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ح��������ّدد جه��������از االدع��������اء العام أه��������ّم العراقي��������ل التي 
تعترض تنفيذ أحكام اإلعدام في العراق، مش��������يرًا 
إلى أن طلبات إعادة املحاكمة وتصحيح القرارات 
التمييزية ه��������ي أبرز ما يؤخ��������ر اإلعدامات، بينما 
دعا إلى تدخل تش��������ريعي يحدد هذه الطلبات وال 

يفتح املجال لتكرارها تحاياًل على القانون.
ويكش��������ف مستش��������ار ف��������ي رئاس��������ة الجمهورية عن 
وج��������ود 660 إضبارة إعدام جاه��������زة لكنها معّطلة 

التنفيذ منذ تسع سنوات.
وقال القاضي محمد الجنابي رئيس االدعاء العام 
ف��������ي حديث مع "القض��������اء"، إن"الجهاز يمثل الهيئة 
االجتماعي��������ة وهو ملزم بتطبي��������ق القانون"، نافيًا 

"إسهامه في تعطيل تنفيذ أحكام اإلعدام".
وتاب��������ع الجناب��������ي أن "دورنا في ه��������ذا امللف يكمن 
بالدرج��������ة األس��������اس ف��������ي إب��������داء ال��������رأي القانوني 

وتدقيق قرار القاضي".
ويجد أن "احد ابرز األس��������باب الرئيسة في تأخير 
تنفي��������ذ أحكام اإلعدام، لج��������وء بعض املحامني إلى 

مسلك قانوني بحاجة إلى تدخل تشريعي".
ولف��������ت الجنابي إل��������ى أن "هؤالء ال��������وكالء يطلبون 
باس��������تمرار إع��������ادة املحاكم��������ة أو تصحي��������ح القرار 

املصادق عليه من محكمة التمييز االتحادية".
ونّوه إلى أن "هذه الطلبات تقدم إلى رئاسة اإلّدعاء 
العام التي هي ملزمة بقبولها واتخاذ اإلجراءات 
القانوني��������ة بصددها"، مبينًا أن "املش��������ّرع لم يحدد 
عددًا للطلبات ما جعلها تصل إلى العش��������رات عن 

املتهم ذاته".
ويتحّدث رئيس االّدع��������اء العام عن "تعديل للفقرة 
الثالث��������ة م��������ن املادة 21 ال��������ذي يحصر طل��������ب إعادة 
املحاكم��������ة مل��������رة واح��������دة"، لكن��������ه ع��������اد ليوضح أن 

"تشريعها لم يكتمل حتى اآلن".
من جانبه، يش��������رح القاضي ض��������اري جابر، املدعي 
العام في رئاس��������ة الجه��������از املراحل الت��������ي يمر بها 
حكم اإلع��������دام، مضيفًا انه بعد "ص��������دور القرار من 
محكمة الجنايات يرسل تلقائيًا إلى االدعاء العام 

لغرض تدقيقه بكامل أعضاء الهيئة املختصة".
وتاب��������ع جاب��������ر ف��������ي تعليق��������ه إل��������ى "القض��������اء"، أن 
األكثري��������ة"،  أو  باالتف��������اق  يص��������در  الهيئ��������ة  "ق��������رار 
 منوهًا إل��������ى أن "على املعترضني إيضاح أس��������باب 

مخالفتهم".

وزاد أن "اضبارة املدان ترسل بعد ذلك إلى الهيئة 
املوس��������عة ملحكم��������ة التميي��������ز لتق��������وم ه��������ي األخرى 

اتها القانونية". بإجراء
ويسترسل أنه "في حال تمت املصادقة على القرار 
يرسل إلى رئاس��������ة الجمهورية عن طريق مجلس 

القضاء األعلى".
إلى ذلك كشف خبير قانوني ومستشار في رئاسة 
الجمهورية عن "وجود 660 اضبارة حكم إعدام لم 

تتم املصادقة عليها منذ العام 2006".
وبني أمي��������ر الكناني ف��������ي تصريح إل��������ى "القضاء"، 
"رئاس��������ة الجمهورية ش��������كلت لجنة لدارس��������ة هذه 

األضابير ووجدتها مطابقة للقانون".
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رئاسة اجلمهورية تصادق على أحكام معطلة منذ 9 سنوات

االدعاء العام: طلبات "اإعادة املحاكمة والت�صحيح" 
ت�ؤخر تنفيذ قرارات االإعدام 

معهد التطوير القضائي يستعد الستقبال دورة تأهيل القضاة الثانية/ عدسة فالح المالكي

بغداد/ دعاء آزاد

صّدق القضاء العراقي حاالت طالق عديدة باستخدام وسائل التواصل الحديثة عبر االنترنت، وفيما 
ش��������دد قض��������اة على ضرورة اس��������تخدام التكنولوجيا في الح��������االت التي يتعذر فيه��������ا حضور الزوجني 

السيما املهاجرين، قالوا إلى أن ملذهب الزوجني تأثيرًا في إتمام هذه الطالقات.
وق��������ال القاض��������ي احمد جاس��������ب إن "النص��������وص القانونية لم تتحدث عن أي ش��������يء يخ��������ص الطالق في 

الوسائل االلكترونية".
 جاسب الذي صادق على 4 حاالت طالق من هذا النوع أن "القانون في 

ّ
وفي حديث إلى "القضاء"، يبني

األصل تحدث عن الطالق بشكل إجمالي تاركا التفصيل لألحكام الفقهية".
 وأوضح أن "قانون األحوال الش��������خصية منح املحكمة حق النظر واالجتهاد في حال عدم وجود نص 

في متنه، وذلك بالرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية".
وفيما اذا كانت وسائل االتصال االلكترونية قد حققت مجلس الطالق أفاد قاضي األحوال الشخصية 
بأن "أحكام املدارس الفقهية مختلفة في هذا املوضوع، فمنها من يجيز هذا الطالق، ومنها من يعتبره 
لم يحدث من األس��������اس لعدم توفر الش��������روط، لذلك على املحكمة أن تعرف عقيدة ومذهب الطرفني كي 

تلجأ إلى أحكام مذهبهم".
وتاب��������ع أن "املحكمة صدقت عدة حاالت طالق عبر وس��������يلة االتصال )الس��������كايب( وح��������االت أخرى عبر 

)التانكو( وغيرها من وسائل االتصال االلكترونية".
من جانبه، ال يمانع أيضًا القاضي علي خلف عياش تصديق الطالق االلكتروني فهو يرى أن "الواقعة 
وان كان��������ت عب��������ر الوس��������ائل االلكترونية فإنها ماديا قد حدثت وأمام ش��������هود، وأن الزوجة تس��������مع بأن 

قرينها تلفظ بلفظة الطالق".

التفاصيل ص2

اعتمدها  حديثة  و�صائل  "�صكايب" و"تانغ�".. 
الق�صاء العراقي لطالق املهاجرين

بغداد/ عدنان صبيح

أزاح قان��������ون الج��������وازات الجديد، وهو 
مشروع أعده القضاء العراقي وصوت 
عليه مجلس النواب ه��������ذا العام، ثقال 
كبيرا ع��������ن املواطنني ف��������ي املحافظات 
مم��������ن فق��������دوا جوازاته��������م أو أصابه��������ا 
التل��������ف، حي��������ث كان��������وا ف��������ي الس��������ابق 

يستصدرونها من بغداد فقط.
وأف��������اد قاضي تحقيق الج��������وازات في 
بغ��������داد ظافر مهدي ف��������ي تصريح إلى 

"القض��������اء"، ب��������أن "الس��������لطة القضائية 
ف��������ي  س��������باقة  كان��������ت  االتحادي��������ة 
إيج��������اد حل��������ول للمش��������كالت املتعلق��������ة 

بالجوازات".
وأش��������ار إلى أن "القانون الجديد جعل 
املحاك��������م املختصة تنظ��������ر في دعاوى 
إتالف وفق��������دان الج��������وازات في جميع 
املحافظ��������ات"، الفتًا إلى "ق��������رب افتتاح 
مكات��������ب لهذا النوع م��������ن الدعاوى في 

عموم العراق".
وي��������رى مه��������دي أن "القان��������ون الجدي��������د 

يه��������دف إل��������ى التخفي��������ف ع��������ن كاه��������ل 
املواطن بداًل من انتقاله إلى بغداد من 
محافظات قد تكون بعيدة"، كما شّدد 
على "أنه س��������يقوض الفس��������اد اإلداري 

واملالي بنحو كبير".
من جانب��������ه، ق��������ال املتحّدث الرس��������مي 
للس��������لطة القضائي��������ة القاض��������ي عب��������د 
إن  "القض��������اء"،  ل���������  بيرق��������دار  الس��������تار 
"املحاك��������م العراقية جميعها س��������تعمل 
بموج��������ب القانون الجديد وتس��������تقبل 

دعاواها للنظر فيها".

ل��������ن  "األم��������ر  أن  بيرق��������دار  وأض��������اف 
يقتص��������ر على املحكم��������ة املوجودة في 
 بغ��������داد كم��������ا كان في الس��������ابق مرهقًا 

للمواطن".
و يش��������خص الخبي��������ر القانوني طارق 
ح��������رب في تعليق��������ه إل��������ى "القضاء" في 
أن "اب��������رز س��������مات هذا القان��������ون يتيح 
مل��������ن فقد جوازه ف��������ي أي مدينة عراقية 

انجاز معاملته داخل محافظته".

التفاصيل ص2

قان�ن اجل�ازات اجلديد يزيح عناء ال�صفر عن �صكنة املحافظات

بغداد/ القضاء

حصل��������ت صحيفة "القض��������اء" على 
محض��������ر إف��������ادة قريب البغ��������دادي، 
والتي تكش��������ف انه كان ينحدر من 
عائل��������ة إرهابي��������ة محض��������ة، فوالده 
م��������ن األمراء في املوصل وش��������قيقاه 
قدي��������م  رفي��������ق  احدهم��������ا  مقات��������الن 
البغ��������دادي  بك��������ر  أب��������ي  لإلرهاب��������ي 
زعي��������م تنظيم داعش من��������ذ إن كانا 
مسجونني في "بوكا"، أما شقيقته 

فهي زوجة "الخليفة".
تقول االعتراف��������ات إن املجرم أحمد 
للعجالت  كان يعم��������ل ميكانيكي��������ًا 
في حي الجمعي��������ة التابع لتكريت، 
قب��������ل أن يباي��������ع تنظي��������م داعش في 

الع��������ام 2013، لك��������ن ذلك ل��������م يمنعه 
عن ممارس��������ة هوياته في الس��������رقة، 
وحتى بعد س��������قوط تكريت وتوزع 
مهام��������ه ف��������ي تنظي��������م داع��������ش بقي 
يمارس السرقة من التنظيم نفسه 
إال أنه كان يتمتع بامتيازات كونه 

"نسيب البغدادي".
وتتأل��������ف عائلت��������ه م��������ن أب تش��������ير 
املعلوم��������ات إل��������ى أن��������ه أح��������د أم��������راء 
نين��������وى،  والي��������ة  ف��������ي  )الحس��������بة( 
وشقيقني أنخرط األول في صفوف 
القاع��������دة قبل أن ُيقت��������ل في جنوب 
بغداد خالل املواجهات مع القوات 
االميركية في العام 2006، أما اآلخر 
فهو مقاتل لدى )داعش( ويس��������كن 

املوصل ايضًا.

ش��������قيق أحمد راف��������ق إبراهيم عواد 
الب��������دري املعروف حالي��������ًا بابو بكر 
البغ��������دادي )زعيم داع��������ش(، عندما 
كان االثنان في س��������جن بوكا خالل 
الع��������ام 2004، وافترق��������ا بعد اطالق 
س��������راحهما، ثم التقي��������ا في املوصل 
التنظي��������م  بي��������د  س��������قوطها  بع��������د 
الع��������ام  منتص��������ف  ف��������ي  اإلرهاب��������ي 
املاضي، وأس��������تمر التقارب بينهما 
حتى تزوج البغدادي من ش��������قيقة 

أحمد املدعوة إسراء.
في يومه األول بع��������د البيعة وبعد 
س��������قوط صالح الدين، انتقل أحمد 
على س��������يطرة )األقواس( املواجهة 
لجامعة تكريت الستقبال منتسبي 
قاعدة س��������بايكر املنسحبني.. هناك 

اشرف على اختطاف 50 جنديًا، تم 
اقتيادهم مع رفاقهم األس��������رى إلى 

منطقة القصور الرئاسية.
يعترف أحمد ب��������أن عمليات إعدام 
قد ب��������دأت بح��������ق منتس��������بي قاعدة 
س��������بايكر من��������ذ الس��������اعات األول��������ى 
الت��������ي تلت عملية االختطاف، حتى 
جاء الي��������وم الرابع حيث طلب والي 
صالح الدين إشراكه ومن معه في 
الجريم��������ة فكان��������ت حصت��������ه نحو 7 
جنود أطلق على رأس��������هم النار من 
املنص��������ة الت��������ي ظهرت ف��������ي املقاطع 
الفيديوي��������ة، وم��������ن ث��������م رميه��������م في 

النهر.
ي��������روي أحمد أنه تمت��������ع في إحدى 
أجازاته باملوص��������ل حني أراد والده 

أن يتعرف على زوج شقيقته لكنه 
تفاجأ بأن الحرس تس��������اهلوا معه 
كثيرًا وسمحوا له باملرور إلى عقر 
الدار بنحو مباش��������ر، دون تفتيش 

دقيق سرى على الباقني.
ويق��������ول إن البغ��������دادي وق��������ف ف��������ي 
الرواق األيمن ويرتدي )دشداش��������ة 
بيض��������اء(، ويكتف��������ي أحيانًا بتحية 
زوراه م��������ن دون املصافح��������ة.. وذكر 
ف��������ي إفادت��������ه أنه ل��������م يتع��������رف على 
ش��������خصيته، فقد علم بأنه الخليفة 
م��������ن خالل والده؛ ألنه ظهر بش��������كل 
مختل��������ف عّم��������ا مألوف ف��������ي صوره 

املنتشرة في اإلعالم.

التفاصيل ص4

"                    " حتصل على محضر إفادة اإلرهابي الذي اختطف 50 جنديًا من سبايكر

قريب البغدادي: متتعت بامتيازات ك�ين 
ن�صيب "اخلليفة" ومل اأمّيز وجهه ل�ال والدي

على أنظمة
السلطة القضائية االتحادية

حّمل 
تطبيق 

اندرويد وأبل ستور

أقّر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان في الفقرة )1( من املادة )11( منه )إن كل 

ش��������خص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة 

علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه(.

د هذا العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية في املادة )14( وكما  كما أكِّ

نص عليه دس��������تور جمهورية العراق لس��������نة 2005 في الفقرة )خامسا( من 

املادة )19( منه )املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة 

, وال يحاك��������م املته��������م عن التهمة ذاته��������ا مرة أخرى بعد اإلف��������راج عنه إال إذا 

ظهرت أدلة جديدة(.

حيث يعتبر هذا املبدأ أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم وهو أن 

كل متهم بجريمة مهما بلغت جس��������امتها يجب معاملته بوصفه شخصا 

بريئ��������ا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ب��������ات. ويعني أيضا إن األصل في 

املتهم براءته مّما اس��������ند إليه ويبقى هذا األصل حتى تثبت إدانته بصورة 

قاطع��������ة و جازمة ويقتضي ذل��������ك أن يحدد وضعه القانون��������ي خالل الفترة 

السابقة على ثبوت اإلدانة على انه شخص بريء. 

 فإذا نسب إلى شخص ما انه ارتكب جريمة, فان مجرد هذا االدعاء ال يلغي 

األصل في اإلنس��������ان الذي هو عدم اقتراف الجريم��������ة إلى أن يثبت اقترافها 

على وجه قانوني صحيح وبوس��������ائل قانونية سليمة. ومن هنا جاء مبدأ 

افت��������راض براءة املتهم إلى أن تثبت إدانت��������ه بحكم قانوني بات, وذلك مهما 

كان��������ت قوة األدلة والقرائ��������ن ضده, وهذا مبدأ جوه��������ري في ضمانة حقوق 

الفرد واصل من أصول حقوق اإلنسان. 

ويعتب��������ر هذا املبدأ ركنا أساس��������يا في الش��������رعية اإلجرائي��������ة. فان تطبيق ال 

جريم��������ة وال عقوبة إال بنص يفترض حتم��������ا وجود قاعدة افتراض البراءة 

في املتهم حتى يثبت جرمه وفقا للقانون.

لذا فان الجريمة عمل شاذ خارج عن املألوف وال يمثل قاعدة عامة, ألنه إذا 

كان طبيعيا أن يرتكب احد أفراد املجتمع جريمة ما فانه من غير الطبيعي 

أن يجرم جميع أفراد هذا املجتمع, فاألصل في اإلنسان إنما يتصرف وفقا 

للقانون ويحترم قيم املجتمع الذي يعيش فيه.

 عل��������ى أن هذا املبدأ يقب��������ل إثبات العكس وال يكفي لدحضها عن طريق أدلة 

اإلثبات املقدمة واإلجراءات التي باش��������رها قاضي التحقيق بحكم دوره في 

إثبات الحقيقة, بل إن املب��������دأ يظل قائما رغم األدلة املتوفرة واملقدمة حتى 

يصدر حكم قضائي بات يفيد إدانة املتهم. 

وإذا كان مبدأ البراءة يهدف أساسا إلى حماية املتهم سواء كان ذلك في ما 

يتعلق باملعاملة التي يخضع لها أم يتعلق بإثبات إدانته فإنها تغفل -في 

الوقت ذاته- عن مراعاة مصلحة املجتمع لذلك فقد أباح الدستور والقانون 

الحد من حرية املتهم وتعطيله��������ا أحيانا إذا اقتضت الضرورات التحقيق 

والفصل في الدعوى, فقد أج��������از القانون ضبط املتهم وإحضاره والقبض 

عليه وتفتيشه أو تفتيش مسكنه بل وحبسه احتياطيا, غير إن ذلك يكون 

ضروريا ملصلحة التحقيق وبقدر هذه الضرورة فقط.

االأ�صل يف املتهم الرباءة

"ستة وخمسني"!!.. طرفة يتداولها العراقيون.. ماذا قال القضاة عنها؟

satar_bayrkdar@yahoo.com
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تحّدث قضاة متخصص��������ون بامللفات املدنية عن عدم 
إمكانية املطالبة بالّديون من دون سند كتابي، الفتني 
إل��������ى أن إثباتها بالبّينة الش��������خصية )الش��������هود( هي 
حاالت نادرة نص املش��������ّرع عليها بوصفها اس��������تثناًء 

عن القاعدة العامة.
وفيما أش��������ار القضاة إلى أن اغلب الّدي��������ون توّثق إما 
بالكمبيال��������ة أو وص��������والت األمانة، تحّدث��������وا عن عدم 
إمكاني��������ة حب��������س املحكوم به��������ا، إلجباره عل��������ى الدفع، 
أكثر من أربعة أش��������هر، وملرة واحدة فقط، وأفادوا بان 
قراراتها القضائي��������ة تفقد قوتها التنفيذية بعد مرور 
س��������بع س��������نوات من صدورها مع إمكانية تجديد هذه 

القوة أمام املحكمة املختصة. 
ويق��������ول القاض��������ي جبار جمعة الالمي ف��������ي حديث مع 
"القض��������اء"، إن "قانون اإلثبات العراقي رقم 107 لس��������نة 
1979 أوجب إثبات الديون التي تزيد عن 5 آالف دينار 
بالبينة التحريرية )سّند كتابي("، موضحًا "ال يمكن 

إثبات الّدين مبدئيًا بدون هذا السند".
ين تزيد قيمته  وأضاف "إذا أقيمت دعوى للمطالبة بدَّ
عل��������ى 5 آالف دينار وأنك��������ره الخصم، ُتكل��������ف املحكمة 

املدعي اثباته ببينة تحريرية معتبرة".
وتاب��������ع الالم��������ي ان "عج��������ز املدعي عن ذل��������ك ُيمنح حق 
تحلي��������ف خصم��������ه )اليم��������ني الحاس��������مة( املح��������ددة في 

محضر املرافعة".
وزاد "س��������يكون أمام الخصم )املدع��������ي عليه( طريقني: 
إما حلفه��������ا إلثبات اإلن��������كار، أو إرجاعها على املدعي 
لتأديته��������ا ب��������داًل عن��������ه"، مس��������تطردًا "في ح��������ال رفضه 
هذي��������ن الخيارين يعّد ناكاًل ع��������ن حلف اليمني وُيحكم 

بالدين".
وأوض��������ح "في حالة رفض املدع��������ي عليه حلف اليمني، 
وطل��������ب إحالته��������ا عل��������ى املدع��������ي فيكون لألخي��������ر: أما 
تأديته��������ا إلثبات حق��������ه، أو رفضها ويع��������ّد هنا أيضًا 

ناكاًل عن اليمني وتّرد دعواه".
ين، فال  ويواصل الالمي بالق��������ول "أن أقّر الطرفان بالدَّ
داعي لوجود دليل كتابي"، مؤكدًا أن "الدعاوى املقامة 
في محكمتنا تش��������ير إلى أن��������ه %70 من هذه االدلة هي 

الكمبيالة ووصوالت االمانة".
ولف��������ت إلى "نوع��������ني م��������ن الكمبيالة؛ األول��������ى املصّدقة 
م��������ن كاتب العدل وه��������ي ال تقبل اإلن��������كار؛ ألن القاضي 
سيطلب صحة الصدور"، مشيرًا إلى أن "جواز الطعن 
فيه��������ا يك��������ون عل��������ى التزوير حص��������رًا بوصفها س��������ندا 

رسميا وهنا تجرى عملية املضاهاة للتواقيع".
وأورد القاض��������ي "أما النوع اآلخ��������ر من الكمبيالة وهي 
غي��������ر املصّدقة تعّد س��������ندا عاديا ويبق��������ى دور املدعي 
عليه ف��������ي اثب��������ات التس��������ديد بالوص��������والت، ويحق له 

الطعن بتزوير توقيعه عليها".
وأك��������د الالم��������ي ان "تاريخ اس��������تحقاق الكمبيالة يكون: 
اما بموعد محدد ال يجوز اس��������تباقه، أو حني املطالبة 

وهنا تستحق في أي وقت".
ونب��������ه إلى أن "عدم ذك��������ر تاريخ في هذا الس��������ند يفتح 
الباب امام إجراء تحقيقات بني املتخاصمني من أجل 

إثبات امليعاد الحقيقي".
وع��������ن وصل األمان��������ة، يعلق أنه "في الغالب مس��������تحق 
وق��������ت املطالبة"، موضحًا أن "ان��������كار الدين املوّثق بهذا 
الن��������وع م��������ن الس��������ندات تج��������ري بحق��������ه ذات تحقيقات 

الكمبيالة غير املصّدقة للوصول إلى الحقيقة".
لك��������ن الالم��������ي تح��������ّدث ف��������ي الوق��������ت ذاته ع��������ن "بعض 
االس��������تثناءات وضعها املش��������ّرع تمنح الدائن املطالبة 

بحقه اذا لم يكن له سند كتابي".
وأض��������اف الالم��������ي أن "اهم االس��������تثناءات ال��������واردة في 
امل��������ادة 18 من قان��������ون اإلثبات، وجود مان��������ع مادي أو 
أدب��������ي حال دون الحصول على دليل كتابي"، ويضرب 
مثاًل بأن "تجمع الطرفان عالقة خاصة كأفراد العائلة 
أو االصدق��������اء أو زمالء العم��������ل، أو حدوث حالة حريق 

بالنسبة للمانع املادي".
ويرى أن "هذه الحالة تقديرية تعود إلى املحكمة التي 
ين بالبينة الش��������خصية  له��������ا الحق اعتماد إثب��������ات الدَّ

)الشهود(". 
ويفّسر الالمي "البينة الش��������خصية بوجود أشخاص 
في مجل��������س الدين على علم بتفاصيل��������ه والكاملة من 
ناحية التسليم واالستالم، ويدلون بشهادات عيانية 

ال سماعية".
واس��������تطرد "هناك حال��������ة أخرى تتعلق بفقدان س��������ند 
ين بس��������بب ال دخل إلرادة صاحبه فيه"، ويسترسل  الدَّ

"على املدعي إثبات هذه الحادثة بالوقائع".
من جانبه، ذكر القاضي كاظم الزيدي في تصريح إلى 
"القض��������اء" أن "ظاهرة ش��������كاوى الديون بدأت تزداد في 

اآلونة االخيرة".
وأرجع ذلك إلى أن "كثيرا من املواطنني يقعون ضحية 
النصب واالحتيال من قبل ضعاف النفوس"، ويجد أن 

"البعض يستغل افتقار الشارع للثقافة القانونية".
ويتاب��������ع الزي��������دي أن "اش��������خاصًا ق��������د س��������لموا امانات 
وقرضوا آخرين مبالغ مالية قسم منها كبير من دون 

توثيق، ولم يتم استرجاعها".
وأوضح "بعد إقامة الدعوى يتضح عدم وجود الدليل 
الكتابي ويلجأ املدعي عليه )املحتال( إلى أداء اليمني 
للتخلص من املس��������ؤولية"، معربًا عن اس��������فه ألن "هذه 
الدعوى ستكون مصيرها اإلغالق وفقًا للقانون لعدم 

وجود دليل مادي".
وعلى صعيد متصل، يقول القاضي إستبرق حمادي 
ف��������ي تصريح إلى "القضاء" أن "ق��������رار الحكم الدين يعّد 

نافذًا من تاريخ صدوره".
وتابع حم��������ادي أن "الق��������رار يّرحل إلى املنف��������ذ العدلي 

ين خالل مدة سبعة ايام". وعلى املحكوم اإليفاء بالدَّ
وأفاد بأن "عدم مثوله أمام املنفذ يفتح الباب إلصدار 
مذك��������رة إحضار جبري��������ة بحق��������ه بموافق��������ة القاضي"، 

مشترطًا "تنفيذها خالل وقت الدوام الرسمي".
وذهب حمادي إلى أن "اس��������تمرار تغيب املحكوم برغم 
مذك��������رة اإلحضار ي��������ؤدي إلى إصدار أم��������ر تحٍر بحقه 
يخّول الجهات التنفيذية دخول داره والقبض عليه".

اما بصدّد كيفية تس��������ليم مبلغ الدين، أجاب "إذا يملك 
األموال الكافية يس��������دد ما بذمته دفع��������ة واحدة، او أن 

يقسط املبلغ وفق إمكانياته".
واردف حم��������ادي "إذا ثب��������ت ان لدي��������ه أم��������واال غير التي 
يعتاش عليها أو يستخدمها في عمله يمكن حجزها 

ين". لاليفاء بالدَّ
 "أن تع��������ددت يمكن الحجز 

ّ
ام��������ا بخصوص ال��������دار بني

ي��������ن، أما اذا كانت واحدة فقط  عل��������ى ما يؤمن مبلغ الدَّ
ين عن ذلك الدار، كأن يكون  فال يجوز إال اذا نش��������أ الدَّ

ثمن بنائه او بدل شرائه".
ويجي��������ز القان��������ون بحس��������ب حمادي "حب��������س املحكوم 
مدة ال تزيد عن أربعة أش��������هر إلجباره على التسديد، 
وهذا القرار ال يتخذ إال ملرة واحد وبعدها يتم إخالء 

سبيله".
غير أنه تطرق إلى اس��������تثناءات من ه��������ذه الحالة هي 
 املحكوم ال�60 عام��������ًا، أو انه من اصول 

ّ
أن "يفوق س��������ن

وف��������روع الدائ��������ن )األب والجد والحفي��������د(، او أن يكون 
معسرًا".

وأوض��������ح "كم��������ا ال يج��������وز حب��������س املوظ��������ف إلمكانية 
الحجز على خم��������س راتبه مضاف عليه املخصصات 
والحواف��������ز، إال النفقة الزوجية فتزداد النس��������بة بما ال 

تغطي راتبه الكامل".
أكمل حم��������ادي قائاًل إن "الق��������رار القضائي يفقد قوته 
التنفيذية بعد 7 سنوات من صدوره وبإمكان تجديد 

هذه القوة أمام املحكمة وخالل جلسة واحدة".

أغلبها توّثق بـ "الكمبياالت والوصوالت"

الدي�ن تثبت ب�صند كتابي.. وال يج�ز حب�س 
املحك�م بها اأكرث من 4 اأ�صهر

قضاة أحوال شخصية يشرحون قانونية الوقائع ويؤكدون دور "قاعدة اإللزام"

حماكم عراقية ت�صّدق حاالت طالق الكرتوين عرب "�صكايب" و"تانغ�"
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بغداد/ دعاء آزاد

صّدق��������ت محاكم أح��������وال ش��������خصية عراقية 
عب��������ر وس��������ائل  الكتروني��������ًا  ط��������الق  ح��������االت 
التواصل، بينما ش��������دد قضاة على ضرورة 
اس��������تخدام التكنولوجيا ف��������ي الحاالت التي 
يتع��������ذر فيه��������ا حض��������ور الزوج��������ني بس��������بب 
هجرته��������م، الس��������يما أن الجالي��������ات العراقية 

موجودة في كل بقاع العالم.
وقال قضاة أحوال ش��������خصية إن املؤسس��������ة 
القضائية العراقية تس��������عى على الدوام إلى 
االرتق��������اء بعمله��������ا ومواكب��������ة رك��������ب البلدان 
املتقدمة، وفيما رووا عدة حاالت تمت وفق 
الط��������الق االلكتروني، أش��������اروا إلى أن مذهب 

الزوجني له تأثير في إتمام هذه الطالقات.
إلى ذل��������ك، يع��������ّرف القاضي احمد جاس��������ب، 
الطالق، بحس��������ب قانون األحوال الشخصية 
العراق��������ي بأنه "إزالة قي��������د الزواج بلفظ حدد 

شرعًا".
لك��������ن قاض��������ي األح��������وال الش��������خصية يلف��������ت 
إل��������ى أن "النص��������وص القانونية ل��������م تتحدث 
عن أي ش��������يء يخص الطالق في الوس��������ائل 

االلكترونية".
 جاسب الذي 

ّ
وفي حديث إلى "القضاء"، يبني

صادق على 4 حاالت طالق من هذا النوع أن 
"القانون في األصل تحدث عن الطالق بشكل 

إجمالي تاركا التفصيل لألحكام الفقهية".
 وأوضح أن "قانون األحوال الشخصية منح 
املحكمة حق النظر واالجتهاد في حال عدم 
وج��������ود نص في متنه، وذل��������ك بالرجوع إلى 

أحكام الشريعة اإلسالمية".
وفيما اذا كانت وسائل االتصال االلكترونية 
ق��������د حقق��������ت مجل��������س الط��������الق أف��������اد قاضي 

األح��������وال الش��������خصية بأن "أح��������كام املدارس 
الفقهية مختلفة في ه��������ذا املوضوع، فمنها 
من يجي��������ز هذا الطالق، ومنه��������ا من يعتبره 
لم يحدث من األس��������اس لعدم توفر الشروط، 
لذلك على املحكمة أن تعرف عقيدة ومذهب 

الطرفني كي تلجأ إلى أحكام مذهبهم".
وتابع أن "املحكمة صدقت عدة حاالت طالق 
عبر وس��������يلة االتصال )الس��������كايب( وحاالت 
أخرى عب��������ر )التانكو( وغيرها من وس��������ائل 

االتصال االلكترونية".
ويروي جاس��������ب أن "إح��������دى الوقائع حدثت 
بني زوجني كانا خارج البالد، لكن الش��������هود 
في الداخل، إذ أن الزوج في الجزائر والزوجة 
في أميركا والشهود في العراق"، مشيرًا إلى 

أن "مجلس الطالق كان عبر السكايب".
وأض��������اف أن "ال��������زوج تلفظ بصيغ��������ة الزواج 
الخلع��������ي بع��������د ان تنازلت الزوج��������ة عن جزء 
م��������ن حقها، وبم��������ا ان الزوج��������ني على املذهب 

الجعفري فقد وج��������دت املحكمة بعد البحث 
ف��������ي املوض��������وع ان بع��������ض فقه��������اء املذه��������ب 
خاص��������ة الحديث��������ني من��������ه يجي��������زون الطالق 
بهذه الطريق��������ة، فضال عن ان الطرفني كانوا 
ل على املحكمة تصديق 

ّ
متفاهمني ما يس��������ه

الطالق".
لك��������ن جاس��������ب نبه إلى ان��������ه "حت��������ى إن وافق 
الطريق��������ة  وف��������ق  الط��������الق  عل��������ى  الطرف��������ان 
الكترونية ف��������ان )قاعدة اإللزام( تبقى ملزمة 

للطرف��������ني بما موجود ف��������ي مذهبهم، ألن كل 
ش��������خص ملزم بالعقي��������دة التي ألزم نفس��������ه 

بها".
وفي ما يخص رأي محكمة التمييز في هذا 
 جاس��������ب أن "دعاوى الطالق ال 

ّ
املوضوع بني

تميز تلقائيا".
 وأوض��������ح أنه "حت��������ى هذه اللحظة ل��������م ُيقّدم 
إلى محكمة التمييز قرار من هذا النوع، الن 
أطراف العالقة غالبًا ما يكونون على اتفاق، 

لذلك ال يطعن أمام هذه املحكمة بأي قرار".
وذكر قاض��������ي األحوال الش��������خصية أنه "في 
حال أنكر احد الطرفني الواقعة فان املحكمة 
تتحقق م��������ن ص��������دور الفعل بكافة وس��������ائل 
اإلثب��������ات وف��������ق التفصيل ال��������ذي بّينه قانون 
اإلثبات كم��������ا أن لحضور الخص��������وم وإبداء 
دفوعه��������م تأثي��������را ف��������ي التحقق م��������ن صحة 

الواقعة".
وعن إمكانية أن تتعرض وس��������ائل االتصال 
 القاضي جاسب 

ّ
الى القرصنة والفبركة بني

ان "املحكمة في حال اعترض قناعتها شيء 
او ش��������كك احد الطرفني في صحة ما عرض؛ 
فأنها تلجأ الى خبراء التكنولوجيا للفصل 

في املوضوع". 
وأعرب عن اس��������تعداد املحكمة وجهوزيتها 
"للحك��������م ف��������ي أي ن��������زاع عب��������ر التكنولوجيا، 

وتمتلك خبراء في هذا املجال".
  وي��������رى القاض��������ي "ض��������رورة ان نتعاط��������ى 
بايجابية م��������ع هذا النوع م��������ن القضايا ألن 
التكنولوجي��������ا معتمدة ف��������ي كل التعامالت 
في العالم وهي أم��������ر واقع ال يمكن التنصل 

عنه".
ولفت إلى أن "املش��������كلة تكمن في عدم وجود 
تش��������ريعات تنظ��������م مس��������ألة العالق��������ات عبر 

وس��������ائل االتصال االلكترون��������ي خاصة وان 
الطالق االلكتروني في تزايد مع  وجود عدد 

ليس بالقليل من العراقيني خارج البلد".
وأشار جاسب إلى أن "هذا النوع من الطالق 
ال يقتصر على فئة دون أخرى وإنما يشمل 

الشباب وحتى كبار العمر".
م��������ن جانب��������ه، ال يمانع أيض��������ًا القاضي علي 
خلف عي��������اش تصديق الط��������الق االلكتروني 
فهو يرى أن "الواقعة وان كانت عبر الوسائل 
االلكتروني��������ة فإنها ماديا ق��������د حدثت وأمام 
شهود، وأن الزوجة تسمع بأن قرينها تلفظ 

بلفظة الطالق".
أن  ل�"القض��������اء"  حدي��������ث  ف��������ي  وأض��������اف 
"التكنولوجيا مهمة جدا خاصة في مسائل 
األحوال الشخصية ألنها تختصر املسافات 
والوق��������ت، فربما يكون ال��������زوج خارج العراق 
وال يس��������تطع املج��������يء او ان��������ه ممن��������وع م��������ن 
الدخول الى البلد، فهل من املعقول ان تبقى 

الزوجة معلقة حتى يحضر الزوج؟".
وعن حق��������وق الزوجة في ح��������ال كان الطالق 
الكترونيا بني عياش ان "الدعوى تقام على 
ال��������زوج ويبلغ وه��������و بدوره ي��������وكل محاميا 

بالنيابة عنه".
وذكر "في حال كان الطرفان غير موجودين 
في الع��������راق فان دع��������وى الط��������الق تكون عن 
طريق موكليهم بعد إقرارهم بواقعة الطالق 

الكترونيا".
وطالب عياش "بتعديل تشريعي يعالج هذه 
املسألة ويأخذ بعني االعتبار تطور الحياة 
وعدم ق��������درة أصحاب العالقة على التواصل 
مباشرة"، مضيفا انه "من الضروري ان يكون 
للسلطة القضائية دور في هذا التعديل ألن 

املحاكم تملك رؤيا عملية للموضوع".

فرق بني اإلتالف والفقدان على أساس القصد اجلنائي

قان�ن اجل�ازات.. م�صروع ق�صائي يختزل 
اجلهد وال�قت على �صكنة املحافظات

القضاء العراقي يستخدم التكنولوجيا إلنجاز معامالت المواطنين في المهجر / عدسة حيدر الدليمي

ــداد! ــغ ــي ب ــود ف ــه ــش ــي اجلـــزائـــر وال ــي أمــيــركــا وقــريــنــهــا ف الـــزوجـــة ف

بغداد/ عدنان صبيح

عالج القضاء العراقي 
أحدى أبرز املشكالت 
املتعلقة بجوازات السفر 
من خالل صياغته 
ملشروع قانون صّوت عليه 
مجلس النواب مؤخرًا 
يتيح جلميع محاكم 
العراق النظر في الدعاوى 
املتعلقة بفقدانها أو 
تلفها، من دون حصرها 
على محاكم بغداد، وهو ما 
رحب به مراقبون، وأكدوا 
أنه يوفر الوقت واجلهد 
على املواطن.

وأفاد قاضي تحقيق الجوازات 
ف��������ي بغ��������داد ظافر مه��������دي في 
تصري��������ح إل��������ى "القض��������اء"، بأن 
االتحادية  القضائية  "السلطة 
إيج��������اد  ف��������ي  س��������باقة  كان��������ت 
املتعلق��������ة  للمش��������كالت  حل��������ول 

بالجوازات".
وتاب��������ع مه��������دي "أنها أرس��������لت 
قان��������ون  تعدي��������ل  مش��������روع 
رئاس��������ة  إل��������ى  الج��������وازات 
الجمهورية منذ سنوات، وقد 

اقّره مجلس النواب مؤخرًا".
وأشار إلى أن "القانون الجديد 
املختص��������ة  املحاك��������م  جع��������ل 
إت��������الف  دع��������اوى  ف��������ي  تنظ��������ر 
وفق��������دان الج��������وازات في جميع 
املحافظ��������ات"، الفت��������ًا إلى "قرب 
افتت��������اح مكاتب لهذا النوع من 

الدعاوى في عموم العراق".
"القان��������ون  أن  مه��������دي  وي��������رى 
الجديد يه��������دف إلى التخفيف 
ب��������داًل  املواط��������ن  كاه��������ل  ع��������ن 
م��������ن انتقال��������ه إل��������ى بغ��������داد من 
محافظ��������ات قد تك��������ون بعيدة"، 
كما ش��������ّدد على "أنه سيقوض 

واملال��������ي  اإلداري   الفس��������اد 
بنح��������و كبي��������ر". ون��������ّوه إلى أن 
"القانون يساعد فاقدي الجواز 
على الس��������فر خ��������ارج البالد من 
لغرض  عرقل��������ة الس��������يما  دون 
الدراسة أو العالج املستعجل"، 
منبه��������ًا إلى أنه "اس��������تبدل مدة 
الحصول عل��������ى جواز آخر إلى 
3 أشهر بداًل من سنة واحدة".

املتح��������ّدث  ق��������ال  م��������ن جانب��������ه، 
الرس��������مي للس��������لطة القضائية 
القاضي عبد الستار بيرقدار ل� 
"القضاء"، إن "املحاكم العراقية 
جميعه��������ا س��������تعمل بموج��������ب 
القان��������ون الجدي��������د وتس��������تقبل 

دعاواها للنظر فيها".
وأضاف بيرق��������دار أن "األمر لن 
يقتصر على املحكمة املوجودة 
في بغداد كما كان في السابق 

مرهقًا للمواطن".
وأوض��������ح  املتحدث الرس��������مي 
أن "العم��������ل بالقانون س��������يكون 
بنحو مباش��������ر بعد نش��������ره في 

جريدة الوقائع الرسمية".
وعلى سياق متصل، يشخص 
الخبي��������ر القانوني طارق حرب 
في تعليقه إلى "القضاء" في أن 
"ابرز سمات هذا القانون يتيح 
مل��������ن فقد جوازه ف��������ي أي مدينة 

عراقية انج��������از معاملته داخل 
محافظته".

ويؤكد حرب أن "محكمة جنح 
الغ��������رض  له��������ذا  متخصص��������ة 
ستش��������كل ف��������ي كل محافظ��������ة"، 
منوهًا إلى أن "القانون الجديد 
الج��������واز  فق��������دان  ب��������ني  يف��������رق 
وإتالف��������ه، بقص��������د أو م��������ن دون 

قصد".
واستطرد الخبير القانوني أن 
"العقوبة ملن ال يتوفر له قصد 
جنائ��������ي في اإلتالف س��������يكون 
غرامة 250 ألف دينار من دون 

اإلحالة على املحكمة".
"تس��������هيالت  إن  ويسترس��������ل 
كبي��������رة الت��������ي تق��������دم للمواطن 
بموجب القانون املعدل جاءت 
م��������ن مجل��������س القض��������اء األعلى 

وفقًا للمسودة التي قدمها".
إن  بالق��������ول  ح��������رب  وخت��������م 
"القانون تم نش��������ره رسميًا في 
جري��������دة الوقائ��������ع العراقية في 
21 م��������ن أيلول املاضي وأصبح 

نافذًا".
وكان مجلس النّواب قد صّوت 
ف��������ي جلس��������ته االعتيادي��������ة رقم 
14 املنعق��������دة ف��������ي منتصف آب 
املاض��������ي على مش��������روع قانون 
الجوازات بحضور 271 نائبًا.

الخبير القانوني طارق حربالقاضي ظافر مهدي
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بغداد/ سحر حسين

يؤكد اإلّدعاء العام في العراق أن طلبات 
القرارات  املحاكمة وتصحي��������ح  إع��������ادة 
التمييزي��������ة أخ��������رت تنفي��������ذ العديد من 
أحكام اإلعدام بحق املدانني، ودعا إلى 
تدخل تش��������ريعي يحدد ه��������ذه الطلبات 
وال يفتح املجال لتكرارها تحاياًل على 

القانون.
ويشّدد الجهاز القضائي، الذي يراقب 
املش��������روعية، على أنه يص��������در رأيه في 
ق��������رارات املحاكم خالل وقت قياس��������ي ال 

يتجاوز األسبوع الواحد.
يأت��������ي ذلك في وقت، كش��������ف مستش��������ار 
في رئاس��������ة الجمهورية عن وجود 660 
إضبارة إع��������دام جاهزة لكنه��������ا معّطلة 
التنفي��������ذ من��������ذ الع��������ام 2006، الفتًا إلى 
أنه تم تش��������كيل لجنة إلصدار مراس��������يم 
بحقه��������ا وف��������ق آليت��������ني تتضمن س��������بق 

الدعاوى، وجسامة الجريمة املرتكبة.
ويقول القاضي محمد الجنابي رئيس 
االدعاء العام ف��������ي حديث مع "القضاء"، 
إن"الجه��������از يمثل الهيئ��������ة االجتماعية 
وه��������و ملزم بتطبي��������ق القان��������ون"، نافيًا 
"إس��������هامه ف��������ي تعطي��������ل تنفي��������ذ أحكام 

اإلعدام".
وتابع الجنابي أن "دورنا في هذا امللف 
يكمن بالدرجة األساس في إبداء الرأي 

القانوني وتدقيق قرار القاضي".
ويجد أن "احد ابرز األس��������باب الرئيسة 
في تأخير تنفيذ أحكام اإلعدام، لجوء 
بع��������ض املحام��������ني إلى مس��������لك قانوني 

بحاجة إلى تدخل تشريعي".
ولفت الجنابي إل��������ى أن "هؤالء الوكالء 
يطلب��������ون باس��������تمرار إع��������ادة املحاكمة 
أو تصحي��������ح القرار املص��������ادق عليه من 

محكمة التمييز االتحادية".
ون��������ّوه إلى أن "هذه الطلب��������ات تقدم إلى 
رئاس��������ة اإلّدعاء الع��������ام التي هي ملزمة 
بقبولها واتخ��������اذ اإلجراءات القانونية 

بصددها"، مبينًا أن "املش��������ّرع لم يحدد 
ع��������ددًا للطلب��������ات ما جعله��������ا تصل إلى 

العشرات عن املتهم ذاته".
ويتح��������ّدث رئي��������س االّدع��������اء الع��������ام عن 
"تعدي��������ل للفق��������رة الثالثة م��������ن املادة 21 
ال��������ذي يحصر طل��������ب إع��������ادة املحاكمة 
مل��������رة واح��������دة"، لكن��������ه ع��������اد ليوضح أن 

"تشريعها لم يكتمل حتى اآلن".
من جانب��������ه، يش��������رح القاض��������ي ضاري 
جابر، املدعي العام في رئاس��������ة الجهاز 
املراح��������ل التي يم��������ر بها حك��������م اإلعدام، 
مضيف��������ًا ان��������ه بعد "ص��������دور الق��������رار من 
محكمة الجنايات يرس��������ل تلقائيًا إلى 
االدعاء الع��������ام لغرض تدقيق��������ه بكامل 

أعضاء الهيئة املختصة".
إل��������ى  تعليق��������ه  ف��������ي  جاب��������ر  وتاب��������ع 
الهيئ��������ة يص��������در  "ق��������رار  أن  "القض��������اء"، 
باالتف��������اق أو األكثري��������ة"، منوه��������ًا إل��������ى 
أن "عل��������ى املعترضني إيضاح أس��������باب 

مخالفتهم".
وزاد أن "اضب��������ارة امل��������دان ترس��������ل بعد 
ذل��������ك إل��������ى الهيئ��������ة املوس��������عة ملحكم��������ة 
اتها  التمييز لتقوم هي األخرى بإجراء

القانونية".
تم��������ت  ح��������ال  "ف��������ي  أن��������ه  ويسترس��������ل 
املصادقة على القرار يرسل إلى رئاسة 
الجمهورية عن طريق مجلس القضاء 

األعلى".
وق��������ال جاب��������ر إن "االضب��������ارة املصدق��������ة 
تع��������ود إل��������ى محكم��������ة املوض��������وع التي 
أن  إل��������ى  منبه��������ًا  الحك��������م"،  أص��������درت 
"رئاس��������ة الجمهورية ال دور لها سوى 
التدقي��������ق الش��������كلي م��������ن ناحية االس��������م 
وامل��������ادة القانونية م��������ن دون تدخل في 
ق��������رار القاضي". ون��������ّوه إلى "عدم وجود 
س��������قف لتنفيذ حكم اإلع��������دام الذي هو 
من مس��������ؤولية وزارة الع��������دل، إنما املدة 
مفتوحة لغرض التدقيق والتمحيص، 

حتى يخرج القرار موافقًا للقانون".
وفي م��������ا يخ��������ص التنفيذ بح��������ق املرأة 

الحامل، رّد عضو االّدعاء العام أن "لها 
طلب تأجيل اإلعدام ملدة أربعة أش��������هر 
بعد وضعها للطفل، استنادًا إلى املادة 
287/ أ م��������ن قانون أص��������ول املحاكمات 

الجزائية".
وختم جابر بالق��������ول إن "عضو االدعاء 
العام يكون احد الحاضرين في عملية 
تنفيذ حك��������م اإلعدام". إلى ذلك، تش��������دّد 

نائب املّدعي العام في محكمة جنايات 
الرصاف��������ة هند عبد الرزاق على "أهمية 
دور االدع��������اء الع��������ام ف��������ي املحاكم��������ات"، 
وتؤكد أن "املرافع��������ة ال تتم من الناحية 

القانون بدون حضوره".
وتق��������در بأن "%90 م��������ن آراء هذا الجهاز 
مطابقة لقرارات القض��������اء"، مضيفة أن 
"دورن��������ا يكمن بالرقاب��������ة على إجراءات 

املحكم��������ة ووضع املته��������م وبقية أطراف 
الدع��������وى مش��������تكني ومدع��������ني بالح��������ق 

الشخصي، أو الشهود".
وتربط عبد الرزاق تأخير تنفيذ أحكام 
اإلع��������دام، بما عّدته "تش��������ريعات عراقية 
قديم��������ة ال ترتق��������ي إلى الظ��������رف الحالي 

والتطور الذي لحق باملجتمع".
ودع��������ت نائب املّدع��������ي الع��������ام "مجلس 

الن��������ّواب إل��������ى تش��������ريع قوان��������ني جديدة 
تتناس��������ب مع طبيعة الجرائم الحالية 
الس��������يما في ملف طلب إعادة املحاكمة 
ف��������ي تنفي��������ذ  الحال��������ي س��������لبيًا  وأث��������ره 

األحكام".
ويعّد االّدعاء العام جهاز الرقابة على 
املشروعية، ويحدد القانون رقم )159( 
لس��������نة 1979 صالحياته، فهو بالدرجة 

األس��������اس يراق��������ب مش��������روعية القرارات 
الت��������ي تصدر ع��������ن القاضي ف��������ي جميع 

مراحل الدعوى".
من جانبه، يرى املستشار القانوني في 
رئاس��������ة الجمهورية أمي��������ر الكناني في 
تصريح إلى "القضاء"، أن "حكم اإلعدام 
له طبيعة خاصة وأن إصداره وتنفيذه 

يتطلب بعض الوقت".
وأض��������اف الكنان��������ي أن "املحاكم وكذلك 
الع��������دل  ووزارة  الجمهوري��������ة  رئاس��������ة 
حريص��������ة على أن يكون إصدار وتنفيذ 
حكم اإلعدام موافقًا للقانون واملعايير 

الدولية لحقوق اإلنسان".
وأردف أن "وزارة الع��������دل ال تنفذ أحكام 
اإلع��������دام بنح��������و جماع��������ي وإن ص��������در 
مرس��������وم جمهوري يتضمن العديد من 
املدان��������ني"، وارجع ذلك "حت��������ى ال تصل 
رس��������الة إل��������ى املنظمات الدولي��������ة في أن 

العراق ينفذ أحكامًا بنحو عشوائي".
أص��������ول  قان��������ون  "تعدي��������ل  أن  ويؤك��������د 
املحاكم��������ات الخ��������اص بتقيي��������د طلبات 
ف��������ي أدراج  ي��������زال  إع��������ادة املحاكم��������ة ال 
مجل��������س النّواب ول��������م يت��������م التصويت 

عليه حتى اآلن".
ع��������ن  الرئاس��������ي  املستش��������ار  وكش��������ف 
"وج��������ود 660 اضب��������ارة حكم إع��������دام لم 
تت��������م املصادقة عليها منذ العام 2006"، 
مبينًا أن "رئاس��������ة الجمهورية ش��������كلت 
لجنة لدارسة هذه األضابير ووجدتها 

مطابقة للقانون".
وزاد أن "نح��������و 50 مرس��������وما جمهوريا 
ص��������درت خ��������الل الش��������هرين املاضيني"، 
موضحًا أن "بقية املراس��������يم س��������تصدر 
تباع��������ًا وفقًا لقدم االضبارة وجس��������امة 

الجريمة املرتكبة".
الدس��������تور  م��������ن   73 امل��������ادة  وتح��������دد 
الجمهوري��������ة  رئي��������س  اختصاص��������ات 
من بينها م��������ا ورد في الفق��������رة الثامنة 
"املصادق��������ة عل��������ى أحكام اإلع��������دام التي 

تصدرها املحاكم املختصة".

بابل/ مروان الفتالوي

)56( رمز ش��������ائع في الش��������ارع للمحتالني والنصابني، 
وهو اختص��������ار للم��������ادة )456( من قان��������ون العقوبات 
العراق��������ي، الت��������ي تعاقب هؤالء بالحب��������س. لكن عقوبة 
الحبس البسيط أمام هذه الجرائم التي لم تعد مجرد 
نكتة يتندر بها الشارع تبدو مخففة كما يرى قضاة 

التحقيق.
وفيما تح��������دث القضاة ع��������ن هذه الجرائ��������م بصورها 
الحديث��������ة، رأوا أن الجان��������ب املتعلق بالتج��������ارة مليء 

بأفخاخ املحتالني. 
وتن��������ص امل��������ادة )456( م��������ن قانون العقوب��������ات على أن 
"يعاق��������ب بالحبس كل م��������ن توصل إلى تس��������لم أو نقل 
حي��������ازة م��������ال منق��������ول مملوك للغي��������ر، لنفس��������ه أو إلى 
ش��������خص باس��������تعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم 
كاذب أو صفة غير صحيح��������ة أو تقرير امر كاذب عن 
واقع��������ة معينة متى كان من ش��������أن ذلك خ��������دع املجنى 

عليه وحمله على التسليم".
وق��������ال القاضي ح��������ارث عبد الجلي��������ل ل�"القض��������اء"، إن 
"امل��������ادة 456 تعاق��������ب املحتالني بالحب��������س مدة ال تزيد 
عن خمس س��������نوات"، ولكنه يرى أن "هذه العقوبة غير 

رادعة وكافية في الظرف الراهن".
ويعل��������ل القاضي هذه العقوبة املخففة قائال "ربما في 

الوقت الذي س��������نت فيه عام 1969 لم تكن نس��������بة هذه 
الجرائ��������م س��������نويا تعادل م��������ا يرتكب ش��������هريًا اآلن من 
جرائم، فاملجتمع تطور والجريمة تتطور والتش��������ريع 

باق كما هو".
ويضي��������ف أن "العلة من العقوبة اإلصالح والردع، لكن 
من أمن العقاب أس��������اء األدب، وم��������ن يعرف أن العقوبة 
مخففة ال يرتدع، وعادة ما يطلق سراح مرتكبي هذه 

الجرائم بكفالة لذلك هم استسهلوا الجريمة".
وع��������ن صور ه��������ذه الجرائم، في��������رى عب��������د الجليل إنها 
"متع��������ددة، كإيه��������ام الجمهور ب��������أن الجان��������ي تاجر أو 
مقاول أو محام وغيرها لغرض االبتزاز واستحصال 

األموال، لكن انتحال صفة التجار تتصدر البقية".
وتأت��������ي جرائ��������م النص��������ب واالحتي��������ال على أس��������اليب 
مختلفة يس��������تغل املحتالون فيها فطرة الناس وربما 
جهله��������م، يقول عبد الجلي��������ل "أحيانًا يأخذون األموال 
م��������ن مواطن بغية تعيين��������ه في إحدى دوائ��������ر الدولة"، 
ويحّمل القاضي "املواطن مس��������ؤولية وقوعه في هكذا 

أفخاخ لجهله وعدم تحّريه وطمعه".
وبالنسبة للمدن وطبيعة االحتيال يرى عبد الجليل 
أن "املنطقة هي من تفرض نمط جريمة االحتيال، ففي 
مناطق زراعي��������ة كثرت عمليات االحتي��������ال بما يعرف 
)الطاب��������و الزراع��������ي(، وفي املناط��������ق التجارية يكون  ب�

التحايل على أساس التجارة".

ويتاب��������ع أن "ظ��������روف املجتم��������ع أحيانًا تف��������رض نوعا 
معينا من جرائم النصب واالحتيال"، ويروي انه "في 
إحدى الحاالت انتحل أش��������خاص صفة أثرياء وادعوا 
التب��������رع إلى املناطق الفقي��������رة، وأوهموا الناس بأنهم 
أغنياء من مملكة البحرين واستغلوا أحد األشخاص 
امليس��������ورين وأعط��������وه أم��������واال بعملة م��������زورة وأخذوا 
نص��������ف قيمتها وأخب��������ره بأن يتول��������ى توزيع النصف 

الباقي على الفقراء".
ولف��������ت عب��������د الجليل إل��������ى أن هؤالء "اس��������تغلوا وجود 
حادثة س��������ابقة في املنطقة حيث جاء ميس��������ورون من 

البحرين ووزعوا مساعدات". 
وأكد أن "هناك الكثير من املحتالني يس��������تغلون وجود 
ظروف معينة في املجتمع كما يحدث اآلن في استغالل 
أزمة النازحني، ومن هؤالء املحتالني من يس��������تحصل 

األموال من منظمات وبلدان بهذه األساليب".
وأوصى القاضي عبد الجليل، املواطن ب�"أن ال يتعامل 
بحسن نية مع أناس ال يعرفهم، وأن يكون تعامله مع 
جهات معروفة أو وكالء وممثلني وجمعيات معروفة، 
وكذلك أن ال يسعى إلى حقوقه املشروعة كالتعيينات 

مثال بواسطة أناس". 
وقال إن "املحتالني حاذقون يتمتعون بالدهاء بحيث 
ينتق��������ون الضحية انتق��������اًء، ال يذهبون إلى اإلنس��������ان 
الحري��������ص والدقي��������ق، بل يس��������تغلون طمع وبس��������اطة 

املجن��������ى عليه، وغالبا ما يك��������ون هناك متواطئ قريب 
من الضحية يوفر لهم السبل الصطياده".

وعن إج��������راءات الدعوى أكد عبد الجلي��������ل أنه "اذا كان 
املشتكي واملتهم موجودان فإجراءاتها سريعة، نقوم 
نحن كقضاة تحقي��������ق بإحالتهم على محكمة الجنح 

بسرعة".
وتمنى القاضي ب�"أن تكون العقوبة من قضاة الجنح 
بالحد األقصى بغض النظر عن قيمة املس��������روق لكي 

يتحقق الردع لهؤالء".
وي��������روي عب��������د الجليل إح��������دى الجرائ��������م التي تتصف 
بالطراف��������ة ب��������أن "رج��������ال كبير الس��������ن يس��������تغل احترام 
املجتمع، حيث يتجول في األس��������واق فيخرج عملة من 
فئ��������ة 25 ألف دين��������ار ويحتفظ بها في يده ثم يش��������غل 
أصح��������اب املحال بالش��������راء، بعدها يدس��������ها في جيبه 

ويطلب الباقي".
وأك��������د أن "إصرار أحد أصحاب املح��������ال التجارية على 
أنه لم يتسلم منه نقودا قاد إلى اكتشافه حيث اعترف 
بأنه متعاون مع سائق تاكسي يأخذه ويجول به في 

األسواق مقابل 50 ألف دينار".
لك��������ن قاض آخر وهو زياد فاض��������ل يرى أن "نحو 60% 
م��������ن هذه الجرائ��������م تكون في مجال التج��������ارة"، ويعزو 
هذا إلى أن "الحالة االقتصادية تغيرت بش��������كل سريع 
حيث ارتفع مس��������توى الدخ��������ل للمواطن، وبدأ البعض 

يفكر بالربح السريع فوقع في فخ االحتيال".
وكشف في مقابلة مع "القضاء" أن هناك "من أصحاب 
معارض الس��������يارات أو أصحاب ش��������ركات أو مقاولني 

ممن يمارسون هذه الجرائم".
ويج��������د فاض��������ل أن��������ه "مقارن��������ة باملبال��������غ التي تس��������رق 
فالعقوب��������ة غير رادع��������ة"، معتقدا أن هن��������اك ثغرات في 
املجتمع تسمح بوجود املحتالني وممارسة جرائمهم 
منها إن هن��������اك "عراقيل كثيرة في تس��������يير معامالت 
املواطن��������ني والبيروقراطي��������ة والروتني تض��������ع املوطن 
عرضة للمحتالني أو ما يس��������مون باملعقبني في دوائر 

الدولة".
وينصح فاضل باتخاذ "كافة االحتياطات عند إقدام 
املواطن على أي خطوة ال س��������يما في ما يتعلق بشراء 

السيارات لتجنب املحتالني".
وعن صور هذه الجرائم بالنسبة للجغرافية السكانية 
قال "في املناطق الش��������عبية يكون االحتيال أحيانا في 
مج��������ال الس��������لف، فاملحتالون عادة يجمع��������ون األموال 

ويموهون بدفعة أولى وثانية ثم يختفون". 
وأضاف القاضي فاض��������ل "في املناطق األكثر تحضرا 
املبال��������غ تتصاع��������د، ويدخ��������ل أحيان��������ا فيه��������ا أصحاب 

شركات ومقاولون وصيارفة". 
لكنه رأى أخي��������رًا أن "التحقيق بهذه الجرائم اعتيادي 

وال يرتقي إلى البحث في األسباب وراء الجريمة".

رئاسة اجلمهورية تبدأ مبصادقة أحكام معّطلة منذ 2006

أســبوع خــالل  تصــدر  القــرارات  فــي  آراؤنــا  العــام:  اإلّدعــاء 

طلبات "اإعادة املحاكمة والت�صحيح التمييزي" ت�ؤخر تنفيذ االإعدام 

محاكم حتقيق تروي أغرب ملفات النصب واالحتيال

القضاء يلجأ إلى بيانات وزارة التجارة ملواجهة حاالت تشابه األسماء

"�صتة وخم�صني"!!.. طرفة يتداولها العراقي�ن.. ماذا قال الق�صاة عنها؟

"حجز االأم�ال" ت�ؤّيده اجلنايات.. واأجرب العديد من الهاربني على ت�صليم اأنف�صهم

منصة القضاة في محكمة الجنايات المركزية الخاصة بقضايا االرهاب/ عدسة حيدر الدليمي

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ عدنان صبيح

أجب��������رْت ق��������رارات حج��������ز األم��������وال، العديد من 
املتهمني الهاربني على تسليم أنفسهم، وفيما 
أكد قضاة أن هذا النوع من اإلجراءات يش��������مل 
فق��������ط من ص��������درْت بحقه��������م مذك��������رات توقيف 
يتعذر تنفيذها عن جرائم عقوبتها الس��������جن 
أكثر من خمس س��������نوات، لفتوا إلى اعتمادهم 
على معلومات البطاق��������ة التموينية من خالل 
مخاطب��������ة وزارة التج��������ارة ملعالج��������ة أي حالة 

تشابه في األسماء.
ويق��������ول قاض��������ي محكم��������ة التحقي��������ق املركزية 
ياس��������ر فنطي��������ل الخزاع��������ي إن "حج��������ز األموال 
وس��������يلة إلجبار املتهم عل��������ى الحضور"، الفتًا 

إلى أن "اإلجراء ينتهي بمجرد تس��������ليم نفسه 
أو إلقاء القبض عليه".

إل��������ى  ف��������ي تصريح��������ات  الخزاع��������ي  وأض��������اف 
"القض��������اء"، أن "املحكم��������ة تخاط��������ب حني تتخذ 
هذا اإلجراء وزارة املالية لغرض حجز األموال 
املنقول��������ة وغير املنقولة للمته��������م الذي يتعذر 

القبض عليه".
وزد أن "املالي��������ة توعز إلى الدوائر ذات العالقة 
لغرض إتم��������ام هذه العملية"، موضحا أن "من 
ب��������ني ذلك، معرفة الحس��������اب املصرفي وأمالكه 

العقارية وغيرها من األموال".
لكن قاضي تحقي��������ق املركزية أكد أن "تصديق 
قرار الحجز يكون عبر محكمة الجنايات بعد 

انتهاء مخاطبات الجهات التنفيذية".

وفي مقاب��������ل ذلك، يتحّدث ع��������ن "معرقالت في 
العمل من خالل تش��������ابه أس��������ماء املتهمني مع 
آخرين الس��������يما األس��������ماء الش��������ائعة"، متابعًا 
"نضطر إلى مفاتحة وزارة التجارة لتزويدنا 
بمعلومات املتهمني الكاملة من بينها أسماء 
أفراد عائلته للحيلولة من دون وقوع أخطاء 

في التنفيذ".
ونّوه الخزاعي إلى أن "الحجز يش��������مل األموال 
املسجلة رسميًا فقط"، واستطرد "أما تلك التي 
تعّد حيازتها جريمة، أو أن التحقيقات تثبت 
تحصله��������ا من ط��������رق غير مش��������روعة فيجري 

مصادرتها وفقًا للقانون".
ويسترس��������ل  أن "املحكمة تأم��������ر ببيع األموال 
املحج��������وزة املعرضة للتل��������ف أو زوال فائدتها 

عل��������ى أن تح��������ول أثمانه��������ا إل��������ى دائ��������رة رعاية 
القاصرين؛ ألن املتهم س��������يكون حينها بحكم 
القاصر"، الفتًا إلى أن "هذه األثمان تعود إليه 

بعد زوال قرار الحجز".
وفيما ش��������ّدد على "التزام الجه��������ات التنفيذية 
ح��������ذر  ورفع��������ه"،  الحج��������ز  وض��������ع  بق��������رارات 
"املس��������ؤولني عن تعطيل قرارات القاضي هذه 
من محاس��������بتهم وف��������ق املادة 329 م��������ن قانون 
العقوبات". ويرى الخزاعي أن "هذا النوع من 
القرارات أسهم في تسليم نحو %90 من الذين 
صدرت بحقهم، أنفس��������هم ألج��������ل رفع الحجز 

السيما ممن يعتقدون أنهم غير مذنبني".
وال يش��������مل الحجز بحس��������ب قاض��������ي تحقيق 
اإلره��������اب "األقرب��������اء بغ��������ض النظر ع��������ن درجة 

قرابتهم من املتهم؛ ألنه قرار شخصي إلجباره 
على تسليم نفسه".

إل��������ى ذل��������ك، أفاد القاض��������ي أحمد عب��������د الباقي 
بأن "حج��������ز األموال يش��������مل املتهمني بجرائم 
عقوبته��������ا تف��������وق الس��������جن خم��������س س��������نوات 
)الجناي��������ات("، منوهًا إلى أن "ما دون ذلك غير 

مشمولة بهذا اإلجراء".
وأضاف عبد الباقي في حديث إلى "القضاء"، 
أن "املحكمة وبعد تع��������ذر الوصول إلى املتهم 
نتيجة إعم��������ام مذكرة القبض عليه في جميع 

مراكز الشرطة تتخذ الحجز للضغط عليه".
وعّد "الق��������رار تجميدًا مل��������وارد املته��������م الهارب 
املالي��������ة يجب��������ره عل��������ى الظه��������ور لس��������بب عدم 
ل ذلك 

ّ
امتالكه أمواال كافية للتخفي، وقد يسه

الوصول إليه".
وع��������ن دور االّدعاء العام في هذا امللف، رّد عبد 
الباقي أنه "يتعلق بمتابع��������ة قرارات املحكمة 
وتطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، واتخاذ 
اإلج��������راءات القانونية بحق املخالف وتحريك 
الشكوى ضد من يتهاون في االلتزام بقرارات 

املحكمة املختصة".
يشار إلى أن مجلس القضاء األعلى أصدر في 
اجتماعه االستثنائي املنعقد منتصف شهر 
آب املاضي عددا من القرارات املهمة من بينها 
التوصي��������ة بتفعيل دور قس��������م متابعة تنفيذ 
أوام��������ر القبض ومنع الس��������فر وحج��������ز األموال 
املشكل في رئاسة االّدعاء العام بالتنسيق مع 

وزارة الداخلية.
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بغداد/ القضاء

استبدل ثيابه )األفغانية( 
مبالبس أخرى وركض مسرعًا 
إلى النهر ليجتازه سباحة، 
قبل أن يقع في قبضة احلشد 
الشعبي.

لم تسعف )أحمد( حيلته 
حني زّعم أنه مخبٌر لدى 
ضابط في اجليش، بل 
انكشفت لعبته وسلم أمره 
معترفًا باشتراكه في جرمية 
معسكر سبايكر، كما أفصح 
عن صلة قرابة جتمعه مع 
زعيم أحد اخطر التنظيمات 
اإلرهابية في العالم.

برغم أن أحمد كان يعمل ميكانيكيًا 
للعج��������الت في ح��������ي الجمعية التابع 
لتكري��������ت، باي��������ع تنظي��������م داعش في 
الع��������ام 2013، ول��������م يمنع��������ه ذل��������ك عن 
ممارس��������ة هوياته في السرقة، حتى 
ُقب��������ض علي��������ه وُحكم بالحب��������س ملدة 
عام واحد، وأودع لدى مركز لشرطة 
األحداث وسط املدنية؛ ألنه لم يتخط 

حينها ال� 18 ربيعًا.
عائل��������ة احم��������د تتألف من أب تش��������ير 
أم��������راء  أح��������د  أن��������ه  إل��������ى  املعلوم��������ات 
نين��������وى،  والي��������ة  ف��������ي  )الحس��������بة( 
وش��������قيقني أنخرط األول في صفوف 
القاع��������دة قب��������ل أن ُيقت��������ل ف��������ي جنوب 
بغ��������داد خالل املواجه��������ات مع القوات 
االميركي��������ة في العام 2006، أما األخر 
فهو مقات��������ل لدى )داعش( ويس��������كن 

املوصل ايضًا.
ش��������قيق أحمد راف��������ق إبراهي��������م عواد 
الب��������دري املع��������روف حالي��������ًا بابو بكر 

البغ��������دادي )زعي��������م داع��������ش(، عندما 
كان االثنان في س��������جن ب��������وكا خالل 
الع��������ام 2004، وافترق��������ا بع��������د اطالق 

سراحهما.
التق��������ى الصديق��������ان م��������رة أخ��������رى في 
املوصل بعد س��������قوطها بيد التنظيم 
اإلرهابي في منتصف العام املاضي، 
وأستمر التقارب بينهما حتى تزوج 
البغدادي من ش��������قيقة أحمد املدعوة 

إسراء.
امتد نش��������اط التنظي��������م اإلرهابي إلى 
تكري��������ت فوقعْت هي األخرى اس��������يرة 
بيده في العاش��������ر من حزيران 2014، 
وخرج من السجون جميع املوقوفني 
بمن فيه��������م أحمد الذي عاد إلى بيته 
ليتعرف على القائد الشرعي لوالية 

صالح الدين مجددًا البيعة أمامه.
وفق النظام العس��������كري لداعش، فأن 
املقاتلني يباش��������رون في مهامهم مدة 
ش��������هر كام��������ل، مقابل منحه��������م إجازة 

ل�14 يومًا.
في يوم��������ه األول بعد البيع��������ة، انتقل 
)األق��������واس(  س��������يطرة  عل��������ى  أحم��������د 
املواجهة لجامعة تكريت الس��������تقبال 
منتسبي قاعدة سبايكر املنسحبني.. 
هناك اشرف على اختطاف 50 جنديًا، 
تم اقتيادهم مع رفاقهم األسرى إلى 

منطقة القصور الرئاسية.
أن اعم��������ال أحم��������د لم تكن عس��������كرية 
في بداي��������ة األمر، ب��������ل اقتصرت على 
الجوان��������ب اإلداري��������ة والخدمي��������ة في 

تقديم الطعام إلى امراء القواطع.
صدرت االوام��������ر بأال يترك اإلداريون 
القصور، لكن أحمد عّرف بأن عمليات 
إعدام قد بدأت بحق منتسبي قاعدة 
سبايكر منذ الس��������اعات األولى التي 
تلت عملي��������ة االختط��������اف، حتى جاء 
اليوم الرابع حيث طلب والي صالح 
الدين إشراكه ومن معه في الجريمة 
فكانت حصته نح��������و 7 جنود أطلق 
على رأس��������هم النار م��������ن املنصة التي 
ظهرت في املقاط��������ع الفيديوية، ومن 

ثم رميهم في النهر.
ع��������اد أحمد إلى نين��������وى حيث هربت 
عائلت��������ه، ليتمت��������ع بإجازت��������ه، وعب��������ر 
تدق��������ق  الت��������ي  التنظي��������م  س��������يطرات 

بواس��������طة )بصمة الع��������ني( الوافدين 
والخارج��������ني من املدين��������ة، وعّلم بأن 
أخته قد تزوج��������ت، وطلب منه والده 

أن يتهيأ للقاء زوجها.
ف��������ي اليوم التالي توّج��������ه االثنان إلى 
أح��������د املنازل وس��������ط نين��������وى.. كانت 
أمني��������ة  إج��������راءات  تش��������هد  املنطق��������ة 
مش��������ددة، لك��������ن أحم��������د تفاج��������أ ب��������أن 
الحرس املنتش��������رين تس��������اهلوا معه 
كثيرًا وس��������محوا له باملرور إلى عقر 
الدار بنحو مباشر، على العكس من 
بقية املتواجدين فق��������د تعرضوا إلى 

تفتيش دقيق.
ال��������رواق األيمن  وقف البغ��������دادي في 
بيض��������اء(،  )دشداش��������ة  ويرت��������دي 
ويكتف��������ي أحيان��������ًا بتحي��������ة زوراه من 
دون املصافح��������ة، أم��������ا التقبي��������ل فهو 

غير جائز.
لم تكف تحي��������ة أحمد لزوج أخته في 
التع��������ّرف على ش��������خصيته، فقد عّلم 
بأن��������ه الخليفة من خ��������الل والده؛ ألنه 
ظهر بشكل مختلف عّما مألوف في 

صوره املنتشرة في اإلعالم.
خالل الجلس��������ة التي استغرقت نحو 
نصف س��������اعة، اس��������تمع الحاضرون 
للبغ��������دادي وه��������و يوّج��������ه بض��������رورة 
تطبي��������ق أح��������كام الش��������ريعة، وأب��������دى 
تخّوفه من التائبني )أفراد الش��������رطة 

والجيش(.
كما حذر البغ��������دادي من التهاون في 
معركة تكريت، الذين ناشد ممثلون 
عنه��������ا بمزيد م��������ن املقاتل��������ني العرب 
لتحص��������ني دفاعاته��������م، لكن��������ه اعتذر 
عن تلبي��������ة هذا الطل��������ب، متذرعًا بأن 

األوضاع الحالية ال تسمح بذلك.
بع��������د انتهاء م��������دة اإلج��������ازة، التحق 
أحمد ب�ما يس��������مى ب� )جند الخالفة( 
في تكريت، وحصل عل��������ى امتيازات 

عدة؛ ألنه من أقارب زعيمهم.
وأضيف عل��������ى عمله ف��������ي الخدمات، 
مهام أخرى تتعلق بإيصال األسلحة 
املهّرب��������ة من مدين��������ة الرّقة الس��������ورية 
إل��������ى صالح الدي��������ن، وكان دوره يبدأ 
عند حدود قض��������اء بيجي فهو ينقل 
الش��������حنة الى املش��������جب في القصور 

الرئاسية.

واحدة من الشحنات راقت له ودفعته 
إلى الطلب من حرس املش��������جب وهم 
م��������ن غير العراقيني، س��������حبها بحجة 
إيصاله��������ا إل��������ى حي القادس��������ية، ولم 
يعارضوا خوفًا من املحاس��������بة، لكنه 
س��������ارع لبيعها إلى مهّرب لألسلحة 

لقاء مبلغ 40 ألف دوالر.
جاءت فرق التفتي��������ش من الرّقة لكي 
واكتش��������فت  األس��������لحة  تتطل��������ع على 
الس��������رقة، واعتقل جمي��������ع الحرس إال 
هو ال��������ذي كان فوق الش��������بهات نظرًا  
ملكانته في الخالف��������ة املزعومة، حتى 

ُقب��������ض عل��������ى امله��������ّرب الذي اش��������ترى 
الشحنة واعترف عليه.

أودع أحم��������د ف��������ي س��������جن انضباطي 
داخل تكريت، غير أن معاملته كانت 
من ن��������وع خ��������اص فلم يتع��������رض ألي 
أذى، ب��������ل حص��������ل على  عف��������و خاص 

من البغدادي عاد على أثره ملمارسة 
عمله.

وكّرر الس��������رقة مرة اخرى حني ُطلب 
منه توزي��������ع الرواتب عل��������ى املقاتلني 
الت��������ي تصل إل��������ى 48 ملي��������ون دينار، 
لكنه اس��������تولى عليها وأحرق عجلته 
متذرع��������ًا بأنها تعرض��������ت إلى قصف 

جوي وداخلها املبالغ املالية.
وبعد زيادة الش��������كوك ح��������ول أمانته، 
قّرر أحمد ترك الس��������رقة، والتفرغ إلى 
التي  السيطرات العسكرية واألمنية 

انتدب إليها.
عش��������ية هجوم الق��������وات األمنية على 
تكريت، بقي ومعه 37 مقاتاًل محليًا 
حت��������ى الس��������اعات األخي��������رة، بعده��������ا 
صح��������راء  إل��������ى  الجمي��������ع  انس��������حب 
الجزي��������رة، تارك��������ني خلفهم خس��������ائر 
نح��������و 100 قتي��������ل عرب��������ي وأجنب��������ي 
ضمن قاط��������ع عملياته��������م –جميعهم 

من االنتحاريني-.
اش��������ترك أحمد في عملي��������ات االعتداء 
عل��������ى مصف��������ى بيجي، وف��������ي كل مرة 
يتل��������كأ ف��������ي الهج��������وم خش��������ية عل��������ى 
حياته، ويتخلص من عقاب الخالفة 
بمعلوم��������ات يمنحه��������ا لقادت��������ه ع��������ن 
تحركات القوات األمنية؛ ألنه يهرب 

إلى جبهتها ومن ثم يعود.
وف��������ي آخر هجوم فاش��������ل ق��������ّرر أحمد 
العبور إلى س��������امراء بعد أن استبدل 
)تراكس��������ود(، واجتاز  زيه األفغاني ب�
نهر دجلة س��������باحة، فتفاجئ بكمني 
للحشد الشعبي حاول التخلص منه 
باملرور م��������ع املدني��������ني، لكنه تعرض 
إلى املس��������اءلة؛ ألن مظهره كان يبعث 

على الشك.
أدع��������ى في البداية أن��������ه يعمل مصدر 
معلومات لصالح أحد ضباط قيادة 
عمليات س��������امراء، لكن أفراد الحشد 
أخ��������ذوه إلي��������ه وأنك��������ر ه��������ذا الضابط 

وجود أي صلة معه.
التحقيق��������ات  م��������ن  وبع��������د سلس��������لة   
اعترف بقصته، وُس��������لم إل��������ى الهيئة 
التحقيقية القضائي��������ة املكلفة بملف 
س��������بايكر، التابعة للمحكمة املركزية 
في بغ��������داد، بوصفه أحد املش��������اركني 

في الجريمة.

"                      " حت�صل على حم�صر اإفادة قريب البغدادي: 
اختطف 50 جنديا خرج�ا من �صبايكر وقتل 7 باأمر ال�ايل

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ سحر حسين

خرج��������ت أري��������ج ذات ال���������16 ربيعًا مع ش��������قيقها األصغ��������ر لغرض 
رم��������ي النفايات في س��������احة قريبة من دارها، لكن س��������يارة صفراء 
اللون بدون أرقام ويس��������تقلها ثالثة أش��������خاص عارضتهما، قام 
الش��������ّبان الثالثة بخطفها تاركني شقيقها األصغر وسط الذهول 

والخوف.
ب��������دأ البحث والتح��������ري من قبل أه��������ل الفتاة كما اس��������تعلموا من 
ش��������قيقها األصغ��������ر ع��������ن مواصفات األش��������خاص، فتب��������ني أن احد 

الخاطفني من سكنة املنطقة والذي كانت له عالقة مع الفتاة.
   وجرت األمور وفق اإلجراءات االعتيادية بتقديم ذويها إخبارًا 
إلى مركز الش��������رطة  بخطف ابنتهم تولد 1997 من منطقة جس��������ر 
ديالى ضد املتهم الذين ش��������خصوا اس��������مه وعنوان س��������كنه، وتم 

تدوين أقوال والدّي الفتاة كمدعني بالحق الشخصي، لكنهما لم 
يكونا يمتلكان شهادة عيانية على الحادث.

بعد العثور عليهما حضرت املفاجأة، حيث دونت أقوال املجنى 
عليها املخطوفة )أريج( أمام مركز شرطة الهندية وافادت بأنها 
لم تتعرض الى الخطف وإنما خرجت مع عشيقها لوجود عالقة 
غرامية بينهما علما انه مارس الفعل الجنسي معها لعدة مرات، 
كما أفادت بأنها اتفقت مع املتهم على الهرب وأخذها إلى كربالء 

وعقد قران معها بواسطة رجل دين وتزوجها.
أما املتهم فقد كانت افادته مختلفة، حيث افاد بأنه حصل اتفاق 
بينه وبني والدة املجنى عليها الفتاة على الزواج من ابنتها وقد 

تم العقد بحضورها.
وقف��������ت املحكم��������ة امام اف��������ادات مختلفة ومتباين��������ة فقامت بجمع 
االدلة والشهادات واطلعت على صورة  من هوية األحوال املدنية 

للمجنى عليها كونها تولد 1997 كما اطلعت على التقرير الطبي 
لها واملتضمن بان غشاء البكارة للمجنى عليها مزال.

 ومل��������ا تقدم وحيث ال دليل على صحة وقوع واقعة الخطف لعدم 
وجود ش��������هادة عياني��������ة وإنكار املتهم لذل��������ك وتطابق إنكاره مع 
اق��������وال املجنى عليه��������ا امام القائ��������م بالتحقي��������ق وقاضي تحقيق 
كرب��������الء وتناق��������ض اقوالها الالحق��������ة اال ان املته��������م ارتكب جريمة 
مواقعة أنثى لم تبلغ الثامنة عش��������رة من عمرها برضاها واالدلة 

املتوفرة ضده هي اعترافاته الصريحة تحقيقا ومحاكمة.
وتبق��������ى اقوال املدعني بالحق الش��������خصي واق��������وال املجنى عليها 
والتقري��������ر الطبي الخاص باملجن��������ى عليها ادل��������ة كافية ومقنعة 
لتجري��������م املتهم عن التهمة املوجه��������ة له وفق احكام املادة 394 /1 
من قانون العقوبات، قررت املحكمة تجريمه بموجبها وحكمت 

عليه بالسجن خمس سنوات.

بغداد/ القضاء

الس��������اعة الثالثة والنص��������ف ظهرًا في 
صي��������ف حزيران، تطرق أح��������د األبواب 
في بلدة مش��������روع املس��������يب )ش��������مالي 

بابل( فُيفتح لها.
يت��������راوح عمره��������ا ب��������ني 25-30 عام��������ًا، 
تطل��������ب من أهل ال��������دار الدخول ثم املاء 
والطع��������ام، وبع��������د أن أكرموها لم تبح 
ه��������ذه املرأة املجهول��������ة بتفاصيل أكثر 
عنها س��������وى أنها من بغداد ثم عادت 
لتقول إنه��������ا من الهندي��������ة )طويريج( 
وأنها عل��������ى خالفات م��������ع زوجها، ثم 

رفضت أن تخرج من الدار.
أثارت هذه املرأة الغريبة حفيظة أهل 
الدار، فأس��������رعوا باإلخبار عنها أمام 

آمر مفرزة في فوج للشرطة.
ف��������أن  التحقيقي��������ة  األوراق  وبحس��������ب 
أحد املنتس��������بني املكلف��������ني بواجب في 
نقطة تفتيشية قريبة قال في محضر 
إفادته "رأيت ش��������رطيني م��������ن زمالئي 
يدخل��������ون امرأة متوس��������طة العمر إلى 
الكرفان الذي نقضي فيه استراحتنا.. 

سألتهما فأجابا بأنها تائهة".
وأض��������اف أنه انتظر لوهلة حتى خرج 
أحدهم فبدأ بالحديث معه، فلم يلبث 

االثن��������ان حتى س��������معا إطالق��������ة نارية 
داخ��������ل الكرفان وملحا دماء تس��������ّح في 
األرض. يق��������ول "هرعن��������ا إل��������ى الكرفان 
فوجدت آمر املفرزة ف��������ي حالة ارتباك 

واضعًا ي��������ده على خص��������ره، وقال لنا 
فق��������ط "انتحرت"، فقم��������ت باإلخبار عن 

الحادثة".
وفي الروايت��������ني األخري��������ني يذكر آمر 

األهال��������ي  أح��������د  أن  وزميل��������ه  املف��������رزة 
ام��������رأة مجهول��������ة  أخبره��������م بوج��������ود 
الهوية ف��������ي داره ترفض الخروج بعد 

أن آواها.
ذهب آمر املف��������رزة إلى دار زميله الذي 
يق��������رب م��������ن من��������زل الرجل ال��������ذي أبلغ 
عنه��������ا، ثم أخذا املرأة الش��������ابة، واتفقا 
حامل��������ا نظ��������را إليه��������ا عل��������ى ممارس��������ة 

الجنس معها.
أدخالها إلى الكرفان، فخرج الشرطي 
وبق��������ي آمر املفرزة يح��������اول أن يرّوض 
فريسته، لكنه لم يفلح حتى بالتهديد. 
يقول ف��������ي محض��������ر إفادت��������ه "حاولت 
ان أجبره��������ا عل��������ى الرض��������وخ إال أنها 
كانت ترفض رفض��������ا قاطعا، أخرجت 
مسدس��������ي ووضعته على رأسها، لكن 
حت��������ى هذه املحاولة ب��������دت غير نافعة 
أمام عنادها، فس��������حبت األقسام منه، 

عندها انطلقت الرصاصة".
فارق��������ت الحي��������اة، امل��������رأة الت��������ي بقيت 
مجهول��������ة، س��������ارع امل��������دان إل��������ى أح��������د 
أصدقائه الس��������تعارة س��������يارته مدعيًا 
أن ش��������قيقته مريضة، ذهب إلى مكان 
الح��������ادث وأخ��������ذ القتيل��������ة ال��������ى نه��������ر 
املش��������روع حي��������ث رماها هن��������اك بينما 
انشغل زميله بغسل املكان من الدماء 

وتمزي��������ق س��������جل الواجب��������ات اليومية 
لنقط��������ة التفتي��������ش بعدم��������ا امتأل هو 

اآلخر بالدماء.
كش��������ف  محاض��������ر  املحكم��������ة  تل��������ت 
الدالل��������ة والتقري��������ر الطب��������ي الذي بني 
ب��������أن الضحي��������ة قتل��������ت ول��������م تتعرض 
الغتص��������اب، وعلى الرغم م��������ن الجهد 
املبذول من قاض��������ي التحقيق والقائم 
بالتحقي��������ق ملعرف��������ة املدع��������ني بالحق 
الش��������خصي ذوي املجن��������ى عليها فقد 

تعذر ذلك رغم مضي مدة طويلة.
وبع��������د إحال��������ة القضية عل��������ى محكمة 
الجناي��������ات ق��������ررت الحكم عل��������ى املدان 
بقتله��������ا باإلع��������دام ش��������نقا حتى املوت 
اس��������تنادا إلى أحكام املادة 1/406/ج 
م��������ن قان��������ون العقوبات مع احتس��������اب 
مدة موقوفيته الرتكابه جريمة القتل 

بباعث دنيء.
كما قررت املحكمة االحتفاظ للمدعني 
التع��������رف  بالح��������ق الش��������خصي ح��������ال 
عليهم بحق املطالبة بالتعويض أمام 
املحاك��������م املدنية بعد اكتس��������اب الحكم 
الدرج��������ة القطعية، وأفهم املحكوم بأن 
املحكمة سوف ترسل إضبارة الدعوى 
إلى محكمة التمييز االتحادية إلجراء 

التدقيقات التمييزية.

ال�صحية: ل�صت خمط�فة.. هربت مع ع�صيقي

اإلعدام لشرطي قتل امرأة بدوافع دنيئة

السجن خمسة سنوات ملتهم واقع فتاة دون سن البلوغ

متنعت ال�صّيدة املجه�لة.. فقتلها ورماها يف النهر!

بابل/ القضاء

عثرت الش��������رطة املحلية في قرية إبراهيم الخليل جنوب بابل 
على جثة رجل يقدر س��������نه ب�50 عامًا، كانت عالمات التفس��������خ 
بادي��������ة على الجثة التي كانت مج��������ردة من املالبس، كما الحظ 
رجال الش��������رطة أن هناك آثار س��������حب تقدر بمس��������افة 15 مترًا. 
حملت الجثة ونظمت استمارة طلب التشريح الطبي بعنوان 

)جثة مجهولة(.
ورد في التقرير الصادر من الطبابة العدلية في بابل إن هناك 
مداخ��������ل إطالقات نارية في جس��������د املتوفى وإن س��������بب الوفاة 
ه��������و التمزقات واألنزفة الدموية الناتج��������ة عن إطالقات نارية، 
فس��������جلت الدعوى ض��������د قاتل مجهول، لكن هل ه��������ذه الحقيقة 

فقط؟
خمسة أعوام مرت قبل أن يأتي مخبر سري إلى محكمة تحقيق 
الحلة، قدم معلوم��������ات حصلت من مدة بعيدة عن جريمة قتل 
حدثت في هذا املكان أش��������ار إلى قيام مدانني باستدراج الرجل 

وطعنه بآلة جارحة.
تذك��������ر تفاصيل الدعوى وإف��������ادة املخبر الذي يمتلك ش��������هادة 
عيانية على الحادث كونه كان موجودا بينهم أن املجنى عليه 
طالب بإرث زوجته املتوفية من البيت الذي تسكنه شقيقتها، 
وإن خالف��������ات نش��������بت بينهما إثر مش��������اكل اإلرث، فما كان من 
ش��������قيقة زوجت��������ه إال أن تفكر بقتل��������ه للمضي ب��������اإلرث وحيدة 

إضافة إلى تقاعد شقيقتها.
اس��������تدرجت املدانة الضحية صحبة قريبها وابنة ش��������قيقتها 
األخرى وهي املخبر الس��������ري عن القضية، اس��������تدرجوه بحجة 
زي��������ارة إلى م��������زار إبراهيم الخلي��������ل، هناك أنزلوه في بس��������تان 
مهجور وأخرجت س��������كينا كانت في حقيبتها وقامت بطعنه 
ف��������ي الخصر ث��������م الظهر بعدها قام املدان اآلخر بطعنه وس��������لم 
الس��������كني إلى الفتاة لتطعنه كي تكون مش��������تركة بالجريمة ما 

يحول دون إخبارها.
ت��������م إلقاء القبض عل��������ى املتهمني الذي اعترف��������ا بالجريمة وتم 
جم��������ع كافة األدل��������ة املتحصلة بالجريمة إضاف��������ة إلى التقارير 
الطبي��������ة الت��������ي أكدت في مرة أخ��������رى إمكانية أن يكون  س��������بب 
القتل طعنات الس��������كني، وأقوال املخبرة التي ذكرت بأن س��������بب 
القتل ملنع املجنى عليه م��������ن املطالبة بحقه من البيت املوروث 

لوالدة زوجته.
تشكلت محكمة جنايات بابل/ الهيئة األولى وأصدرت قرارها 
بالس��������جن املؤبد بحق املتهمني استنادا ألحكام املادة 406 من 
قان��������ون العقوبات بداللة املواد 47/ 48 / 49 إلعطائهما فرصة 
ف��������ي الحياة وكونهم��������ا أصحاب عوائل، م��������ع االحتفاظ بالحق 
الش��������خصي لذوي املجنى عليه بحق املطالب��������ة بالتعويضات 
أمام املحاكم املدنية.. وأرس��������لت الدعوى إل��������ى محكمة التمييز 

االتحادية لغرض تدقيقها.
م��������ن جانبها، وجدت محكم��������ة التمييز أن كاف��������ة القرارات التي 
أصدرتها محكمة جنايات بابل في هذه الدعوى قد راعت فيها 
تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا بعد أن اعتمدت األدلة 

الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة.

املطالبة باإرث زوجته قادته 
اإىل طعنات �صقيقتها!

إحدى المقابر الجماعية لشهداء سبايكر في صالح الدين/ عدسة حيدر الدليمي
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بابل/ مروان الفتالوي

دشنت محكمة أبي غرق نهاية العام 
املاضي مبناها اجلديد وسط ترحيب 
رجال القانون واألهالي، فيما أكد 
قضاتها أن البناية اجلديدة انعكست 
إيجابًا على العمل القضائي وسرعة 
حسم الدعاوى.

ويضم دار القضاء في أبي غرق أربع 
محاكم، حتقيق وأحوال شخصية 
وجنح وبداءة، ويشغله قاضيان 
ومدع عام، بينما تقف احلوادث 
املرورية على رأس الدعاوى الواردة 
إليها، كون املدينة جتلس على 
طريق ستراتيجي.

إداريًا، تعد ناحية أبي غرق )8 
كم غربي احللة مركز محافظة 
بابل(، إحدى أكبر النواحي مساحًة 
ونفوسًا في البالد، وتقع على اخلط 
الستراتيجي الرابط بني محافظتي 
بابل وكربالء، فإضافة إلى مركز 
املدينة حتيط بالناحية أكثر من 
80 قرية، بينما حتتضن ما يقارب 
الـ130 ألف نسمة يضطلع دار 
القضاء في الناحية بتقدمي اخلدمة 
القضائية لهم.

إل��������ى ذلك، يقول القاض��������ي األول لدار القضاء 
ف��������ي أبي غرق صدام علي عبي��������د إن "القضاء 
ساحة إلحقاق الحق، فال بد أن يظهر بشكل 
مهي��������ب أمام املواط��������ن، وذل��������ك ال يمكن بغير 
وج��������ود صرح متكام��������ل يحتوي عل��������ى كافة 

الخدمات واملرافق". 
وفي حديث إل��������ى "القضاء" يق��������ارن القاضي 
عبيد بني املقري��������ن القديم والجديد: "البناية 
الس��������ابقة كانت قديمة التش��������ييد ومعدومة 
من حيث وس��������ائل الراحة بالنسبة للمراجع 
إضاف��������ة إلى صغرها، أما ه��������ذا املبنى فعلى 

العكس تمامًا".

مبنى متكامل
 وأكم��������ل عبيد "منذ ما يقارب الس��������نة اكتمل 

هذا الصرح الذي تم إنشاؤه بطريقة حديثة 
وه��������و متكامل ومثالي ويحت��������وي على كافة 
املس��������تلزمات، وه��������ذا ما تلمس��������ناه من خالل 
مراجعة املواطن وانطباعاته"، مشيرًا إلى أن 
"هذا اإلنجاز ليس بالشيء الكبير للمواطن 
وال من��������ة ألحد علي��������ه، كم��������ا أن القضاء الذي 
ي��������ؤدي خدم��������ة جليل��������ة للمواطن يس��������تحق 
هك��������ذا مبن��������ى". هندس��������يًا، تتك��������ون البناي��������ة 
م��������ن ثالثة طواب��������ق "األول يضم الحس��������ابات 
وأق��������الم املحاكم )الكّت��������اب(، والطابق الثاني 
يضم القاضي األول وه��������و قاضي الدعاوى 
الشرعية والتحقيق، وكذلك قاضي البداءة، 
بينما صار الطابق الثالث مشغواًل من قبل 

االدعاء العام"، كما يوضح القاضي عبيد.
وع��������ن الك��������وادر القضائي��������ة التي تش��������غل دار 
القض��������اء في أبي غرق، أضاف القاضي األول 
"يتصدى للعمل في ه��������ذه املحكمة قاضيان 
وم��������دع عام، أتول��������ى إدارة املحكم��������ة مع نظر 
دع��������اوى التحقي��������ق واألح��������وال الش��������خصية، 
بينما يتولى القاض��������ي الثاني نظر دعاوى 

محكمتي البداءة والجنح".

وتابع "كما يقوم ب��������إدارة املحكمة مجموعة 
م��������ن املوظفني وهو كادر متمي��������ز يتكون من 
17 موظفا من ضمنهم مدير إدارة ومحققني 
قضائيني اثنني، أحدهم في املحكمة واآلخر 

في مركز شرطة أبي غرق".
الدع��������اوى  ع��������ن  الحدي��������ث  مع��������رض  وف��������ي 
التحقيقي��������ة املعروضة أمام املحكمة يتحدث 
القاض��������ي الذي تولى العمل في التحقيق في 
نيسان العام الحالي عّما يقارب 900 دعوى 

غير محسومة من 2011 حتى 2014.

حسم دعاوى متراكمة
يقول "وجدت ه��������ذه الدع��������اوى املتراكمة في 
مركز شرطة أبي غرق بحوزة ضباط شرطة 
تم نقلهم وبقيت هذه الدعاوى متروكة ولم 
تستلم، واملحقق القضائي لم يتسلمها لعدم 
امتالكه خلفية عنها بس��������بب انفكاك ضباط 

الشرطة املفاجئ".
وأض��������اف "عندم��������ا وصل علمي به��������ا ذهبت 
بنفس��������ي إلى مركز ش��������رطة أبي غرق وقمت 
بجلبه��������ا، م��������ع إحاطة رئاس��������ة االس��������تئناف 

واالدعاء الع��������ام العلم باملوض��������وع، ثم قمنا 
بتش��������كيل لجنة أسميناها )لجنة حسم( من 
ق��������اض ومحققني وباش��������رنا عملن��������ا وخالل 
أسبوع تم إنجاز ما يقارب 750 دعوى منها 
غل��������ق أو إحالة وبق��������ي عدد قلي��������ل وهو قيد 

التحقيق إضافة إلى الدعاوى الواردة".
وعن نوعية الدعاوى التحقيقية أشار عبيد 
إل��������ى أن "محكمة أبي غرق تس��������تقبل دعاوى 
متنوعة كبقي��������ة املحاكم منه��������ا دعاوى قتل 
وخطف واغتصاب وزنى زوجية ومشاجرات 
وغيرها، وتنجز %90 تقريبا مما يردها في 

الشهر الواحد".

أبرز جريمة
وعن أبرز الجرائم التي نظرتها املحكمة في 
الفترة األخيرة قال "كان هناك حادث قتل من 
مدة قريبة إال أن س��������بب الوفاة كان مس��������جال 
تحت عنوان حادث دهس وانقالب عجلة في 

مبزل نهري".
وأكمل أنه "عند إجراء الكش��������ف على السيارة 
وجدنا رصاصة قد اخترقت مقعد السائق، 

فتوصلنا إلى أن الحادث جنائي بعد جهود 
ممي��������زة بذلها ضاب��������ط التحقي��������ق واملحقق 
القضائ��������ي، وخ��������الل أق��������ل م��������ن 24 س��������اعة تم 

اكتشاف الجريمة".
وتابع قاض��������ي التحقيق "وجدن��������ا أن القاتل 
أحد منتس��������بي األجهزة األمنية وأن س��������بب 
الجريمة خالفات م��������ع املجنى عليه من أجل 
ام��������رأة يقيمون معها عالقات غير ش��������رعية"، 
ولفت إل��������ى أن املحكم��������ة اس��������تدعتها، وعلى 
الرغم من تمويهها بجلب أش��������خاص أبرياء 
للتغطي��������ة عل��������ى عش��������يقها إال أن املحكم��������ة 

بخبرتها توصلت إلى الحقيقة".

400 دعوى شهريًا
وفي م��������ا يخص األع��������داد الواردة بالنس��������بة 
لدعاوى محكمة تحقيق أبي غرق قال "نسجل 
تقريبا 400 دعوى تحقيقية شهريا ونحسم 
نس��������بة كبيرة منه��������ا باإلضافة إل��������ى دعاوى 

البداءة والجنح واألحوال الشخصية".
وأك��������د عبي��������د أن "أكثر دع��������اوى املحكمة هي 
الح��������وادث املروري��������ة على اعتب��������ار أن املدينة 

تقع على الطريق الس��������تراتيجي الرابط بني 
كربالء والحلة ومنه إلى بغداد واملحافظات 
الجنوبية، إضافة إلى حوادث قتول متباعدة 

األزمان في األرياف".
وفي حديثه عن دعاوى األحوال الشخصية 
الت��������ي ينظره��������ا أيضًا، ع��������زا القاض��������ي عبيد 
"ارتفاع نس��������بة الط��������الق أيضًا إلى وس��������ائل 
التواصل الحديثة"، مش��������يرا إلى أن "املجتمع 
شرقي ال يقبل بأدنى الحريات للنساء، لكنه 

يتيح هذه الوسائل لها".
وق��������ال عبيد أيضًا إن "رئاس��������ة االس��������تئناف 
سريع االس��������تجابة لطلباتنا وحريص على 
تلبيته��������ا"، لكنه تحدث ع��������ن "حاجة املحكمة 
إلى موظف��������ي خدمات، فالبناية كلها يحاول 
موظ��������ف خدم��������ة واح��������د تغطيته��������ا، كذل��������ك 
نحتاج إل��������ى محقق واحد، وق��������اض آخر ألن 
التحقيق بحاجة قاض يتخصص بقضاياه 

لوحدها".
وأردف "نحن قادرون على تمش��������ية األعمال، 
لكن لك��������ي ينجز العمل بس��������رعة أكبر وبغية 
ع��������دم تأخي��������ر املواط��������ن ألنني أنظ��������ر تقريبا 
85 دعوى يوميا"، وطال��������ب ب�"عناية مجلس 
القضاء األعل��������ى باألس��������رة القضائية في ما 
يخ��������ص إطفاء الس��������لف اإلس��������كانية وتوفير 

سيارة حديثة للقضاة". 

دعاوى البداءة
وفي ما يخص محكمت��������ي بداءة وجنح أبي 
غرق يقول القاضي الذي يتولى ش��������ؤونهما 
ة ف��������ي  حس��������ني حم��������ود إن "دع��������اوى الب��������داء
املحكم��������ة تتعل��������ق بإزالة الش��������يوع ودعاوى 
من��������ع املعارضة والتمليك وأج��������ر املثل ورفع 

التجاوز والدعاوى االستمالكية".
وأضاف "نحس��������م هذه الدعاوى وفق السقف 
الزمني ونجري املرافعات أصوليا"، مش��������يرا 
إل��������ى أن  "أغل��������ب القضاي��������ا هي ما نس��������ميها 
دع��������اوى القض��������اء املس��������تعجلة، حي��������ث تت��������م 
بيوعات خارجية لألراضي وتنظر املحكمة 
أحيان��������ا ح��������االت اإلق��������رار بصح��������ة التوقيع 

والبيع".
وفيم��������ا أوض��������ح أن "دعاوى التملي��������ك كثيرة 
أيضًا في هذه الناحي��������ة، إضافة إلى دعاوى 
أج��������ر املث��������ل"، لفت إل��������ى أن "محكم��������ة البداءة 

تحسم خالل الشهر ما يقارب 50 دعوى".
وبشأن دعاوى الجنح أفاد حمود ب�"تنّوعها، 
كالتهديد واملشاجرات واالحتيال"، لكنه قال 
إن "أكثر الدعاوى التي نظرناها هي قضايا 
االحتيال من قبل األش��������خاص الذين يبتزون 
املواطنني الس��������يما ممن يأخذون األموال من 

الشباب بغية تعيينهم".

تقّدم اخلدمة القضائية ألكثر من 80 قرية و130 ألف نسمة

حمكمة اأبي غرق تد�ّصن مبناها اجلديد.. واحل�ادث املرورية تت�صدر الدعاوى

مدخل دار القضاء في ابي غرق/ عدسة القضاء

البصرة/ سيف محمد

ويقول رئيس االس��������تئناف القاضي 
ع��������ادل عب��������د ال��������رزاق ف��������ي حديث مع 
"القضاء"، إن "اجتماعًا عقد في قصر 
البصرة للقضاء برئاستي وحضور 
القاضي��������ني محس��������ن جمي��������ل جريح 
وفالح صاحب نعمة، مع مدراء إدارة 
املحاكم التابعة لالستئناف، وبعض 
املوظفني ومسؤولي الشعب املتفرعة 

عن القسمني اإلداري والحاسبات".
"اللق��������اء  أن  ال��������رزاق  عب��������د  وأض��������اف 
تمخض عن تش��������كيل لجن��������ة تتولى 
متابعة إكمال إج��������راءات تخصيص 
االس��������تئناف  ملوظف��������ي  األراض��������ي 
الدوائ��������ر  مراجع��������ة  وتخويله��������م 
الحكومية املختصة بالتنس��������يق مع 
محاف��������ظ البص��������رة ورئي��������س مجلس 

املحافظة ومدراء البلدية".
وتاب��������ع رئي��������س اس��������تئناف البصرة 
القاض��������ي  برئاس��������ة  "اللجن��������ة  أن 
جاس��������م محم��������د عب��������ود, وعضوي��������ة 
نائ��������ب املدعي العام قحط��������ان عدنان 
بجاي إضاف��������ة إلى أح��������د: املحققني، 
واملعاونني القضائيني، واملهندسني، 

واملحاسبني".
وفيما تحّدث عبد الرزاق عن "مفاتحة 
مص��������رف الرافدي��������ن لغرض ش��������مول 
موظفي رئاس��������ة استئناف  بقروض 
بموظف��������ي  أس��������وة  رات��������ب(   100( ال���������
الدوائ��������ر الحكومية األخ��������رى"، ارجع 
ذلك ل� "حاجتهم املاس��������ة إلى تحسني 
دور  وبن��������اء  املعيش��������ي  مس��������تواهم 

سكنية ألسرهم".
ص��������درت  "توجيه��������ات  إل��������ى  ون��������ّوه 
الت��������زام املوظف��������ني الدوام  بض��������رورة 

للعم��������ل  واس��������تغالله  الرس��������مي 
يمّك��������ن  بم��������ا  واإلداري  القضائ��������ي 
الس��������لطة القضائي��������ة االتحادي��������ة من 
أداء رس��������التها في تحقي��������ق الخدمة 

للمواطن".
وكش��������ف عبد ال��������رزاق ع��������ن "مفاتحة 
مجلس القضاء األعلى الستحصال 
الس��������لطة  رئي��������س  الس��������يد  موافق��������ة 
القضائية االتحادية القاضي مدحت 
املحمود لتخصي��������ص قطعة األرض 

املسجلة باسم القضاء".
وزاد أن "ذل��������ك ألج��������ل توزيعها على 
موظف��������ي محاكمن��������ا أو بنائها دورًا 
س��������كنية تش��������غيلية بما يوفر السكن 

الالئق لطواقم السلطة القضائية".
ويسترس��������ل بالق��������ول "دعون��������ا مدراء 
إدارة املحاك��������م التابعة لالس��������تئناف 
إلى تحديد املشكالت التي تواجههم 

واحتياج��������ات دور القض��������اء من أثاث 
وباقي املستلزمات اللوجستية التي 
تؤم��������ن عملها"، مش��������ّددًا عل��������ى "أننا 
سنس��������عى لتأمني هذه االحتياجات 
بالتع��������اون م��������ع الدوائ��������ر املعنية في 

مجلس القضاء األعلى".
وثّم��������ن عب��������د ال��������رزاق "عم��������ل القضاة 
وباقي الطواقم القضائية والوظيفية 
ف��������ي املحافظة؛ ألنها أس��������همت بنحو 
كبير في رفع نس��������ب االنج��������از وجاء 
ذلك واضحًا من خ��������الل اإلحصاءات 

الرسمية لعمل محاكم البصرة".
وعل��������ى صعي��������د متص��������ل، أف��������اد عبد 
امليدانية  ب��"استمرار جوالتنا  الرزاق 
على مراك��������ز احتجاز املوقوفني الجل 
االط��������الع على أوضاعه��������م"، الفتًا إلى 
"زيارة إلى مركز شرطة الدير التابع 

ألعمال محكمة الدير".
املرك��������ز،  "التقين��������ا بضب��������اط  وتاب��������ع 
واطلعنا على أح��������وال املوقوفني فيه 
البال��������غ عدده��������م نح��������و 30 متهم��������ًا"،  
موضحًا أن "قس��������مًا منهم مودع على 
ذم��������ة مكات��������ب ومراك��������ز ش��������رطة غير 
مركز ش��������رطة الدير ألس��������باب أمنية، 
أو أن مواق��������ف تل��������ك املراكز ال تتس��������ع 

لعددهم".
وأكد رئيس االس��������تئناف انه استمع 
ووع��������د  املوقوف��������ني،  مش��������كالت  إل��������ى 
بتذليله��������ا م��������ن خ��������الل التع��������اون مع 

الجهات ذات العالقة".
وأستطرد عبد الرزاق "وجهنا ضباط 
التحقي��������ق بمفاتح��������ة مراجعهم لنقل 
بع��������ض املوقوفني إل��������ى أماكن أخرى 

الن موقفهم ال يتسع لعددهم".
وب��������نّي "طلبن��������ا من قاض��������ي التحقيق 
اتخاذ اإلج��������راءات الكفيل��������ة التي من 
شأنها حسم قضايا هؤالء املوقوفني 
واتخاذ قرارات إخالء السبيل بكفالة 
ف��������ي الح��������االت التي تس��������مح قانونًا"، 
الفتًا إل��������ى "اتصالنا بمع��������اون مدير 

شرطة املحافظة ملتابعة هذا امللف".
وخلص عبد ال��������رزاق بالقول "طلبنا 
م��������ن الضب��������اط القي��������ام بواجباته��������م 
الوظيفية بأمانة ومهنية وبما يخدم 

املصلحة العامة وتحقيق العدالة".

االستئناف تفاحت مصرف الرافدين لغرض شمول منتسبيها بقرض الـ100 راتب

جلنة ق�صائية ملتابعة ت�زيع االأرا�صي على م�ظفي حماكم الب�صرة
شكلْت رئاسة استئناف البصرة جلنة قضائية تتولى متابعة توزيع األراضي 

على موظفيها بالتنسيق مع املسؤولني احملليني هناك، وفيما أعلنت عن 
مفاحتتها مصرف الرافدين لغرض شمول املوظفني بالقرض املعروف بـ)100 

راتب( لغرض حتسني مستوياتهم املعيشية، أكدت استمرارها باالطالع ميدانيًا 
على ملفات املتهمني، كاشفة عن توصيات صدرت بإطالق سراح موقوفي مركز 

شرطة الدير التابع للمحافظة ممن يسمح القانون بإخالء سبيلهم بكفالة.
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صالح الدين/ محمد سامي

أعلنت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
صالح الدين عن مباش��������رة الهيئة 
الثاني��������ة للجناي��������ات أعماله��������ا في 
تكريت، الفتة إلى اس��������تمرار العمل 
على إصالح اإلض��������رار التي لحقت 
بمبنى قصر القضاء، وفيما أشرت 
ارتفاعًا في نس��������ب دعاوى اإلرهاب 
بعد طرد تنظيم )داعش( اإلرهابي 
من مرك��������ز املحافظ��������ة، تحّدثت عن 
تس��������لمها ملف��������ات فس��������اد تخ��������ص 
اإلدارة املحلي��������ة من لجن��������ة النزاهة 

في مجلس النّواب.
ويقول رئيس االستئناف القاضي 
عبد مش��������حن حم��������دان في تصريح 
إل��������ى "القض��������اء"، إن "هيئ��������ة الثانية 
الدين  ملحكم��������ة جناي��������ات ص��������الح 
ق��������د باش��������رت أعمالها مؤخ��������رًا في 

تكريت".
وتاب��������ع حم��������دان أن "مرافعات هذه 
الهيئة ق��������د بدأت"، الفتًا إلى أن "من 
ب��������ني قراراته��������ا الحديث��������ة، إدانتها 
احد املنتمني إل��������ى تنظيم )داعش( 
اإلرهابي املتورط بقتل 9 من أفراد 

الشرطة االتحادية".
وأك��������د في الوقت ذات��������ه، أن "محكمة 
ف��������ي عملها  الجناي��������ات مس��������تمرة 
داخ��������ل تكريت وتعق��������د مرافعاتها 

بنحو يومي".
وفيم��������ا نّوه حمدان إل��������ى أن "مبنى 
االس��������تئناف في تكريت مكون من 
أقس��������ام عدة"، أش��������ار إلى أن "قصر 
القض��������اء تعرض إل��������ى تدمير كبير 
نتيج��������ة تخريب��������ه من قب��������ل تنظيم 
عل��������ى  س��������يطرته  إب��������ان  )داع��������ش( 

املدينة".
إل��������ى  ون��������ّوه رئي��������س االس��������تئناف 
"اس��������تمرار الجهود إلعادة إصالح 
املبن��������ى  م��������ن  املتض��������ررة  األج��������زاء 
بالتنس��������يق م��������ع مجل��������س القضاء 
ف��������ي  األعل��������ى والجه��������ات املحلي��������ة 

املحافظة".
وكشف حمدان عن "وعود بتعجيل 
ترميم املبنى"، منبهًا إلى أن "لجنة 
املحافظ��������ة  م��������ن مجل��������س  محلي��������ة 
اطلعت ميدانيًا على األضرار ألجل 

إصالحها".
وفي مقابل ذلك تحّدث عن "ترميم 
أجزاء كبيرة من مبنى االستئناف"، 
موضحًا "أننا نمارس أعمالنا فيه 
ألجل تمش��������ية دع��������اوى املواطنني، 
والدوام الرسمي يسير فيها بنحو 

جيد".
يشار إلى أن رئاسة االستئناف قد 
باشرت أعمالها في مقرها األصلي 
مباشرة عقب تحرير تكريت، بعد 
أن عملت ألشهر في مقرها البديل 

في قضاء الدجيل.
ويواص��������ل حم��������دان بالق��������ول "قب��������ل 
احت��������الل املدين��������ة م��������ن داع��������ش في 
منتص��������ف الع��������ام املاض��������ي قطعنا 
ش��������وطًا طوي��������اًل في حس��������م ملفات 
اإلره��������اب، وكان��������ت نس��������ب االنجاز 
عالية جدًا"، غير أنه يالحظ "ارتفاع 
معدالت شكوى الجرائم اإلرهابية 

املقدمة إل��������ى املحاكم بع��������د تحرير 
املدينة وطرد اإلرهابيني منها".

أن  االس��������تئناف  رئي��������س  وأردف 
ض��������د  تحريكه��������ا  ت��������م  ِ"ش��������كاوى 
مس��������ؤولني م��������ن املحافظ��������ة بتهمة 
تنظي��������م  دخ��������ول  ف��������ي  االش��������تراك 
مبين��������ًا  املدين��������ة"،  إل��������ى  )داع��������ش( 
اتخ��������ذت  املختص��������ة  "املحاك��������م  أن 
اإلجراءات القانونية بحق املتهمني 
الت��������ي وصلت في بع��������ض األحيان 
إل��������ى إص��������دار مذك��������رات قبض وفق 
امل��������ادة الرابعة م��������ن قانون مكافحة 

اإلرهاب".
وفي م��������ا يخص جرائم ه��������در املال 
العام، أج��������اب حم��������دان أن "محكمة 
النزاه��������ة ف��������ي املحافظ��������ة ع��������اودت 
أعماله��������ا مج��������ددًا"، متابع��������ًا "أنها 
تس��������لمت ملفات من لجنة النزاهة 

في مجلس النّواب".
وختم رئيس االس��������تئناف بالقول 
أن "ه��������ذه امللفات تش��������مل ش��������بهات 
فس��������اد في عقود للحكومة املحلية 
واألقضي��������ة  املحافظ��������ة  ومجل��������س 

والنواحي".

الهيئة الثانية للجنايات تعاود عملها في مقرها األصلي
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القاضي ناصر عمران

لم تك��������ن العدال��������ة املفردة األكث��������ر حضورًا 
في قام��������وس الذهن اإلنس��������اني واألضخم 
ف��������ي قائمة املطالب��������ات الش��������عبية والرؤى 
الفكرية والتي تعتلي منصات املؤتمرات 
الدولي��������ة كواحدة من الغاي��������ات التي تقف 
عن حدودها الوس��������ائل كنتائج تطبيقية 
مبررة لغاياته��������ا اال نتاج تطبيق قانوني 
)الواقع��������ة  فيثنائي��������ة  قضائي��������ة  ل��������رؤى 
والتشريع(، هذه الثنائية التي تتشح بعد 
ذل��������ك بجلبابه��������ا القانون��������ي للوصول الى 
الق��������رار القضائي الذي ت��������دور معه العدالة  

وجوداً وعدمًا.
 ان تحقيق العدالة بمناسبة الطلب والنزاع 
املعروض أمام القضاء هي عملية صعبة 
ومهمة يتمازج فيها الذاتي واملوضوعي 
في مخاض مقدس ينتج قرارات وأحكاما 
قضائية ترتبط بحي��������اة واموال واعراض 
الناس، وح��������ني نصف مرحلة صنع القرار 
او الحك��������م باملقدس فانه الش��������يء الوحيد 
الذي نتلم��������س منه ظالل الله على األرض، 
فالعمل القضائي ال يرتبط بمكان وزمان 
وذات معين��������ة فخصوصيت��������ه ناجم��������ة من 
خطورة وأهمي��������ة املهمة امللقاة على عاتق 
املصدر املنتج لهذا الق��������رار وهو القاضي  
لذل��������ك فان صناع��������ة القاضي م��������ن أصعب 
امله��������ام التي تحت��������اج الى آلي��������ات متعددة 
ذاتي��������ة وموضوعي��������ة، فالبيئ��������ة الحاضنة 
األه��������م ف��������ي آليات صن��������ع القاض��������ي والتي 
تتسع بمفرداتها االجتماعية بني األسرة 
واملجتم��������ع والرحلة التربوية التي تنتهي 
عن حدود النه��������ج األكاديمي التخصصي 
فال يمك��������ن للقاض��������ي إال ان يكون حاصاًل 
على ش��������هادة جامعية ف��������ي القانون وهي 
البكالوريوس كحد أدنى، ثم تأتي الخبرة 
القانوني��������ة والت��������ي تمثل املج��������ال العملي 
ال��������ذي يس��������اهم ف��������ي بل��������ورة الش��������خصية 
القانونية كس��������لوك ومعرف��������ة وقد حددت 
بثالث سنوات مع تجاوز امتحان الكفاءة 
ليت��������م القبول ف��������ي املعه��������د القضائي ملدة 
س��������نتني تأهيليتني تعتبر خدمة قضائية 
للمتخرج بعد صدور املرسوم الجمهوري 
بتعيينه قاضيًا، وللحاجة الى رفد املجال 
القضائ��������ي  فقد صدر مرس��������وم جمهوري 
خدم��������ة  لدي��������ه  ال��������ذي  املحام��������ي  بتعي��������ني 
القانونية ال تقل عن عش��������ر سنوات عدلت 
بع��������د ذلك لتش��������مل املوظف��������ني الحقوقيني 
املنتس��������بني ملجل��������س القض��������اء االعلى، ثم 
وللحاج��������ة املاس��������ة لزيادة اع��������داد القضاة 
واعضاء االدعاء العام ت��������م افتتاح دورات 
في معه��������د التطوير القضائي ملدة س��������نة 
يتخرج بعده��������ا املوظف الحقوقي الذي ال 
تقل خدمته عن عشر سنوات قاضيا، واذا 
كانت هذه اآلليات املنتجة إعدادا وتأهياًل 
ه��������ي املنت��������ج الحقيق��������ي للقاض��������ي فثم��������ة 
ام��������ور تم التط��������رق اليها في التش��������ريعات 
التنظيمي��������ة القضائي��������ة الت��������ي نظمت ذلك 
)قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 
1979 املعدل وقانون االدعاء العام رقم 159 
لسنة 1979 املعدل ( واهمها حسن السيرة 
الس��������لوك مع الصح��������ة والبناء الجس��������دي 
الس��������ليم وتحديد العمر وان اليؤش��������ر في 
س��������جله الجنائي ارتكاب جنحة او جناية 
اضاف��������ة الى خبرت��������ه وخدمت��������ه القانونية 

التي تم ذكرها.

باملقاب��������ل فان حالة التطوي��������ر التي تتأتى 
للمس��������تجدات  القاض��������ي  مس��������ايرة  م��������ن  
القانوني��������ة واملتابعة الدقيقة واملس��������تمرة 
للس��������احة القانوني��������ة والقضائي��������ة عام��������ل 
صقل وغن��������اء مهني وذات��������ي ،ولعل صفة 
الش��������جاعة والجرأة والتفان��������ي في إحقاق 
الحق واالس��������تعداد دوم��������ا للتضحية هي 
من الس��������مات املمي��������زة للقاض��������ي العراقي، 
باملقاب��������ل هن��������اك أم��������ور تتكام��������ل في خلق 
املنظوم��������ة اإلنتاجي��������ة للقاض��������ي  أهمه��������ا 
تحقيق استقاللية القضاء تطبيقا لنص 
الدس��������تور في امل��������ادة )87( والعمل بمبدأ 
الفص��������ل بني الس��������لطات الوارد ف��������ي املادة 
)47(  يضاف الى ذلك وتطبيقا للدس��������تور 
ايضاً  في املادة )88( اس��������تقاللية القاضي 
وعدم خضوعه لغير القانون حسب نص 
الدس��������تور ,وبالرغم من االس��������تقاللية فان 
هناك ام��������ورا مهمة جدا ف��������ي عملية صنع 
القاض��������ي البد م��������ن توفرها وه��������ي البنية 

التحتية للقاضي.
فم��������ن غير املنطق��������ي ان ال تك��������ون للقاضي 
كفاي��������ة مادي��������ة توفر ل��������ه ولعائلته س��������بل 
العي��������ش الكري��������م ال��������ذي تجعل��������ه بمن��������أى 
ع��������ن الحاجة مع توفير الس��������كن املناس��������ب 
ووس��������ائل النقل وبناي��������ة املحاكم والدائرة 
التي يعمل بها كج��������زء ال يتجزأ من هيبة 
القاض��������ي  وبالتال��������ي قرارات��������ه واحكام��������ه، 
واخيرا نس��������تطيع ان نقول ان البيئة التي 
يعم��������ل به��������ا القاضي العراق��������ي  من اخطر 
اماكن العمل في العالم وهي التي تش��������ير 
إلى ق��������وة وتح��������دي القاضي ف��������ي تحقيق 
العدالة وان مسيرة قضائية يتحدث عنها 
الدم هي اصدق مثال على فاعلية صناعة 

القاضي في تحقيق العدالة األغلى.

كّلم��������ا تع��������ّرض اإلنس��������ان إل��������ى عائ��������ق في 
حياته، يرّده إلى وجود خلل في منظومته 
الحياتية أو االجتماعية وعند البحث عن 
هذا الخلل نجد ان السبب يكمن في وجود 
نق��������ص او جهل في آليات عم��������ل املنظومة 
االجتماعي��������ة او حتى الفردي��������ة وقد تكون 
عمدًا او جهال، وفي كل األحوال يكون ذلك 
س��������ببا في ظهور العائق ومنع الفائدة من 
املناف��������ع التي س��������خرها الله ع��������ز وجل إلى 

اإلنسان.
 ومن��������ذ ان ظه��������ر الوجود اإلنس��������اني ظهر 

معه الفس��������اد الذي اثر س��������لبًا على منافعه 
الدنيوي��������ة إال أن ق��������وى مكافح��������ة الفس��������اد 
ومن��������ع تم��������دده ل��������م تقف أب��������دًا وم��������ا زالت 
قائمة طاملا يوجد فس��������اد، إال إننا نجد أن 
الفس��������اد يقوى أحيانا ويضع��������ف أحيانًا 
أخرى والسبب في ذلك ال يكمن في توقف 
املمانع��������ني ل��������ه أو ضعفهم وإنم��������ا في قوة 

الفساد واستمراره.
وه��������ذه التوطئة تقودنا إلى الواقع الراهن 
فنجد إن الفس��������اد قد نخر جس��������د األمة في 
كل مجاالته��������ا، لك��������ن ه��������ل تعطل��������ت القوى 
املضادة له أو توقفت؟  الجواب: كال، وإنما 
استجدت ظروف أظهرته إلى العلن بعدما 
كان متخفيًا بمظاهٍر شتى ولإلعالم دور 

كبير في توضيحه وبيان مواطنه.
 وف��������ي العراق الفس��������اد متوفر ف��������ي العمل 
الرس��������مي منذ تأس��������يس الدول��������ة العراقية 
ودليل ذل��������ك التش��������ريعات املتع��������ددة التي 
صدرت خ��������الل الفترة املاضي��������ة ملحاربته 
وذل��������ك لوجوده واستش��������رائه إال أن الفترة 
الت��������ي هيمن��������ت فيه��������ا الق��������وى املتس��������لطة 
الوظيف��������ة  م��������ن  جعل��������ت  والديكتاتوري��������ة 
تنفي��������ذ  ف��������ي  العام��������ة وس��������ائلها  واإلدارة 
سياستها الش��������مولية وأصبح كل تعرض 
لها يعد بمثابة تعرض للسلطة الحاكمة 
وأحيان��������ًا يعد تعرض للنظام القائم آنذاك 
مما وفر للفس��������اد الحماية من اإلعالم في 
فضح مواطنه، فضال عن انشغال املجتمع 

بالحروب املهلكة.
 وبع��������د التحول الزلزالي في عام 2003 في 
الع��������راق نجد توفر س��������عة لإلعالم وفضاء 
كبير لحريته في الطرح والعرض، فجعل 
من الفس��������اد مادته مثلما جعلها البعض 
وس��������يلته ف��������ي حرب��������ه ض��������د اآلخ��������ر كذلك 
حصول الفراغ في سلطة إنفاذ القانون ما 

أت��������اح الفرصة للفاس��������دين الذين أصبحوا 
ذوي نف��������وذ وش��������وكة بق��������وة الس��������الح إلى 
الس��������يطرة عل��������ى املق��������درات الوطنية واملال 
الع��������ام دون رادع وم��������ازال الح��������ال على ما 
علي��������ه اآلن بس��������بب ه��������ذا الف��������راغ ال��������ذي لم 
تتمك��������ن منظوم��������ة الدولة م��������ن اإلحاطة به 
لغاية اآلن ألس��������باب ش��������تى منها الهجمة 
التكفيري��������ة الت��������ي تقوده��������ا ق��������وى الظالم 
والتي اس��������تنزفت خيرات وثروات العراق 
وأشغلت وس��������ائل إنفاذ القانون في حرب 
مكافحتها بدال من مكافحة الفس��������اد كذلك 
دور الق��������وى اإلقليمية في تنمية الفس��������اد 
وتغذي��������ة أس��������بابه الن لها ف��������ي ذلك منافع 
كثي��������رة منها بق��������اؤه س��������وقًا مفتوحة لها 
وأس��������باب عقائدية وسياسية واجتماعية 
كثيرة أخرى ففي ظل هذه السطوة والقوة 
التي يتمتع بها الفس��������اد هل توقف العمل 

املمانع له واملضاد عن مقاومته؟ 
الجواب: ليس كل قوى املمانعة توقفت أو 
وهنت وإنما بعضها بوجود انش��������غاالت 
لها في الحرب وس��������واها، إال أن أهم مرفق 
في مكافحة الفس��������اد وهو القضاء لم يقف 
ول��������و للحظة واح��������دة ع��������ن أداء أعماله في 
مكافحة الفساد من خالل تطبيق القانون 
على املفس��������د الذي يعرض عل��������ى القضاء، 
ومن��������ذ عام 2003 ولغاية اآلن صدرت آالف 
األح��������كام التي أدانت املئات من املفس��������دين 
وبأحكام متفاوتة على وفق جسامة الفعل 
املرتك��������ب، وم��������ازال القضاء مس��������تمرا ولن 
يتوقف عن أداء دوره في ذلك ألنه يحارب 
الجريمة بكل أش��������كالها سواء الداخلة في 
فلك الفساد املالي او اإلداري أو االجتماعي 
أو غيره��������ا ويعمل القضاء ب��������كل مفاصله 
وباضطراد ملحوظ وللمنصف أن يراجع 
إحصاءات السلطة القضائية ليطلع على 

األح��������كام الص��������ادرة تج��������اه الجمي��������ع دون 
استثناء الن القضاء ال يتعامل بانتقائية 
والفع��������ل  الوقائ��������ع  م��������ع  يتعام��������ل  وإنم��������ا 
املنس��������وب إلى املتهم فضال ع��������ن ان أعمال 
املهم��������ة القضائي��������ة تتع��������دد ف��������ي مواجهة 
ظاهرة الفساد في املجتمع والدولة وذلك 
تبعًا الختالف طرق مواجهتها ومكونات 
انتش��������ار  س��������بب  يك��������ون  فق��������د  وجوده��������ا 
الفس��������اد هو التجهي��������ل القانوني للحقوق 
واملراكز القانونية فيس��������تدعي ذلك تدخال 
قضائي��������ا لتأكيد هذه الحق��������وق وإزالة ما 
البس��������ها من تجهيل او تأخير او بس��������بب 
تعطيل ه��������ذه الحقوق ومراف��������ق حمايتها 
فيقتض��������ي التدخ��������ل القضائ��������ي الوقائ��������ي 
بقص��������د تالف��������ي وق��������وع الض��������رر، وأحيانا 
يكون الفس��������اد بس��������بب القصور القانوني 
ال��������ذي يعت��������ري اإلرادات الفاعلة في مرافق 
الدول��������ة واملجتم��������ع فيح��������ول بينه��������ا وبني 
إحداث األثر القانوني وذلك الحال يوجب 
تدخاًل قضائيًا في صورة القضاء الوالئي 
الذي له س��������لطة الوالية العامة في التدخل 
لحماية الحقوق بإضفاء اإلرادة القانونية 
املطلوبة على هذه الحقوق التي تعرضت 
للخ��������رق وأدت إل��������ى ظهور الفس��������اد، وفي 
أغلب األحيان يكون الفساد من مخرجات 
ظاهرة الخروج عل��������ى القانون في صورة 
االعت��������داء الواقعي على الحق��������وق واملراكز 
القانوني��������ة الثابت��������ة ووضعه��������ا في وضع 
مخال��������ف ملا يج��������ب أن تكون علي��������ه قانونًا 
فيكون ذلك األمر س��������ببًا لتدخ��������ل القضاء 
في صورة الحماي��������ة التنفيذية إلزالة آثار 

املخالفة وإزالة التعدي على الحقوق.
 لكن الس��������بب في بقاء قوة الفساد على ما 
علي��������ه اآلن يمكن ف��������ي قوة إنف��������اذ القانون 
وتنفيذ األح��������كام عندما تصدرها املحاكم 

بح��������ق املحكومني بقضايا الفس��������اد ونجد 
بعض القوى املكلفة بذلك تتراخى عن أداء 
عملها او لتخلف اإلدارة عن تنفيذ أحكام 
اإلع��������دام بح��������ق اإلرهابيني الذي��������ن يغذون 
مفاصل الفس��������اد فهذه أس��������باب تسهم في 
ضع��������ف وس��������ائل مقاومة الفس��������اد وليس 
التوق��������ف عن مكافحته وف��������ي القضاء نرى 
العم��������ل متواصل ولم يتوقف يومًا إنما لم 
يحظ بدعم القوى والفعاليات االجتماعية 
األخرى وظل وحيدا في محاربته الفساد 
وف��������ي الفترة األخي��������رة التي ظه��������رت فيها 
الش��������عب  دعمه��������ا  والت��������ي  االحتجاج��������ات 
واملرجعي��������ة كان��������ت محل تقدي��������ر واحترام 
من السلطة القضائية ألنها تدعم مسعى 
القضاء في محاربة الفاس��������دين وكان لها 
الدور األكبر في تعضيد العمل القضائي 
تجاه الفساد وحفزت القوى األخرى على 
مس��������اندة القضاء ف��������ي أداء عمل��������ه ولفتت 
انتب��������اه ال��������رأي الع��������ام إل��������ى حج��������م العمل 
القضائ��������ي وبدأت وس��������ائل اإلع��������الم تذكر 
وتش��������ير إلى انجازات الس��������لطة القضائية 
ف��������ي عملها تجاه مكافحة الفس��������اد بعدما 
كان��������ت تتغاف��������ل عمدا عنها وه��������ذه الوثبة 
والغضبة الش��������عبية ش��������كلت حافزًا تجاه 
دوائ��������ر إنف��������اذ القانون في تفعي��������ل عملها 
التنفي��������ذي ُتجاه أوامر القب��������ض الصادرة 
ع��������ن القضاء وبذلك نجد أن الفارس األبرز 
في ساحات محاربة الفساد كان القاضي 
دون غيره ألنه عمل ومازال يعمل رغم كل 
معرقالت األداء التي وضعت في س��������بيله 
م��������ن املفس��������دين ولم يك��������ن يوم��������ا ضعيفا 
وإنم��������ا قوته في مكافحة الفس��������اد تتنامى 
وتتعاظم طرديا مع تنامي قوة الفس��������اد، 
وكما يقول فلوبير ليس في قوى اإلنسان 
ضعف بل يعبر أكثر عن ضعف املواجهة.

الدرس األول
الفساد على المستوى 

االجتماعي والثقافي
من السهل مكافحة الفساد حني يكون 
س��������لوكيات فردي��������ة أو حتى حني يكون 
ظاهرة تمارس من قبل عدد محدد من 
املوظفني م��������ادام فعل الفس��������اد منبوذا 
محاربت��������ه  الن  اجتماعي��������ا,  وم��������زدرى 
س��������تجد دعم��������ا على كافة املس��������تويات, 
لكن املشكلة تزداد تعقيدا حني يتحول 
الفساد الى ثقافة اجتماعية ووظيفية 
متج��������ذرة في س��������لوك اف��������راد املجتمع, 
ليس املوظفون فحس��������ب بل حتى على 
مستوى سلوك األفراد املنتمني للقطاع 

الخاص. 
املجتم��������ع العراقي تقبل صور الفس��������اد 
وأصبح لدي��������ه إمكانية للتعايش معه، 
فالفس��������اد كبير س��������واء فس��������اد السلوك 
املواط��������ن  االجتماع��������ي.  ام  السياس��������ي 
يتوق��������ع الفس��������اد ف��������ي كاف��������ة تعامالته 
اليومي��������ة حت��������ى ب��������ات الفس��������اد حال��������ة 
طبيعية يتقبلها الناس ويمارسونها 
بمس��������ميات  املختلف��������ة   بصوره��������ا 
برره��������ا النظام االجتماع��������ي كالعمولة 
واالكرامية والتوس��������ط النج��������از اعمال 
مخالفة للقانون حتى ان هناك ضعفا 
في مجسات الفس��������اد لدى األفراد على 
املستوى الذاتي، فالفرد وحني يمارس 
فعال يخالف فيه القانون فانه ال يشعر 
بتأنيب للضمير وال يمارس جلدا لذاته 
باعتب��������اره قد ارتك��������ب خطيئة او جرما 
يتطلب وقف��������ة مراجعة لالنس��������ان امام 
نفسه رغم ان هذه الوقفة التصحيحية 
تفرضها الفطرة اإلنس��������انية السليمة، 
وحني تؤش��������ر علي��������ه ارتكاب��������ه لخطأه 
القانون��������ي الذي يش��������كل جريم��������ة, فانه 
س��������يقدم دفاعاته التي يؤسس��������ها على 
مب��������ررات يح��������اول من خالله��������ا إضفاء 
الش��������رعية عل��������ى فعل��������ه اإلجرامي وهو 
ما يش��������خص حالة خطي��������رة من العوق 

القيمي والنكوص األخالقي. 
 الف��������رد الع��������ادي م��������ن جان��������ب يطال��������ب 
بمحاس��������بة املوظف��������ني املفس��������دين ومن 
جان��������ب اخر يمارس الفس��������اد بمختلف 
أش��������كاله اما من خالل ارت��������كاب جرائم 
الفساد او حماية مرتكبيه او عدم تنفيذ 
التزاماته للدولة كتسديد ما بذمته من 
ضرائب ورس��������وم  وقروض ما يس��������بب 
أض��������رارا مالي��������ة كبي��������رة للدول��������ة وهنا 
نجد ان الفس��������اد يرتكب م��������ن املوظفني 
ومن األف��������راد العادي��������ني، ازاء ذلك ال بد 
م��������ن مكافح��������ة الفس��������اد اجتماعيا على 
املس��������توى التربوي والثقافي والتركيز 
عل��������ى تخلي��������ق املجتم��������ع وتثقيفه من 
التربوي��������ة  املناه��������ج  تضم��������ني  خ��������الل 
مواضي��������ع تتبن��������ى بناء ثقاف��������ة رفض 
الفساد كذلك ال بد من النص على مبدأ 

التش��������هير والنش��������ر ملن يتهرب من دفع 
الضرائب او تسديد الديون العامة كي 
يتحول الى ش��������خص منبوذ اجتماعيا 
وال يحظ��������ى بثق��������ة عامة الن��������اس، ففي 
االس��������كان  إحصائية ملصرف صندوق 
العراقي يتبني ان ما يزيد على األربعني 
ألف مقت��������رض لم يس��������ددوا التزاماتهم 
املالية للمصرف كذلك ال بد من تشريع 
قان��������ون يج��������رم أفعال الته��������رب من دفع 
الضرائب ويف��������رض العقوبات الرادعة 

على مرتكبيها. 

الدرس الثاني
ضعف التشريعات القانونية 

لمكافحة الفساد
 الفس��������اد ال يتجل��������ى فق��������ط بمخالف��������ة 
القان��������ون بل هناك ما يعرف بالفس��������اد 
بالقانون كتش��������ريع قانون يتراخى في 
معاقبة الفاس��������دين او يض��������ع إجراءات 
ادارية تفتح امامه��������م االبواب الرتكاب 
الجرائم واهم سبل مكافحة الفساد هو 
تش��������ريع القوانني القوي��������ة الن القوانني 

الجميلة ال تصنع مجتمعات جميلة.
أدوات  أه��������م  القانوني��������ة  التش��������ريعات 
مكافح��������ة الفس��������اد وكلم��������ا كان��������ت هذه 
التش��������ريعات محكم��������ة وفعالة ومعبرة 
ع��������ن حاج��������ة املجتم��������ع كان��������ت الي��������ات 
مكافحة الفس��������اد ناجعة, مهم ان تكون 
التش��������ريعات حديث��������ة عه��������د بالبيئ��������ة 
التي تحكمها  والوظيفية  االجتماعية 
خصوص��������ا التش��������ريعات ذات االحكام 
املالي��������ة والعقابية وحي��������ث ان القوانني 
تمثل فلس��������فة الدول��������ة  وتعكس حاجة 
املجتم��������ع والتحديات الخطي��������رة التي 
يواجهها والن اغلب امل��������واد القانونية 

الت��������ي تعال��������ج جرائ��������م الفس��������اد ن��������ص 
عليها ف��������ي قانون العقوب��������ات العراقي 
للع��������ام 1969 وم��������ا تاله م��������ن تعديالت 
فان بعضها لم يعد مناس��������با ملكافحة 
الفس��������اد وأس��������اليبه املتطورة في عراق 
م��������ا بع��������د 2003/4/9 وبالتالي فان اي 
دولة ال يمكن ان تواجه فسادا متطورا 
وقوي��������ا بنص��������وص قانوني��������ة قديم��������ة 
واليات تقليدية وضعيفة الن الفس��������اد 
سيكون اقوى وس��������يفلت املجرمني من 
العقاب, كذلك فان اكثر الجرائم شيوعا 
في الوقت الحاضر هي الجرائم املالية 
ذات الصلة بالنظامني املالي واملصرفي 
للدولة خصوصا م��������ن خالل ما يعرف 
وس��������رقتها  االم��������وال  غس��������ل  بجرائ��������م 
ع��������ن طري��������ق نظ��������ام صك��������وك املقاص��������ة 
االلكتروني��������ة وهنا فال بد من تش��������كيل 
لجن��������ة من متخصصني م��������ن قضاة في 
مجل��������س القض��������اء االعلى وخب��������راء في 
دي��������وان الرقابة املالي��������ة والبنك املركزي 
وهيئة النزاهة ووزارة املالية ومجلس 
شورى الدولة واالمانة العامة ملجلس 
الوزراء العادة النظ��������ر في مواد قانون 
العقوب��������ات الب��������اب الخ��������اص بالجرائم 
والثقة  الوطن��������ي  باالقتص��������اد  املاس��������ة 
العامة من 304 الى 306 والباب الخاص 
بالجرائم املخلة بواجبات الوظيفة من 
307 ال��������ى 341 واج��������راء التعديالت بما 
يضمن مواكبة ظاهرة الفساد وتطور 
أساليبها واس��������تيعاب جميع صورها 
والن��������ص عل��������ى عقوبات قاس��������ية بحق 
مرتكبيه��������ا  وال بد  من تش��������ديد اليات 
الرقاب��������ة على عمل املصارف الحكومية  
واالهلي��������ة خصوصا في مجال صكوك 
املقاص��������ة االلكتروني��������ة حي��������ث أثبت��������ت 

السوابق ان عمليات كبرى لسرقة املال 
العام تمت من خالل هذا النظام.

الدرس الثالث
االنتقائية في كشف جرائم 

الفساد
صورة الفساد في ذهن املواطن كبيرة 
م��������ن خ��������الل م��������ا يرس��������مه االع��������الم وما 
يرصده ه��������و في حيات��������ه اليومية عند 
مراجع��������ة دوائ��������ر الدولة  لك��������ن املواطن 
يص��������اب بالدهش��������ة حني يس��������مع  بقلة 
ع��������دد املحالني ال��������ى املحاكم وبس��������اطة 
نوع الجرائم املنسوبة اليهم ما يشكل 
حالة صادمة لدى الرأي العام. السؤال 
الذي ال يمكن تج��������اوزه دون اجابة في 
ه��������ذه املرحلة وهو هل ان كل ما يرتكب 
من فساد في مؤسسات الدولة يتحول 
ال��������ى ملفات, وهل ان جميع امللفات تتم 
إحالتها ال��������ى املحاكم...هل ان حجم ما 
يرصده الرأي العام من فساد يوازي ما 
تتضمن��������ه االوراق وامللفات املحالة الى 
املحاكم الجواب بالتأكيد كال فالحالة 
كم��������ا يصفها احد الزمالء كمن يش��������عر 
بالغلي��������ان ويص��������اب بالصدم��������ة ح��������ني 
يخب��������ره اآلخرون ان درج��������ة الحرارة ال 

تتجاوز ال�20 درجة مئوية.
القضاي��������ا املحالة ال��������ى محكمة تحقيق 
النزاهة اغلبها قضايا الفساد البسيطة 
او ه��������ي ال تمثل القضايا التي تش��������غل 
ال��������رأي العام وهنا ال بد من تفعيل دور 
مؤسس��������ات الرقابة وحثها على إحالة 

قضايا الفساد الكبرى الى املحاكم.
 

الدرس الرابع
ضعف آليات الوقاية من 

الفساد
ج��������ل ما يت��������م التركيز علي��������ه حاليا هو 
الى  املفس��������دين واحالته��������م  محاس��������بة 
املحاكم واس��������ترداد األموال العامة لكن 
حديثا ال يج��������ري الحديث حول كيفية 
املحافظة على األموال التي لم تسلم من 
الهدر والسرقة واملش��������اريع التي تنفذ 
م��������ن ان تتح��������ول الى مش��������اريع متلكئة 
جميع الجهود تنصب في معالجة اثر 
املاضي دون االلتفات الى ما يجب فعله 
االن وفي املستقبل فلم نضع اجراءات 
وقائي��������ة مناس��������بة وتركن��������ا منهجي��������ة 
الوقاي��������ة خير م��������ن الع��������الج وانهمكنا 
كدولة ومجتمع في مالحقة املجرمني, 
نس��������ينا ان نضع سياسة متوازنة بني 
الوقاي��������ة م��������ن الفس��������اد  وب��������ني مالحقة 
مرتكب��������ي جرائمه  وهنا علينا ان نعلم 
ببساطة ان الباب األكبر للفساد والذي 
تخرج منه األموال العامة هدرا وسرقة 
هو باب العقود الحكومية فمتى نضع 
الحلول الناجعة لغلق هذا الباب الذي 

تهب من خالله رياح الفساد. 

الدعم ال�صعبي لدور الق�صاء يف مكافحة الف�صاد

اأ�صباب الف�صاد واآليات مكافحتها�صناعة القا�صي

القاضي سالم روضان الموسوي

الفرد العادي من جانب يطالب 
مبحاسبة املوظفني املفسدين ومن 
جانب اخر ميارس الفساد مبختلف 
أشكاله اما من خالل ارتكاب جرائم 
الفساد او حماية مرتكبيه او عدم 

تنفيذ التزاماته للدولة كتسديد ما 
بذمته من ضرائب ورسوم  وقروض 

ما يسبب أضرارا مالية كبيرة للدولة 
وهنا جند ان الفساد يرتكب من 
املوظفني ومن األفراد العاديني،

اجملتمع العراقي تقبل صور الفساد وأصبح لديه إمكانية للتعايش معه، 
فالفساد كبير سواء فساد السلوك السياسي ام االجتماعي. املواطن يتوقع 

الفساد في كافة تعامالته اليومية حتى بات الفساد حالة طبيعية 
يتقبلها الناس وميارسونها بصورها اخملتلفة  مبسميات بررها النظام 

االجتماعي كالعمولة واالكرامية والتوسط الجناز اعمال مخالفة للقانون 
حتى ان هناك ضعفا في مجسات الفساد لدى األفراد على املستوى 

الذاتي، فالفرد وحني ميارس فعال يخالف فيه القانون فانه ال يشعر 
بتأنيب للضمير وال ميارس جلدا لذاته باعتباره قد ارتكب خطيئة 

او جرما يتطلب وقفة مراجعة لالنسان امام نفسه رغم ان هذه الوقفة 
التصحيحية تفرضها الفطرة اإلنسانية السليمة، وحني تؤشر عليه 

ارتكابه خلطأه القانوني الذي يشكل جرمية 

كثيرة هي الدروس المستوحاة من التجربة العراقية في مواجهة 
الفساد ومكافحته, تلك الدروس التي افرزها الواقع العراقي, توزعت 

على أكثر من مستوى, بين االجتماعي والثقافي والقانوني.

القاضي إياد محسن ضمد

بعد التحول الزلزالي في عام 
2003 في العراق جند توفر سعة 
لإلعالم وفضاء كبير حلريته 
في الطرح والعرض، فجعل من 
الفساد مادته مثلما جعلها البعض 
وسيلته في حربه ضد اآلخر 
كذلك حصول الفراغ في سلطة 
إنفاذ القانون ما أتاح الفرصة 
للفاسدين الذين أصبحوا ذوي 
نفوذ وشوكة بقوة السالح إلى 
السيطرة على املقدرات الوطنية 
واملال العام دون رادع ومازال احلال 
على ما عليه اآلن بسبب هذا 
الفراغ الذي لم تتمكن منظومة 
الدولة من اإلحاطة به لغاية 
اآلن ألسباب شتى منها الهجمة 
التكفيرية التي تقودها قوى 
الظالم والتي استنزفت خيرات 
وثروات العراق وأشغلت وسائل 
إنفاذ القانون في حرب مكافحتها 
بدال من مكافحة الفساد
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القرار/ ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من 
الهيئة املوس��������عة املدني��������ة في محكمة 
التميي��������ز االتحادية وج��������د ان محكمة 
بداءة املدائن طلبت من هذه املحكمة 
تعي��������ني املحكم��������ة املختص��������ة مكانيا 
بنظر الدع��������وى وترى ه��������ذه املحكمة 
ان املش��������رع عقد في املادة )13/ اوال/ 
ب � 2( من قان��������ون التنظيم القضائي 
رقم 160 لس��������نة 1979 املع��������دل للهيئة 
املوس��������عة املدنية اختصاصها بنظر 
الن��������زاع الحاصل بني محكمتني حول 
الوظيفي  او  النوع��������ي  االختص��������اص 
لتعلق هذين االختصاصني بالنظام 
العام، اما االختص��������اص املكاني فهو 
من حق الخصوم وألي منهم � ان شاء 

ذلك � 

الطعن تمييزا بقرار رفض االحالة )م 
79، 216( من قانون املرافعات املدنية 
وقد اس��������تقر قضاء هذه املحكمة على 
ذل��������ك في العديد م��������ن قراراتها ومنها 
املرق��������م )3/ هيئ��������ة موس��������عة  الق��������رار 
مدني��������ة/ 2012 ف��������ي 2012/1/8 فكان 
متعين��������ا على املحكم��������ة املضي بنظر 
الدع��������وى م��������ن النقطة الت��������ي وصلت 
اليه��������ا ما دام الطرف��������ان او احدهما لم 
يطعن بق��������رار االحالة لذا ق��������رر اعادة 
الدع��������وى ال��������ى محكمة ب��������داءة املدائن 
للمضي بنظر الدعوى والفضل فيها 
وفق أحكام القانون واشعار محكمة 
بداءة االعظمية بذل��������ك وصدر القرار 
باالتف��������اق ف��������ي 18/ رج��������ب/ 1436 ه� 

املوافق 2015/5/6م. 

املبدأ

القرار

االختصاص النوعي. استقر قضاء محكمة التمييز في العديد 
م��������ن قراراته الى ان النزاع الحاصل بني محكمتني حول تعيني 
االختص��������اص النوع��������ي او الوظيف��������ي هو ضم��������ن  اختصاص 
الهيئة املوسعة في محكمة التمييز كونه من النظام العام. اما 
االختصاص املكاني فهو من حق الخصوم وألي منهم ان شاء 

ذلك الطعن تمييزا بقرار رفض االحالة. 

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة 
املدنية ف��������ي محكمة التميي��������ز االتحادية 
وج��������د ان طال��������ب الترجي��������ح )ن ا ذ( طلب 
ترجي��������ح  اح��������د الحكم��������ني الصادرين من 
محكمة ب��������داءة الكرخ االول املرقم 2619/ 
والثان��������ي   2000/10/14 ف��������ي   2000 ب/ 
املرق��������م 363/ ب/ 2009 ف��������ي 2009/8/2. 
موض��������وع  ف��������ي  النظ��������ر  امع��������ان  ول��������دى 
الحكمني املذكورين املش��������ار اليهما اعاله 
وج��������د ان املدعي/ طالب الترجيح )ن ا ذ( 
طلب في دع��������واه املرقمة 2619/ب/ 2000 
انه اتفق بتاري��������خ 1995/7/8 مع املدعى 
عليه شركة البشائر التجارية املحدودة 
عل��������ى ان يقوم بتزوي��������ده بصفائح حديد 
وف��������ق املواصف��������ات والقياس��������ات املتف��������ق 
عليه��������ا بمبل��������غ ملي��������ون وس��������تمائة الف 
دوالر مقايضة بمادة زيت الغاز )البدل( 
وتم تحديد س��������عر الط��������ن الواحد بمبلغ 
)30( دوالر وق��������ام بتوريد م��������واد قيمتها 
)10558.000( دوالر اال ان املدع��������ى علي��������ه 
احتس��������ب م��������ادة املقايض��������ة بمبل��������غ )70( 
دوالر مما لحقه اض��������رار بلغت 280.000 
دوالر. وطل��������ب الزام املدع��������ى عليه اضافة 
لوظيفته بتثبيت س��������عر )30( دوالر بدل 
م��������ن )70( دوالر... بتاري��������خ 2000/10/14 
وع��������دد 2619/ ب/ 2000 قض��������ت محكمة 
ب��������داءة الكرخ الحكم بال��������زام املدعى عليه 
شركة البش��������ائر التجارية بتثبيت سعر 
)30( ثالثني دوالر للطن الواحد بدال من 
)70( س��������بعني دوالر لزي��������ت الغ��������از )مادة 
املقايضة( واكتسب الحكم درجة البتات 
بتأييده استئنافا وتصديقه تمييزا... اما 
الحكم الثاني الصادر في الدعوى املرقم 
363/ ب/ 2009 وج��������د ان املدع��������ي وزي��������ر 
املالية اضافة لوظيفت��������ه ادعى فيها بان 
املدعى عليه االول املدير املفوض لشركة  
ن��������ور الصباح التجارية املح��������دودة اتفق 
مع ش��������ركة البش��������ائر التجارية املحدودة 
التابع��������ة الى هيئة التصنيع العس��������كري 
وبموج��������ب العقد املرق��������م 48/ 59 لتوريد 
ش��������ركة البش��������ائر بضائ��������ع حدي��������د وفق 
املواصفات والقياس��������ات بمبل��������غ مليون 
وستمائة الف دينار مقايضة بمادة زيت 
الغاز والتي تم تحديد سعر الطن الواحد 
بمبلغ )30( دوالر حيث قام بتوريد مواد 
قيمته��������ا )105.584( دوالر اال ان ش��������ركة 
البشائر احتسبت مادة املقايضة بمبلغ 
)70( دوالر للط��������ن الواح��������د مم��������ا الحق��������ه 
اضرارا بلغ��������ت 280.000 مائتي وثمانني 
ال��������ف دوالر وتم االعتراض رس��������ميا لدى 
شركة البش��������ائر العادة االحتساب اال ان 
طلب��������ه رفض مما اضط��������ره القامة دعوى 
لدى محكم��������ة بداءة الك��������رخ برقم 2619/ 
ب/ 2000 الت��������ي اصدرت قراره��������ا بالزام 
شركة البشائر بتثبيت سعر )30( دوالر 
للطن الواحد من زيت الغاز بدال من )70( 
دوالر للطن الواحد واكتسب الحكم درجة 
البت��������ات ونفذ ف��������ي االضب��������ارة التنفيذية 

مديري��������ة  ل��������دى   2001  /1655 املرقم��������ة 
تنفيذ الكرخ الت��������ي بدورها فتحت دائرة 
املحاس��������بة لتسديد ومس��������تحقات مكتب 
نور الصباح التجاري حيث قامت دائرة 
املحاسبة بصرف مبلغ )4.129.852.000( 
اربع مليارات ومائة وتس��������عة وعش��������رون 
ملي��������ون وثمانمائ��������ة واثنان وخمس��������ون 
الف دين��������ار.. وطلب ال��������زام املدعى عليهم 
كل م��������ن )ن ا ذ(/ املدي��������ر املفوض لش��������ركة 
ا(  ع  )م ح  و  التجاري��������ة  الصب��������اح  ن��������ور 
و )م ع س( باع��������ادة املبال��������غ املصروف��������ة 
اليه��������م ب��������دون وج��������ه ح��������ق ال��������ى الخزينة 
العامة والبالغ��������ة )3.923.352.500( ثالث 
مليارات وتس��������عمائة وثالثة وعش��������رون 
مليون وثلثمائة واثنان وخمس��������ون الف 
وخمس��������مائة دينار.. بتاريخ 2009/8/2 
قض��������ت محكم��������ة ب��������داءة الك��������رخ بال��������زام 
املدع��������ى عليه االول )ن ا ذ( املدير املفوض 
لش��������ركة نور الصباح التجارية بتأديته 
للمدع��������ي وزير املالي��������ة  اضافة لوظيفته 
مبلغ��������ا مق��������داره )3.923.352.500( )ثالثة 
مليارات وتس��������عمائة وثالثة وعش��������رون 
مليون وثلثمائة واثنان وخمس��������ون الف 
وخمس��������مائة دين��������ار( واكتس��������ب الحك��������م 
درجة البتات بتصديق��������ه تمييزا وصدر 
الحك��������م املذك��������ور بن��������اء على اق��������رار وكيل 
املدع��������ى علي��������ه بالعقد املب��������رم بني موكله 
وشركة البشائر التابعة للمدعي اضافة 
)اق��������رار(  واس��������تعداد موكل��������ه  لوظيفت��������ه 
باع��������ادة املبال��������غ املطال��������ب ب��������ه ش��������ريطة 
تس��������ليمه مادة الغاز وفق السعر املحدد 
ف��������ي الحك��������م االول باالضاف��������ة ال��������ى ذلك 
الدع��������وى 2619/ ب/ 2000  ان اضب��������ارة 
الص��������ادر فيها الحك��������م االول كان موضع 
تدقيق��������ات املحكم��������ة ف��������ي كاف��������ة املراحل.. 
وحي��������ث ان امل��������ادة 217 مرافع��������ات اجازت 
للخص��������وم ولرؤس��������اء دوائ��������ر التنفيذ ان 
يطلبوا م��������ن محكمة التميي��������ز النظر في 
النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمني نهائيني 
متناقضني صادرين في موضوع واحد 
ب��������ني الخص��������وم انفس��������هم وت��������رى الهيئة 
ان هذه الش��������روط غير متوف��������رة في طلب 
طالب الترجيح لعدم وجود تناقض في 
الحكمتني املشار اليهما انفا اذ ان الحكم 
االول ح��������دد بموجبه س��������عره )30( دوالر 
بدال م��������ن )70( دوالر لزيت الغ��������از )مادة 
املقايض��������ة( ام��������ام الحك��������م الثاني تضمن 
اس��������تحقاق املدعي/ طالب الترجيح على 
ضوء الس��������عر الذي ت��������م تثبيته بموجب 
الحك��������م االول الذي كان م��������دار تحقيقات 
املحكمة في كاف��������ة مراحل التقاضي عند 
اصدار الحكم الثاني باالضافة الى خلو 
االضبارة بما يفيد تنفيذ الحكم الثاني 
ف��������ي دوائر التنفي��������ذ... وملا تق��������دم قرر رد 
طلب طال��������ب الترجيح وتحميله الرس��������م 
القانوني. وصدر القرار باالتفاق في 21/ 
جم��������ادي االولى/ 1436ه� املوافق 11/ 3/ 

2015م. 

القرار

ان شروط الترجيح غير متوفرة في طلب طالب الترجيح لعدم وجود تناقض 
في الحكمني املشار اليهما. 

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

لدى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة 
محكم��������ة  ف��������ي  املدني��������ة  املوس��������عة 
التمييز االتحادي��������ة، وجد ان طلب 
التصحيح انص��������ب على تصحيح 
القرار التمييزي الصادر من الهئية 
املوسعة املدنية بعدد 346/املوسعة 
 2014/12/15 ف��������ي  املدني��������ة/2014 
وحي��������ث ان ه��������ذه الهيئة ق��������د حلت 
مح��������ل الهيئ��������ة العامة ف��������ي بعض 
امل��������ادة  بموج��������ل  اختصاصاته��������ا 
13/اوال/ب م��������ن قان��������ون التنظي��������م 
القضائ��������ي رق��������م 160 لس��������نة 1979 

وحي��������ث ال يقبل طل��������ب التصحيح 
في الق��������رارات التمييزية الصاددرة 
من الهيئة العام��������ة بموجب احكام 
املادة )1/220( من قانون املرافعات 
املدنية رقم 83 لس��������نة 1969 املعدل 
وه��������ذا م��������ا قررت��������ه الهيئ��������ة العامة 
لهذه املحكم��������ة بقرارها 527/هيئة 
عام��������ة/2010 ف��������ي 2011/8/28 لذا 
ق��������رر رد طل��������ب التصحي��������ح وقي��������د 
التامينات اي��������رادا للخزينة وصدر 
القرار باالتفاق في 4/رجب/ 1436 

ه� املوافق 2015/4/22م. 

املبدأ

املبدأ

القرار

قرار الهيئة املوس��������عة ال يقب��������ل التصحيح. ان قرار الهيئة املوس��������عة ال يقبل 
التصحي��������ح ك��������ون ه��������ذه الهيئ��������ة قد حلت مح��������ل الهيئ��������ة العام��������ة في بعض 
اختصاصاته��������ا بموجب املادة 13/اوال/ب من قانون التنظيم القضائي رقم 
160 لس��������نة 1979 وحيث ال يقبل التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة 
م��������ن الهيئ��������ة العامة بموج��������ب احكام امل��������ادة 1/220 مرافع��������ات مدنية قرر رد 

الطلب.

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د ان الطعن 
التميي��������زي مق��������دم ضم��������ن امل��������دة القانونية 
ومش��������تمل على اس��������بابه قرر قبوله ش��������كال 
ول��������دى عط��������ف النظ��������ر عل��������ى الحك��������م املميز 
تبني ان��������ه صحيح ملوافقته اح��������كام القانون 

ذل��������ك الن املحكم��������ة اتبع��������ت ما رس��������مه قرار 
النق��������ض الصادر عن ه��������ذه املحكمة بالعدد 
املدني��������ة/2014 في  املوس��������عة  200/الهيئ��������ة 
2014/9/23 وقض��������ت برد الدعوى الن ليس 
للطرف املخل التزامه املطالبة بفسخ العقد 

والتعويض وقد ثبت ذلك من وقائع الدعوى 
ومس��������تنداتها لذا قرر تصديقه ورد الطعن 
التميي��������زي وتحمي��������ل املميز رس��������م التمييز 
وص��������در الق��������رار باالتفاق ف��������ي 21/ جمادي 

االولى/ 1436 ه� املوافق 2015/3/11م. 

املبدأ

القرار
ليس للطرف املخل بالتزاماته املطالبة بفسخ العقد والتعويض

املبدأ

القرار
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في 
محكمة التميي��������ز االتحادية، وجد ان الطعن التمييزي 
مقدم ضمن مدته القانونية ولشموله على أسبابه قرر 
قبوله ش��������كال، ولدى النظر في الق��������رار املميز فقد وجد 
أنه غير صحيح ومخال��������ف للقانون ذلك ان الثابت من 
االوراق ان املميز/ املدعي/ القاضي/ املدعي العام )ش 
ع ص ر( كان قد أحيل الى التقاعد وفق املادة )6/ ثانيا 
وسادسا( من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة 
والعدالة رقم 10 لس��������نة 2008 الت��������ي تنص على )إحالة 
جمي��������ع املوظف��������ني  الذين يش��������غلون إح��������دى الدرجات 
الخاص��������ة مدير عام أو ما يعادل��������ه فما فوق ومن كانوا 
بدرج��������ة عضو فرق��������ة في صفوف ح��������زب البعث املنحل 
على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد، وان من 
بني التش��������ريعات التي تقرر للقاض��������ي وعضو االدعاء 
الع��������ام حقوقه التقاعدي��������ة  امل��������ادة )4/ أوال( من قانون 
روات��������ب القضاة واعض��������اء االدعاء العام رقم 21 لس��������نة 
2008 املع��������دل بالقانون رقم 7 لس��������نة 2010 التي تنص 
)يستحق القاضي وعضو االدعاء العام راتبا تقاعدية 
بنس��������بة %80 مما يتقاضاه أقران��������ه من هم في الخدمة 

من رات��������ب ومخصصات في إحدى الح��������االت اآلتية )أ � 
إذا أحيل الى التقاعد بس��������بب إكماله الس��������ن القانونية 
لإلحالة الى التقاعد. )ب( إذا أحيل الى التقاعد السباب 
صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة 
طبية رس��������مية مختص��������ة. )ج( إذا توفي اثناء الخدمة(، 
وحي��������ث ان إحالة املدعي الى التقاعد ليس من الحاالت 
التي أشار اليها قانون رواتب القضاة واعضاء االدعاء 
العام املش��������ار اليه فنك��������ون بذلك أمام مس��������ألة قانونية 
يقتضي معالجته بالتفس��������ير املتط��������ور للقانون وذلك 
بالرجوع الى  نية املش��������رع التي أوضحها في االسباب 
املوجب��������ة لقانون رواتب القضاة واعضاء االدعاء العام 
بضرورة حفظ مكان��������ة املركز القانون��������ي واالجتماعي 
للس��������ادة القضاة وأعضاء االدعاء العام سواء أكان في 
الخدم��������ة أم خارجه��������ا كما ان املادة )97( من الدس��������تور 
ق��������د نصت على أن )يح��������دد القانون االح��������كام الخاصة 
بالقض��������اة خصوص��������ا وان للمدعي خدم��������ة طويلة في 
الوظيف��������ة العامة وفي س��������وح القضاء فض��������ال عن ذلك 
ان املادة الثانية والثالثون م��������ن قانون رواتب القضاة 
واعضاء االدعاء العام املذكور قد أوجبت على مجلس 

القضاء األعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولني 
بأحكامه وصرفه لهم وعدم العمل بأي نص يتعارض 
وأحكامه باإلضافة ال��������ى ذلك ان إحالة القاضي املعني 
إل��������ى التقاعد كانت ألس��������باب خارجة ع��������ن إرادته ومع 
ما تق��������دم فان كل ما لم يرد به ن��������ص يمنعه فهو جائز 
والق��������ول بخالف ذل��������ك يعني إس��������قاط حق��������ه القانوني 
موضوع االدعاء وهو أمر ال يقره القانون وتأسيس��������ا 
عل��������ى ما تق��������دم من أس��������باب يصب��������ح من ح��������ق املدعي 
املطالبة بصرف ما يس��������تحقه من حقوق تقاعدية وفق 
أحكام قان��������ون رواتب القضاة وأعض��������اء االدعاء العام 
رقم 27 لس��������نة 2008 املعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 
وحيث أن لجنة شؤون القضاة وأعضاء االدعاء العام 
ق��������د أغفلت ما تقدم في قراره��������ا املميز عليه قرر نقضه 
واع��������ادة اوراق الدعوى اليها التب��������اع ما تقدم وإصدار 
القرار وفق القانون على أن يبقى رس��������م التمييز تابعا 
للنتيج��������ة وصدر القرار باالتفاق في 10/ رجب / 1436 

ه� املوافق 2015/7/28م. 

قرار لجنة شؤون القضاة. حيث وجد ان احالة القاضي املعني الى التقاعد كانت السباب خارجة عن ارادته ومع ما تقدم فان كلما لم يرد به نص يمنعه فهو 
جائز والقول بخالف ذلك يعني اس��������قاط حقه القانوني موضوع االدعاء وهو امر ال يقره القانون وتأسيس��������ا على ماتقدم من أس��������باب يصبح من حق املدعي 

املطالبة بصرف ما يستحقه من حقوق تقاعدية وفق احكام قانون رواتب القضاة واالدعاء العام رقم 27 لسنة 2008 املعدل بالقانون 7 لسنة 2010.

واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز االتحادية

راجع االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز 
في الموقع االلكتروني للسلطة القضائية 
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بغداد/ إياس حسام الساموك

ف��������ي محاولة لإلحاطة بمراح��������ل تطور القضاء 
العراق��������ي، بوصف��������ه تجربة ريادي��������ة وذات عمق 
تاريخ��������ي في املنطق��������ة، يوّث��������ق القاضي مدحت 
املحم��������ود هذه املس��������يرة في كت��������اب حمل عنوان 
)القض��������اء في الع��������راق- دراس��������ة اس��������تعراضية( 
ص��������درت الطبع��������ة الرابع��������ة منه مؤخ��������رًا عن دار 

السنهوري للطباعة والنشر في بغداد.
وألهمية هذا الكتاب السيما للباحثني واملهتمني 
بالش��������أنني القضائي والقانوني، وإلطالع الرأي 
العام على ما يحتويه من معلومات غنية بعضها 
تاريخي يع��������رض للمرة األولى، تنش��������ر صحيفة 
)القضاء( العرض الكامل له في سلس��������لة حلقات 
متتالية تب��������دأ منذ االحت��������الل العثمان��������ي، مرورًا 
باالحتالل البريطان��������ي والحكم الوطني وتنتهي 
إلى ما وصلت إليه املؤسسة القضائية في الوقت 

الحالي باستقاللها عن بقية السلطات.
حي��������ث س��������يتضمن هذا الكت��������اب ش��������رحًا ملكونات 
الس��������لطة القضائية بعد التغيير ف��������ي العام 2003، 
وإيج��������از دور كل منه��������ا وما حققته م��������ن منجزات 
طيل��������ة املدة املاضية، ومن ثم التّوس��������ع في نش��������اط 
القض��������اء بامتداد املحاكم حتى آخر مدن وقصبات 

العراق.
في الجزء الثاني يسلط الكاتب الضوء على مرحلة 
االحتالل البريطان��������ي، وتنظيمه للعم��������ل القضائي 

منذ سيطرته على البصرة ومن ثم اتساع نفوذه ليصل 
جمي��������ع أنح��������اء العراق، وكي��������ف تمت معالج��������ة مغادرة 
القضاة واملوظفني األتراك، وما خلفته تلك األحداث من 

تلف في الوثائق الرسمية.
وفي هذا الس��������ياق، يوضح ما جاء ف��������ي وثيقة املحاكم، 
وأنواعه��������ا الص��������ادرة ف��������ي 1917، قب��������ل أن يمض��������ي إلى 
التنظيم القضائي في ظل الحكم الوطني، متطرقًا إلى 

أول قانون ينظم أعمال القضاء في العراق.
ومن بعدها يش��������رح مهام لجنة أمور القضاة والحكام 
قبل تعديلها، وكيفية محاس��������بة هاتني الشريحتني اذا 

ارتكبت اخطاء ودور وزير العدلية في ذلك.
 

البداية من البصرة
احتل��������ت بريطاني��������ا مدينة البصرة ع��������ام 1915، ويعلق 
القاض��������ي مدح��������ت املحم��������ود أنه "ب��������داًل أن تبق��������ى على 
القوانني والتش��������كيالت القضائية التي كانت في العهد 
العثمان��������ي- كم��������ا كان الع��������رف الدول��������ي يقض��������ي بذلك-  
شرعْت إدارتها العسكرية مجموعة قوانني وأنظمة في 

)القانون العراقي(". البصرة س��������مته�ا ب�
ويتاب��������ع املحم��������ود أن "املجموعة مس��������تمدة من قوانني 
هندية وضعتها السلطات البريطانية هناك"، مبينًا أن 
أثره��������ا أمتد إلى "مدينتي العم��������ارة والناصرية جنوب 

العراق". .
 ونبه إلى أن "هذه القوانني تطبق في مراكز املدن فقط"،  

م��������ا  أ
خارجها فيقول 
العس��������كرية  "الس��������لطات  إن 
اعتم��������دت نظ��������ام منازعات العش��������ائر الذي 
وضعه الحاك��م البريطاني هنري دوبس واملستمد من 

نظام جرائم الحدود الهندية".
وخ��������الل فترة االحت��������الل البريطاني، ن��������ّوه املحمود إلى 
"تأس��������يس محاكم البصرة ف��������ي 1915، وأصبح العقيد 
فوكس الضابط العدل��������ي األول للمدينة"، وذكر أن "لغة 

املرافعات كانت العربية بداًل عن التركية".
 

جالء األتراك ومحاكم مشتركة في 
بغداد

أما بغداد يؤكد الكاتب أن��������ه "بعد االحتالل البريطاني 
غادرها القضاة األتراك واملوظفون ، واصبحْت املحاكم 
معطلة أو ش��������به معطلة"، مبينًا أن "السجالت تعرضت 
للتلف، ولم يبق في بغداد آنذاك سوى محكمة شرعية 
واحدة للصلح، كان موقعها في سراي الحكومة جوار 

غرفة الوالي سابقًا".
واش��������ار إلى أنه "بعد أن بس��������ط النفوذ البريطاني على 
مجمل األراضي العراقية جرى تأسيس بعض الدوائر 

واملؤسسات املدنية في العراق".
ولفْت إلى تشكيل "ما سمي باإلدارة املدنية البريطانية 
ف��������ي الع��������راق التي ترأس��������ها الس��������ير بيرس��������ي كوكس"، 
موضحًا أنه "من أجل تنظيم شؤون الجهاز القضائي، 
استدعت اإلدارة السير إيدكار بونهام كارتر الذي كان 

يرأس اإلدارة القانونية في السودان".
وذكر أن "كارتر باشر عمله في تموز 1917، حيث وضع 

تقريرًا يتضمن تقييم��������ًا لوضع املحاكم حتى 
يمكن أن تستعيد دورها وتستأنف أعمالها".

وق��������د ح��������رص كارت��������ر –بحس��������ب الكات��������ب- في 
تقريره على "وجوب إعادة املحاكم الش��������رعية 
ملا كانت عليه خ��������الل العهد العثماني نظرًا ملا 
يكنه العراقيون من احترام لها"، مضيفًا "جاء 
في التقرير أيضًا تفصي��������ل إلعادة الحياة الى 
محاك��������م ذات اختصاص مح��������دود هي محكمة 

تسوية النزاعات".
 

بيان تشكيل المحاكم 
لسنة 1917

يرك��������ز املحم��������ود على "بي��������ان تش��������كيل املحاكم 
الصادر في 1917/12/28 معتمدًا آراء الس��������ير 
كارتر، حيث أش��������ترك قض��������اة انكليز مع قضاة 

عراقيني في مباشرة أعمال تلك املحاكم".
 وأردف ان��������ه "بموج��������ب البي��������ان فق��������د ص��������ارت 
املحاكم العراقية إب��������ان تلك الحقبة تتكون من 
تشكيالت عدة أولها االستئن�اف، وقد أس�ست 
في بغ��������داد واعتب���������رت املحكم�ة العلي��������ا ل�كافة 
املناطق املحتلة وقراراتها نهائية نظرا إللغاء 
طري��������ق الطعن باألحكام ل��������دى محكمة التمييز في 
إس��������طنبول وعدم تأس��������يس محكمة تميي��������ز في العراق 

آن�ذاك".
وأف��������اد الكات��������ب ب��������أن "االس��������تئناف تتألف م��������ن رئيس 
بريطان��������ي وحاكمني عراقيني"، فيما أش��������ار إلى البداءة 
بوصفها النوع الثاني من املحاكم و"أسست في بغداد 
والحلة وبعقوبة والبصرة واملوصل، ويرأس��������ها حكام 
بريطاني��������ون ويتولى العضوية فيه���������ا حكام عراقيون، 

وتختص بالنظر بالدعاوى الحقوقية والتجارية".
وأك��������د أن النوع الثالث هو محاكم الصلح وقد أسس��������ت 
في "بغداد، والبصرة، واملوص���������ل، والعمارة، وكركوك"، 
وذك��������ر أنها "تتولى النظر في الدع��������اوى الصلحية كما 

كان األمر في العهد العثماني".
 وبينما قال إن "نوع الرابع هي املحاكم الشرعية ذاتها 
التي كانت في العه��������د العثماني، وتختص بالنظر في 
دعاوى األحوال الش��������خصية الخاصة باملس��������لمني وقد 
 أن "الطعن 

ّ
بلغت ثالثني محكم�ة في س��������نة 1920"، وبني

في ق��������رارات ه��������ذه املحاك��������م كان لدى مجل��������س التمييز 
الشرعي الذي تأسس في 1918".

أما النوع األخير، فقد ذكر الكاتب أنها "محكمة الجزاء 
الكب�رى"، التي قسمها على "ثالث درجات"، الفتًا إلى أن 
"قرارات محاكم الجزاء الكبرى التي تصدر في الجنايات 
كانت تخضع ملصادقة الحاكم امللكي البريطاني العام 

إذ كان يعتبر املرج�ع القضائي في ه�ذه املرحلة".
ويقول الكاتب أنه "في ظل االحتالل البريطاني أصبحت 
لغة املحاكم هي العربي��������ة"، منوهًا إلى "توحيد النظام 

القضائي في كل من بغ�داد واملوصل والبصرة".
كما تحّدث عن "تأس��������يس ادارة عدلية ترأس��������ه�ا أيدكار 
بونهام كارتر الذي أصبح مس��������ؤواًل عن أدارة الشؤون 

العدلية في الب��الد ويشغل منصب الحاكم امللكي العام 
ويسمى ناظر العدلية".

وأوض��������ح القاضي املحم��������ود "كما ش��������هدت تلك الحقبة 
إلغاء قانون الجزاء العثماني بتشريع قانون العقوبات 
البغدادي في 21 تش��������رين الثاني 1918"، وأرجع س��������بب 
تس��������ميته إلى "تنفيذه في والية بغداد ثم امتد تطبيقه 

إلى بقية مناطق  العراق".
وتابع "صدر في تش��������رين الثاني من العام 1918 والذي 
غدا نافذ املفعول في كانون االول من العام 1919 قانون 
أص��������ول املحاكمات الجزائية البغدادي"، وأورد أنه نظم 

"عمل وإجراءات املحاكم 
الجزائي��������ة عل��������ى وفق ما 
ورد في��������ه م��������ن ضواب��������ط 

وأصول".
ويرى الكاتب أن " تنظيم 
شؤون الجهاز القضائي 
في العراق القى صعوبة 
كبي��������رة في ب��������ادئ األمر 
كان ف��������ي طليعته��������ا قلة 
م��������ن درس القان��������ون من 

العراقيني".
لكنه شدّد على "وسائل 
للتغلب  اتخ��������ذت   ع��������دة 
عل��������ى ه��������ذه الصعوبات 
فتح  إع��������ادة  بينه��������ا  من 

مدرسة الحقوق في بغداد".
 

التنظيم القضائي 
في الحكم الوطني

قبل أن ينتق��������ل الكاتب إلى التنظي��������م القضائي في ظل 
الحك��������م الوطن��������ي، عرف ه��������ذا التنظيم على أنه " ش��������كل 
السلطة القضائية وأنواع املحاكم واألجهزة القضائية 
التي تضمها هذه السلطة، ودرجات وأصناف القضاة 
وعزله��������م  وتقاعده��������م  وتعيينه��������م  ترقيته��������م  وط��������رق 
ومحاسبتهم وتوليهم املناصب القضائية"� مضيفًا أن 
"التنظيم يستمد شكله من خالل قانونه والذي يستند 
ب��������دوره على النص الدس��������توري املنظم ملكانة الس��������لطة 

القضائية".
 ويقول املحمود أن "النظام القضائي بقي بعد تأسيس 
الحك��������م الوطني على م��������ا كان عليه ف��������ي عهد االحتالل 
البريطان��������ي ال��������ذي ورث هذا النظام م��������ن عهد االحتالل 
العثماني بعدما أعاد تنظيمه في ضوء بيان تش��������كيل 

املحاكم".
وأض��������اف "كم��������ا بقيت الضواب��������ط والش��������روط التي يتم 
بموجبها تعي��������ني الحكام والقضاة على ما كانت عليه 

في عهد االحتالل البريطاني حتى سنة 1929".
  

أول قانون ينظم شؤون القضاء
ويتطرق الكاتب أن صدور قانون ينظم شؤون القضاء 
ف��������ي العراق ف��������ي تل��������ك املرحلة، وه��������و قان��������ون )الحكام 

والقضاة رقم 31 لسنة 1929(
ويش��������رح "تضم��������ن القان��������ون ش��������روط تعي��������ني القضاة 
والحكام وترقيتهم ونقله��������م ومحاكمتهم انضباطيًا"، 
وعّده " أول مكسب للقضاء عزز مكانته واستقالليته".

وق��������د ميز قانون )31( لس��������نة 1929 وفقًا للمحمود "بني 
وظيفة وعم��������ل الحاكم والقاضي"، الفت��������ًا إلى أن "املادة 
الثاني��������ة منه عرفت الحاكم بأن��������ه كل حاكم في املحاكم 
املدني��������ة،  أم��������ا القاض��������ي فق��������د فه��������و كل ح��������كام املحاكم 

الشرعية".
يفصل ش��������روط تعيني الحاك��������م ب�"الجنس��������ية العراقية، 
وإكمال الخامسة والعشرين من العمر، وسالمة البدن 
كما يقتضي��������ه القان��������ون املختص باملوظف��������ني، واإلملام 

باللغة العربية، وحسن األخالق والسمعة".
وأكد أنه "إضافة إلى ذلك يشترط في املرشح  للحاكمية 
حاماًل لش��������هادة الحقوق،  وله خدمة ال تقل عن سنتني 
ف��������ي املحاك��������م أو ف��������ي دوائ��������ر وزارة العدل أو ف��������ي بقية 

الوزارات".
ويورد الكاتب ذات ش��������روط الحاكم في تعيني القاضي 
باس��������تثناء "التخرج من مدرس��������ة القضاة في األستانة 
قب��������ل تاري��������خ 23 آب س��������نة 1921، أو من كلي��������ة الحقوق 
العراقية، أو كان غير متخرج وقد أستخدم في القضاء 
مدة ال تقل عن س��������نتني بعد أثب��������ات مقدرته باالمتحان 

العام أمام اللجنة".
وزاد "إذا ل��������م يوج��������د م��������ن تتوف��������ر في��������ه الش��������روط فمن 

الفقهاء بش��������رط أن يبرهن على مقدرته باالمتحان أمام 
اللجنة".

 
لجنة أمور الحكام والقضاة

ألول م��������رة ف��������ي تاريخ القض��������اء العراقي يؤك��������د الكاتب 
)لجنة أمور  تش��������كيل لجنة الحكام والقضاة س��������ميت ب�

الحكام والقضاة(".
 ويسترس��������ل املحمود "أوكلت إلى اللجنة أدارة ش��������ؤون 
الح��������كام والقض��������اة كاف��������ة"، ويذه��������ب إلى "أنه��������ا تتولى 
ترش��������يح الحكام والقض��������اة  للتعيني وتتوس��������ط وزير 
أرادة  الس��������تصدار  الع��������دل 

ملكية بذلك".
أن  للوزير  "لي��������س  وأضاف 
يستحصل اإلرادة امللكية إال 
بناء على ترش��������يح اللجنة" 
صالحيته��������ا  م��������ن  الت��������ي 
"ترشيح  للمحمود  والقول 
للترقية  والقض��������اة  الحكام 
إل��������ى املناص��������ب القضائية، 
إلى  الترش��������يح  وترفع ذلك 
وزير العدلية إلصدار األمر 

أو رفضه بقرار مسبب".
وأردف ف��������ي الوق��������ت ذات��������ه، 
ترش��������ح  الرفض  "عن��������د  أنه 
اللجن��������ة ثالث��������ة مم��������ن ترى 
فيهم الكفاءة ألش��������غال املنصب القضائي وعلى الوزير 

في هذه الحالة اختيار أحدهم للترقية".
ويفّص��������ل املحمود مكون��������ات لجنة القض��������اة، على أنها 
"برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوين احدهما من 
موظف��������ي وزارة العدلية أو حاكم يعينه الوزير، واألخر 
يك��������ون إما حاكمًا يعينه الوزي��������ر أو أحد حكام محكمة 
التمييز أو رئيس مجلس التمييز الش��������رعي السني أو 
رئيس مجلس التمييز الجعفري"، ورّده إلى أنه "مراعاة  
للش��������خص الذي يتعلق النظر بأم��������ره حاكمًا مدني�ًا أو 

قاضيًا سنيًا أو جعفريًا".
وذكر أنه "عندما تش��������غر وظيفة تكون الترقية بأمر من 
الوزير على وفق توجيه اللجنة حصرًا"، مس��������تدركًا أن 
ل��������ه "رفض التوجيه بالترقي��������ة املتعلق بانتخاب األقدر 
ويعيد الترشيح مع بيان األس��������باب املوجبة للرفض"، 
مبين��������ًا "على اللجنة أن ترش��������ح الثالثة الذين تعتبرهم 

األجدر، وعلى الوزير أن ينتخب أحدهم للترقية".
وعن نقل الحكام والقضاة بموجب هذا القانون، أجاب 
املحمود أن��������ه "يكون بأمر من الوزير وفق قرار اللجنة"، 
مش��������يرًا إلى "أحقية الوزير في رف��������ض القرار أذا رأى أن 
النقل ضروري من وجهة املصلحة العامة، وقد خالفت 
 سبب موقفه".

ّ
اللجنة رأيه في هذا الشأن على أن يبني

 
محاكمة القضاة والحكام انضباطيًا

وأف��������اد الكات��������ب ب��������ان "للجنة أم��������ور القض��������اة والحكام 
صالحية محاكمتهم انضباطيا إذا ارتكبوا ما يس��������يء 
إلى وظيفته��������م، أو قصروا في أعماله��������م"، متابعا "ذلك 
يتم بناًء على أمر م��������ن الوزير الذي منحه القانون حق 

إنذار الحاكم أيضًا".
أما بص��������دّد عقوب��������ات اللجنة، يس��������ّرد "أنه��������ا التوبيخ، 
وتنزي��������ل الدرجة، والعزل، على أن يت��������م توقيع العقوبة 

بموافقة الوزير".
ون��������ّوه إلى أن��������ه في حال "صدور قرار م��������ن اللجنة بعزل 
الحاكم فيشترط أيضًا عرض األمر على مجلس الوزراء 

للبت بالقرار".
وأوضح "إذا أس��������تّوجب إحالة الحاك��������م أو القاضي من 
غي��������ر حكام محكم��������ة التمييز عل��������ى املحاك��������م الجزائية 
فتتخذ اللجنة قرارًا به��������ذا الخصوص وتقدمه للوزير 

للمصادقة أو الرفض".
أم��������ا إذا كان املته��������م من أعضاء محكم��������ة التمييز يعلق 
املحم��������ود "يقدم الوزي��������ر األوراق مباش��������رة إلى مجلس 

الوزراء للبت في وجوب محاكمته من عدمها".
وق��������ال "إذا رأى مجل��������س ال��������وزراء أن املحاكم��������ة الزم��������ة 
والجريمة تتعلق بالوظيف��������ة ُتتخذ اإلجراءات الالزمة 
الجتم��������اع املحكم��������ة العليا عل��������ى وفق أح��������كام القانون 

األساسي".
لكنه عاد ليوضح "وفي حال كانت الجريمة غير ناشئة 
عن الوظيف��������ة يقوم الوزير باإلجراءات الالزمة لس��������وق 

القضية إلى املحكمة املختصة".

القضاء في االحتالل البريطاني لم يعرف "التمييز" واكتفى باالستئناف

القا�صي املحم�د يّ�ثق اأ�صخم م��ص�عة لتاريخ »الق�صاء فـي العراق«

كتب

اللغة العربية تعتمد في املرافعات ألول مرة بعد رحيل العثمانيني.. وأول قانون للقضاء وضعه احلكم الوطني
في محاولة لإلحاطة مبراحل تطور القضاء العراقي، بوصفه جتربة ريادية وذات عمق تاريخي في املنطقة، 
يوّثق القاضي مدحت احملمود هذه املسيرة في كتاب حمل عنوان )القضاء في العراق- دراسة استعراضية( 
صدرت طبعته الرابعة مؤخرًا عن دار السنهوري للطباعة والنشر في بغداد.

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

مدن وقصبات العراق.

جنود من االحتالل البريطاني في جنوب العراق/ ارشيف

ألول مرة في تاريخ القضاء العراقي يؤكد الكاتب 
تشكيل جلنة احلكام والقضاة سميت بـ)جلنة 
أمور احلكام والقضاة(".
 ويسترسل احملمود "أوكلت إلى اللجنة أدارة شؤون 
احلكام والقضاة كافة"، ويذهب إلى "أنها تتولى 
ترشيح احلكام والقضاة  للتعيني وتتوسط وزير 
العدل الستصدار أرادة ملكية بذلك".

القاضي المحمود يتصفح كتابه/ عدسة فالح المالكي
الجزء الثاني

يتبع

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

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

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

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

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

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

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

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

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

القضاء.

أبرز محطات الكاتب


