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بغداد/ إياس حسام الساموك

ح��������ّدد عدد من رؤس��������اء محاكم االس��������تئناف ف��������ي العراق 
الخ��������روق الواردة في قان��������ون هيئة اإلش��������راف القضائي 
املص��������ّوت عليه مؤخرًا في مجلس النّواب، وفيما عدوها 
ضربًا ملبدأ الفصل بني الس��������لطات الوارد في الدس��������تور، 
وطبيعة عمل املحاكم، حذروا من إقحام املحاصصة في 

العمل القضائي.
وقال رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي جاسم 
محم��������د عبود في حديث مع "القض��������اء"، إن "قانون هيئة 
االش��������راف القضائي املصّوت عليه ت��������م التالعب ببعض 
فقراته خالف املشروع املرسل من قبل السلطة القضائية 

في وقت س��������ابق". وتابع عبود أن "إح��������دى املواد منحت 
عضو مجل��������س النواب الح��������ق في إحال��������ة القاضي على 
التحقي��������ق"، وعّد ذلك "ضربًا ملبدأ الفصل بني الس��������لطات 

في الوارد في الدستور".
وأوضح أن "تدخل الس��������لطة التشريعية في عمل القضاء 
من ش��������أنه إضع��������اف دور املحاك��������م في تحقي��������ق العدالة، 
خالفًا للهدف الذي وصلت إليه الس��������لطة القضائية بعد 

استقاللها الجهات التنفيذية بعد العام 2003".
ب��������دوره، ذكر رئي��������س محكمة اس��������تئناف املثنى القاضي 
طال��������ب حربي ق��������ي تصريح إلى "القضاء"، أن "الدس��������تور 
وض��������ع اس��������تثناء عن مبدأ اس��������تقاللية القض��������اء بعرض 
رئي��������س هيئ��������ة اإلش��������راف للتصويت داخ��������ل قبة مجلس 

الن��������واب". واضاف حربي، أن "القانون الجديد وّس��������ع من 
ه��������ذا االس��������تثناء من خالل ع��������رض نائب رئي��������س الهيئة 
أيضًا وهذا إجراء غير منطقي"، مبديًا تخوفا من وجود 
"مس��������اٍع القتحام املحاصصة السياس��������ية والطائفية في 

العمل القضائي".
وش��������ّدد على أن "القضاء صمام أم��������ان لجميع العراقيني، 
ونج��������ح ط��������وال الس��������نوات املاضي��������ة ف��������ي الحف��������اظ على 
نفس��������ه وإبعاد املحاكم وطواقمها بش��������تى صنوفهم عن 

التأثيرات الحزبية واملحاصصة".
من جانبه، يرفض رئيس محكمة استئناف بابل القاضي 
حي��������در النائلي أن تكون للمش��������رف القضائي أحقية في 
التفتي��������ش والرقابة عل��������ى أعضاء محكم��������ة التمييز، في 

إش��������ارة إلى الصالحي��������ة التي يمنحها قانون اإلش��������راف 
الجديد. وأورد القاضي النائلي نص املادة الثانية عشر 
من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 الذي 
يؤكد أن "محكمة التمييز ه��������ي الهيئة القضائية العليا 

التي تمارس الرقابة القضائية على جميع املحاكم".
وقال في حديث إلى "القض��������اء" إن "هذه املادة تؤكد عدم 
منطقي��������ة أن تخض��������ع أعلى هيئ��������ة قضائية لها س��������لطة 
الرقاب��������ة على القرارات واألحكام القضائية، إلى رقابة أو 
تفتي��������ش من قبل املش��������رف القضائي"، الفت��������ا إلى أن "هذا 
املفهوم خاطئ وال ينسجم مع العمل القضائي والدرجة 
التي تتمتع بها محكمة التمييز، كما يخالف النصوص 

القانونية".

ر�ؤ�شاء ��شتئناف: قانون "هيئة �لإ�شر�ف" خرق مبد�أ 
ف�شل �ل�شلطات يف مو�د عدة

بغداد/ سيف محمد

فتحت محاكم العمل في عموم البالد ابوابها بعد اس��������تكمال طاقمها 
برغم اعتراضات أوساط قضائية على تشكيلتها الجديدة.

وق��������ال عضو مجل��������س القضاء األعل��������ى، ورئيس اس��������تئناف الرصافة، 
القاض��������ي جاس��������م محمد عبود إن "تش��������ريع قانون العم��������ل أفضى إلى 

تعطيل املحكمة املتخصصة بنظر قضاياها لنحو خمسة أشهر". 
وتاب��������ع عبود، في تصري��������ح ل�"القضاء"، أن "املحكمة ج��������اءت هذه املرة 

بتشكيلة جديدة يرأسها قاض وممثل عن االتحاد العام األكثر تمثياًل 
للعم��������ال كعضو أيمن، وآخر عن أصحاب العمل األكثر تمثياًل كعضو 
أيسر". من جانبه، ينتقد قاضي العمل في بغداد، محمد عويد، املشّرع 

ألنه "منح أشخاصًا من غير القضاة مقعدين في املحكمة ".
لف��������ت عوي��������د ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء، إل��������ى "وج��������ود توس��������يع في 
اختصاصاته��������ا، إضاف��������ة إل��������ى البداءة، م��������ن خالل منحه��������ا النظر في 

الدعاوى الجزائية".
  التفاصيل ص3

ميسان/ أحمد محمد

انته��������ى ن��������زاع قبلي بني عش��������يرتني بناحية 
الع��������دل في ميس��������ان إلى مقتل وج��������رح أكثر 
من 40 شخصًا، كما سجلت محكمة العدل، 
ولف��������ت قاضي املحكم��������ة علي كاظ��������م إلى أن 

"دعاوى القتول العشائرية وسرقة املواشي 
أبرز ما يواجه املحكمة".

وقال القاضي كاظم إن "أكبر نزاع عشائري 
حصل في املدة األخيرة كان بني عش��������يرتني 
وأدى إل��������ى قتل 15 ش��������خصًا وإصابة 25 من 
الطرفني مع وقوع ضحايا بني املستطرقني 

األبرياء". وعن جهود القضاء لفت كاظم إلى 
أن "محكمتن��������ا قامت بإص��������دار أوامر قبض 
قضائية بحق املتسببني بالنزاع العشائري 

وتم إلقاء القبض على البعض منهم".

 التفاصيل ص5

بغداد/ دعاء آزاد

أك��������دت محكمة النش��������ر، أحقّي��������ة الصحفي في 
توجيه جميع انواع االس��������ئلة إلى املسؤولني، 
ولفت��������ت إلى عدم إمكاني��������ة اعتبار ذلك جريمة 

وفق أي ظرف.
وأش��������ارت املحكم��������ة إل��������ى ان القض��������اء يعط��������ي 
مس��������احة واس��������عة في الحصول على املعلومة 

م��������ع بع��������ض االس��������تثناءات. وق��������ال القاض��������ي 
املتخصص في قضايا النشر واإلعالم محمد 
س��������لمان إن "امل��������ادة الرابعة م��������ن قانون حماية 
الصحفيني لسنة 2011، منحت اإلعالمي حق 
الوصول إل��������ى املعلومة وال يمكن محاس��������بته 

عن مصدرها إال إذا كانت تّشكل جريمة".
ويرى س��������لمان في مقابل��������ة مع "القض��������اء"، إن 
"املش��������ّرع يفتح مبدئي��������ًا جميع األب��������واب أمام 

الصحف��������ي، م��������ع وج��������ود اس��������تثناءات تمن��������ع 
نش��������ر أخبار وصور األفراد بغ��������ض النظر عن 
مصداقيتها في حال ش��������كلت اساءة لشخص 
م��������ا". وبني القيود التي حّددها القانون للعمل 
الصحف��������ي بثالث��������ة مح��������اور وه��������ي "ضوابط 
املؤسسات الرسمية، وحريات االفراد الخاصة 
من خالل اإلساءة إليها، فضاًل عن املعلومات 

االمنية التي تخّص املصلحة العليا للبلد".

وينّص��������ح س��������لمان الصحف��������ي ناق��������ل الخب��������ر 
كاملراس��������ل ب�أن "يعرض الواقعة من دون إبداء 
رأي فيه��������ا، ويتركه��������ا للرأي الع��������ام للتخلص 
من املسؤولية".واش��������ار سلمان إلى أن "املشرع 
العراقي ال يحاس��������ب الصحفي عن أي س��������ؤال 

يوجهه إلى املسؤول".

 التفاصيل ص2

بابل/ مروان عادل

يدق��������ق نحو خمس��������ني قاضي��������ًا ومدعيا عام��������ًا خبراء بالش��������ؤون 
الجزائي��������ة أح��������كام اإلعدام إيغ��������ااًل في تمحيصها قب��������ل وصولها 

ملرحلة املصادقة في رئاسة الجمهورية.
وألهمية هذه األحكام فأن املش��������رع العراق��������ي أوجب التمييز فيها 
تلقائي��������ًا، فكم��������ا يقول القاض��������ي حي��������در النائلي رئي��������س محكمة 
اس��������تئناف بابل "إذا صدر حكم وجاهي باإلعدام أو املؤبد فعلى 

الجنايات إرس��������ال الدعوى إلى محكمة التميي��������ز لتدقيقها خالل 
10 أيام من ص��������دور الحكم، حتى لو لم يقدم طعن فيها". وأضاف 
النائلي إلى "القضاء" أن "املشرع أوجب التمييز تلقائيا إيمانًا منه 
بالخطورة التي تحيط هذا الحكم س��������واء املتهم أو املجنى عليه، 

خصوصا إن العقوبة تتعلق بإزهاق حياة مرتكب الجريمة". 
ولفت القاضي النائلي إلى أن "التمييز الوجوبي ضمانة قانونية 
وفرها املش��������رع للم��������دان مضمونها إرس��������ال دع��������اواه إلى محكمة 
التمييز لتدقيقها، كما هي ضمانة أيضا للمجنى عليه أو ذويه".  

من جانبه، ذكر رئيس محكمة جنايات بابل د. حبيب إبراهيم إن 
"الجرائم املعاقب عليها باإلعدام تصل إلى 17 جريمة تقريبًا"، 

وتابع ابراهيم في حديث مع "القضاء"، أن "هذه القضايا تنظر من 
نح��������و 50 قاضيًا وعضو ادعاء عام، بداي��������ة من محكمة الجنايات 
وصواًل إلى التمييز قبل ارسالها إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم 

وزارة العدل للتنفيذ".

 التفاصيل ص3

حماكم �لعمل تعا�د ن�شاطها باخت�شا�شات جديدة

�شر�ع ع�شائري ينتهي مبقتل �جرح �أكرث من 40 �شخ�شا

�مل�شوؤ�لني �إىل  �لأ�شئلة  �أنو�ع  جميع  توجيه  لل�شحفي  ��لإعالم":  "�لن�شر 

�جلمهورية لرئا�شة  ��شولها  قبل  �لإعد�م  �أحكام  يدقق  قا�شيًا   50

بغداد/ سحر حسين

سّجلت املحاكم مؤخرًا تصاعدًا في وتيرة االّدعاء 
بالجنون ملرتكبي جرائ��������م بعضها خطيرة ينوي 
املته��������م فيه��������ا التخلص من املحاس��������بة مس��������تفيدًا 
من ن��������ص ورد في قانون العقوب��������ات النافذ يعفي 

املصاب بمرض عقلي من املسؤولية الجزائية.
وفيم��������ا يش��������ير قض��������اة إل��������ى أن فطنتهم أس��������همت 
في كش��������ف العديد م��������ن هذه الح��������االت، نّوهوا إلى 
أن القان��������ون يحاس��������ب من يتحاي��������ل عليهم بحجة 
الجنون تحت مسمى تضليل القضاء وهي جريمة 
وتص��������ل عقوبتها إلى الحب��������س، الفتني في الوقت 
ذاته إلى أن املحاكم تس��������تدل عند إصدار قراراتها 
ف��������ي هذا الش��������أن إل��������ى التقارير الطبي��������ة بوصفها 

املعيار الدقيق لتقويم حالة املتهم الصحية.
ويش��������ترط املش��������ّرع العراق��������ي إلعف��������اء املجنون من 
املس��������ؤولية الجزائية أن يكون فاقد اإلرادة بسبب 
ه��������ذا امل��������رض وق��������ت ارتكاب��������ه الجريم��������ة، وهو ما 

يتم التوص��������ل إليه -بحس��������ب القض��������اة- من خالل 
التحقيقات.وقال القاضي خالد صّدام، املتخّصص 
بامللف��������ات الجنائية، إن "حيلة االدع��������اء بالجنون، 
أو تقديم ش��������هادة صحي��������ة مزّورة تفي��������د بإصابة 
املته��������م بم��������رض عقلي تع��������ّد من وس��������ائل التهرب 
م��������ن العقوبة التي يس��������تخدمها بعض املاثلني في 
قفص العدال��������ة". وأضاف ص��������ّدام، رئيس جنايات 
الرصاف��������ة، في حديث م��������ع "القض��������اء"، أن "املحاكم 
ب��������دأت تس��������جل مؤخرًا تزاي��������دًا في ه��������ذه الحاالت، 
السيما في الجرائم الجنائية ذات الطابع الخطير 

ومن بينها االرهابية".
وبرغ��������م براع��������ة بع��������ض املتهم��������ني ف��������ي تمثيله��������م 
 ص��������دام يؤّك��������د أن "القاضي العراقي 

ّ
الجنون، لكن

لديه من الخبرة ما تمكنه من كشف هذه الحاالت 
وتس��������اعده في ذلك التقارير الرس��������مية املقدمة من 

اللجان الطبية املختصة".

 التفاصيل ص2

جمرمون يدعون "�جلنون" 
لالإفالت من �لعقاب

بغداد/ محمد سامي

كان��������ت البداية بتدخني الس��������يَكارة ف��������ي محاوالت 
صبياني��������ة لتقليد الرج��������ال، انتقلت بع��������د ذلك إلى 
االركيلة، بعد أن غزا هذا النوع من التدخني البالد 
خ��������الل الس��������نوات األخيرة، ث��������م اصطدم��������ت بجدار 
امل��������واد املخ��������درة وزعم��������ت بعد القب��������ض عليها بأن 
ما ف��������ي حوزتها عالج��������ات تس��������تخدم للتداوي من 
أل��������م "املفاصل"، ف��������ي محاولة فاش��������لة للتخلص من 
املحاسبة سرعان ما تالشت بمجرد صدور تقرير 

طبي يؤّكد أنها "حبوب الكرستال املخدرة".
ال ي��������كاد أن يمّر يوم دون أن تض��������ع رغد -وهي من 
سكنة مناطق بغداد القديمة- الحجر في اركيلتها 
الخاص��������ة لك��������ي تتعاطاه��������ا وتتل��������ذذ بدخانها مع 
صديقاته��������ا من املنطقة ذاته��������ا نتيجة الفراغ الذي 

كن يعانني منه.

فال مدرسة ترتادها هذه الفتيات، او عمل ينشغلن 
به س��������وى التجمع في بيت إحداهن عصر كل يوم، 
والحديث املط��������ول والبحث عّما يوف��������ر املتعة لهن 
الس��������يما املمنوع اجتماعيًا، عالق��������ات عاطفية عبر 
وس��������ائل التواصل االجتماعي التي وفرتها اجهزة 

الهاتف النقال، أو االفالم االباحية.
في يوم من صيف العام املاضي، حصل لقاء منفرد 
بني رغد وإحدى صديقاتها ذات الس��������معة السيئة 
بعي��������دًا عن بقية الرفيقات، وتم التداول بني االثنني 

عن وسائل توّفر املتعة ملن يلجأ اليها.
أظهرت صديقة السوء إلى رغد شريطًا من األدوية 
أبلغته��������ا بأن الحبوب املوجودة في ذلك الش��������ريط 
تمن��������ح متعاطيه��������ا اجواء جميلة وتجعله ينس��������ى 

مشكالته االجتماعية.

 التفاصيل ص4

ح�شناء ت�شتخدم "�لنرتنت" لتك�شب خمدر�تها جمانا

الحديث عن دولة املؤسس��������ات وعن مبدأ س��������يادة القانون 
وعن املش��������روعية ف��������ي دولة ال يوجد فيها قضاء مس��������تقل 
يصبح نوعًا من العب��������ث، ألن هذه األمور جميعا مرتبطة 
ارتباط��������ًا وثيق��������ًا ال ينفصم، فحي��������ث يوجد إيم��������ان بمبدأ 
املشروعية وس��������يادة القانون وحيث يوجد الدستور، فان 
الس��������لطة القضائية املس��������تقلة تأتي كنتيجة طبيعية، أما 
عندم��������ا يختفي مبدأ املش��������روعية وعندم��������ا ال يكون هناك 
إيمان بمبدأ س��������يادة القانون، فانه ال يمكن تصور وجود 

سلطة قضائية مستقلة.
فاألصل في تطبيق مبدأ اس��������تقالل القض��������اء يقضي عدم 
التدخ��������ل بأعمال القضاء ويقصد بع��������دم التدخل هو عدم 
التدخل الس��������لبي اي غير املس��������تند ال��������ى اي تخويل, وبما 
ان الدس��������تور ينظم الس��������لطة القضائية بص��������ورة اجمالية 
ت��������اركا التفاصيل للمش��������رع العادي فان تدخلت الس��������لطة 
التش��������ريعية استنادا الى هذا التخويل فان تدخلها يكون 

ايجابيا.
 والفرق واضح بني التدخل الس��������لبي الذي يمس استقالل 
القضاء في ح��������ني ان التدخل االيجابي ال يمس هذا املبدأ, 
فعلى الس��������لطة التش��������ريعية التقيد باملبادئ الدس��������تورية 
املنص��������وص عليه��������ا صراح��������ة او تل��������ك الثابت��������ة باألصول 
الدس��������تورية واملس��������تقرة بالضمير اإلنساني, فيجب ان ال 
يتعدى املشرع حدود التنظيم بما يمس او يتجاوز مبدأ 
اس��������تقالل القضاء وان يك��������ون القصد من إع��������ادة التنظيم 
تطوي��������ر الجه��������از القضائ��������ي وان ال يكون اله��������دف اقصاء 
بع��������ض القضاة من مناصبهم او ان يقتطع املش��������رع جزءًا 
م��������ن الوظيف��������ة القضائي��������ة واس��������نادها الى جه��������ات اخرى 
غير قضائي��������ة, وان يصدر القانون املنظم لعمل الس��������لطة 
القضائي��������ة بن��������اًء على مش��������ورة رج��������ال القض��������اء وهو ما 

يستوجبه مبدأ استقالل القضاء.

�لت�شريعات �مبد�أ ��شتقالل 
�ل�شلطة �لق�شائية

satar_bayrkdar@yahoo.com حارس قضائي يمارس مهامه تحت درجة حرارة تفوق 50 مئوية .. عدسة/ حيدر الدليمي

كشفوا عن تالعب حصل ببعض فقراته خالف مسودة السلطة القضائية
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سّجلت احملاكم مؤخرًا 
تصاعدًا في وتيرة االّدعاء 
باجلنون ملرتكبي جرائم 

بعضها خطيرة ينوي املتهم 
فيها التخلص من احملاسبة 
مستفيدًا من نص ورد في 

قانون العقوبات النافذ يعفي 
املصاب مبرض عقلي من 

املسؤولية اجلزائية.

وفيما يش��������ير قضاة إل��������ى أن فطنتهم 
أس��������همت في كش��������ف العدي��������د من هذه 
الح��������االت، نّوه��������وا إل��������ى أن القان��������ون 
يحاس��������ب من يتحاي��������ل عليهم بحجة 
الجنون تحت مسمى تضليل القضاء 
وهي جريم��������ة وتص��������ل عقوبتها إلى 
الحبس، الفتني في الوقت ذاته إلى أن 
املحاكم تس��������تدل عند إصدار قراراتها 
في هذا الش��������أن إل��������ى التقارير الطبية 
بوصفها املعيار الدقيق لتقويم حالة 

املتهم الصحية.
ويش��������ترط املش��������ّرع العراق��������ي إلعف��������اء 
املجن��������ون من املس��������ؤولية الجزائية أن 
يكون فاقد اإلرادة بس��������بب هذا املرض 
وق��������ت ارتكابه الجريم��������ة، وهو ما يتم 
التوص��������ل إليه -بحس��������ب القضاة- من 

خالل التحقيقات.
ص��������ّدام،  خال��������د  القاض��������ي  وق��������ال 
إن  الجنائية،  بامللف��������ات  املتخّص��������ص 
"حيل��������ة االدع��������اء بالجن��������ون، أو تقديم 
ش��������هادة صحية مزّورة تفيد بإصابة 
املتهم بمرض عقلي تعّد من وس��������ائل 
التهرب من العقوبة التي يستخدمها 

بعض املاثلني في قفص العدالة".
وأض��������اف ص��������ّدام، رئي��������س جناي��������ات 
الرصافة، في حديث مع "القضاء"، أن 
"املحاكم بدأت تس��������جل مؤخرًا تزايدًا 
في هذه الحاالت، السيما في الجرائم 
الجنائي��������ة ذات الطاب��������ع الخطير ومن 

بينها االرهابية". وبرغم براعة بعض 
 

ّ
املتهم��������ني في تمثيله��������م الجنون، لكن

صدام يؤّكد أن "القاضي العراقي لديه 
من الخبرة ما تمكنه من كش��������ف هذه 
الحاالت وتس��������اعده في ذلك التقارير 
الرس��������مية املقدمة من اللجان الطبية 

املختصة".
وأش��������ار إلى "وجود تع��������اون جيد بني 
اللج��������ان الطبية ومراكز الش��������رطة من 
جهة والقضاء من جهة اخرى"، منبهًا 
اتنا في ه��������ذا الصعيد  إل��������ى أن "إجراء
مش��������ّددة وال تس��������مح بمرور أي خرق 
ق��������د يس��������اعد املته��������م في اإلف��������الت من 

العقوبة".
وش��������ّدد رئيس جنايات الرصافة على 
أن "املشرع العراقي يحاسب املتواطئ 
في ه��������ذا النوع م��������ن األفع��������ال أي كان 

منصبه".
ونّوه القاض��������ي صدام إل��������ى "إمكانية 
الطعن بالتقرير الطبي س��������واء كانت 
نتيجته األول��������ى بنفي املرض العقلي 

الطبي��������ة  اللجن��������ة  أم��������ام  وج��������وده  أو 
االس��������تئنافية من قبل اطراف الدعوى 
في حال حصول ش��������ك بوجود تزوير 

أو شطب أو إضافة".
وعل��������ى صعيد ذي صل��������ة، ذكر قاضي 
التحقي��������ق ف��������ي الرصافة علي حس��������ن 
كاظ��������م أن "املحاكم املختصة في اغلب 
طللب��������ات  إل��������ى  تس��������تجيب  االحي��������ان 
ل��������دى  املتهم��������ني  بإي��������داع  املحام��������ني 

املالحظة الطبية".
بنظ��������ر  املتخّص��������ص  كاظ��������م،  وتاب��������ع 
ملف��������ات االره��������اب، ف��������ي تصري��������ح إلى 
"القضاء"، أن "هذه اإلجراءات تعّد من 
بني ضمان��������ات املحاكمة التي يوفرها 
القض��������اء العراقي إل��������ى املتهمني طبقًا 
املحلية  والقوانني  الدولية،  للمعايير 

النافذة".
وأش��������ار إلى أن "التقاري��������ر الطبية عن 
اح��������وال املتهم��������ني بنح��������و ع��������ام تع��������ّد 
إرشادية تس��������تفيد منها املحكمة في 

القرارات التي تتخذها".

وعّد كاظم "االدع��������اء بالجنون واحدا 
من األش��������كال التي يسلكها املجرمون 
وخصوص��������ًا الخطري��������ن ف��������ي تضليل 
القض��������اء ويهدف ايضًا إل��������ى اإلخالل 
بسّير العدالة وتأخير حسم القضية 

املعروضة".
ون��������ّوه كاظم في ه��������ذا الش��������أن إلى أن 
"املشّرع العراقي حّدد مسبقًا الجرائم 
املخلة بسير العدالة وهي املنصوص 
عليها في املواد 248، و249، و250 من 
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 
املعدل". وفيما ذكر أن "القانون العراقي 
وضع محاس��������بة قانونية للمتورطني 
باالدع��������اء بالجنون"، اس��������تدل ب�"املادة 
الت��������ي  العقوب��������ات  قان��������ون  م��������ن   248
تضمنت الحب��������س أو الغرامة لكل من 
يقص��������د تضلي��������ل القضاء م��������ن خالل 
تغيي��������ر حالة األش��������خاص او األماكن 
او األش��������ياء او إخفاء أدلة الجريمة او 
قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو 

يعلم عدم صحتها".

املتبقيتني  املادت��������ني  اما بخص��������وص 
فأنهما وحسب القاضي كاظم تنصان 
ع��������ن موضوع��������ات أخ��������رى "تتعلق��������ان 
بإخفاء مبرزات جرمية وافعال اخرى 
من ش��������أنها أن تؤخر حس��������م القضية 

وتضلل املحكمة أيضًا".
ويسترس��������ل قاضي تحقيق االرهاب، 
أن "غاي��������ة املته��������م م��������ن خ��������الل ادعائه 
املحكم��������ة  خ��������داع  ه��������ي  بالجن��������ون 
بتصرفات تس��������تند إلى املراوغة أماًل 

بالتخلص من املسؤولية".
وين��������ّوه كاظم إل��������ى أن "الجن��������ون يعّد 
واحدًا من أس��������باب موانع املس��������ؤولية 
الجزائي��������ة وف��������ق ما ج��������اء به املش��������ّرع 

العراقي".
وتابع أن "املادة 60 لقانون العقوبات 
تضمنت عدم املس��������اءلة الجزائية لكل 
م��������ن كان وقت ارت��������كاب الجريمة فاقد 
اإلدراك او اإلرادة أو املجن��������ون او لديه 
عاهة ف��������ي العقل او بس��������بب كونه في 
حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد 
مسكرة او مخدرة أعطيت له قصرا او 

على غير علم منه".
وف��������ي مقاب��������ل ذلك، يج��������ّد أن "اإلصابة 
باملرض ليست دلياًل بذاته للتخلص 
من املس��������ؤولية عن ارتكاب الجريمة"، 
موضح��������ا أن "اإلثبات يكون من خالل 
إثب��������ات أن الفاع��������ل ال يتمت��������ع بق��������واه 
العقلي��������ة وأن ذل��������ك نج��������م عن��������ه القيام 

بفعل مخالف للقانون".
وف��������ي حال توص��������ل املحكمة من خالل 
اإلجراءات كافة إلى أن الفاعل كان غير 
متمتع بق��������واه العقلي��������ة وفق ما نص 
عليه قانون العقوبات  ساعة ارتكابه 
الجريمة، يؤكد القاضي فاضل "تقّرر 

املحكمة عدم مسؤوليته عنها".
وأكم��������ل فاض��������ل بالق��������ول إن "إثب��������ات 
املسؤولية الجنائية على املتهم تكون 
بتوف��������ر اركان الجريم��������ة مادية كانت 
أم معنوي��������ة، وان العقوب��������ة قد تخّفف 
أو يت��������م اإلعف��������اء م��������ن املس��������ؤولية في 
ضوء عنص��������ر اإلدراك والتمييز التي 
ل��������دى الجاني س��������اعة ارتكاب��������ه الفعل 

الجرمي".
وتش��������هد املحاكم في مختلف البلدان 
باس��������تمرار وقوف متهمني في قفص 
االته��������ام تظاهره��������م بالجن��������ون بع��������د 
أن ارتكب��������وا جرائ��������م بعضه��������ا تص��������ل 

عقوبتها إلى اإلعدام كالقتل العمد.

التقارير الطبية كفيلة في معرفة حقيقة املرض العقلي

ت�شاعد �دعاء�ت �ملجرمني باجلنون �أماًل بالإفالت من �لعقاب

حمّققو �لعر�ق ينتقلون كليًا �إىل حمكمة �لن�شر: لل�شحفي توجيه جميع �أنو�ع �لأ�شئلة �إىل �مل�شوؤ�لني
�ل�شبط �للكرت�ين بد�ية 2017 بغداد/ دعاء آزاد

أفادت محكمة النشر، بأحقّية 
الصحفي في توجيه جميع 
انواع االسئلة إلى املسؤولني، 

الفتة إلى عدم إمكانية 
اعتبار ذلك جرمية وفق أي 

ظرف، وفيما أشارت إلى أن 
االعتداء على الصحفي يعّد 

جرمية مشّددة أسوة باملوظف 
الرسمي، نبّهت إلى ان القضاء 

يعطي مساحة واسعة في 
احلصول على املعلومة مع 
بعض االستثناءات الواردة 

في القانون املتعلقة بضوابط 
املؤسسات الرسمية واألسرار 

العسكرية وحياة األفراد 
اخلاصة التي تّشكل إساءة لهم.

وق��������ال القاضي املتخصص في 
قضايا النش��������ر واإلعالم محمد 
س��������لمان إن "امل��������ادة الرابعة من 
الصحفي��������ني  حماي��������ة  قان��������ون 
لس��������نة 2011، منحت اإلعالمي 
حق الوصول إلى املعلومة وال 
يمكن محاسبته عن مصدرها 

إال إذا كانت تّشكل جريمة".
ف��������ي مقابل��������ة  وي��������رى س��������لمان 
"املش��������ّرع  إن  "القض��������اء"،  م��������ع 
يفت��������ح مبدئيًا جمي��������ع األبواب 
أم��������ام الصحف��������ي، م��������ع وج��������ود 
اس��������تثناءات تمنع نشر أخبار 
وصور األفراد بغض النظر عن 
مصداقيته��������ا في حال ش��������كلت 

اس��������اءة لش��������خص م��������ا". وب��������ني 
القي��������ود التي حّدده��������ا القانون 
للعمل الصحفي بثالثة محاور 
املؤسس��������ات  "ضواب��������ط  وه��������ي 
االف��������راد  وحري��������ات  الرس��������مية، 
الخاص��������ة م��������ن خالل اإلس��������اءة 
املعلومات  ع��������ن  فض��������اًل  إليها، 
االمنية الت��������ي تخّص املصلحة 

العليا للبلد".
وينّص��������ح س��������لمان الصحف��������ي 
ناق��������ل الخب��������ر كاملراس��������ل ب���������أن 
"يعرض الواقعة من دون إبداء 
رأي فيها، ويتركها للرأي العام 

للتخلص من املسؤولية".
وأوض��������ح قاض��������ي اإلع��������الم، أن 
"املش��������ّرع العراقي يعّد االعتداء 
على الصحفي بمنزلة االعتداء 
على موظف وهي جريمة وفق 
ظرف مش��������ّدد، إذا حصل اثناء 

تأدية عمله أو بسببه".
 

ّ
وأورد أن "القض��������اء كفيل بحل
املضايق��������ات  ع��������ن  املنازع��������ات 
الت��������ي يتعرض له��������ا الصحفي 
بخصوص حقه بالوصول إلى 
املعلومة"، الفتًا إلى أن "املحكمة 
ب�����اس��������تط�����اعته���ا  املختص�����������������ة 
املتاحة  املعلومات  الفصل بني 

والسّرية".
أن  س��������لمان  ذك��������ر  وفيم��������ا 
"النص��������وص املتعلق��������ة بتنظيم 
العمل الصحف��������ي متناثرة بني 
ع��������دد م��������ن التش��������ريعات"، لفت 
إل��������ى أن "تحدي��������د املوضوعات 
التي يعد نش��������رها جريمة جاء 
في قان��������ون العقوبات رقم 111 

لسنة 1969".
ونّوه إل��������ى "عدم إمكانية األخذ 
بقان��������ون حق��������وق الصحفي��������ني 

إل��������ى  النظ��������ر  دون  الناف��������ذ 
العالق��������ة  ذات  التش��������ريعات 
الس��������يما في حال وجود نقص 
ف��������ي معالج��������ات ذل��������ك القانون 
لبع��������ض الح��������االت املعروض��������ة 

أمام القضاء".
واشار س��������لمان إلى أن "املشرع 
العراقي ال يحاس��������ب الصحفي 
ع��������ن أي س��������ؤال يوجه��������ه إل��������ى 
املس��������ؤول"، جازمًا بأن "العراق 
البل��������د الوحي��������د ال��������ذي يفّس��������ر 
النص��������وص الخاص��������ة بالعمل 
الصحف��������ي بنح��������و متطور؛ ألن 
على  الحص��������ول  ه��������و  القص��������د 

املعلومة".
كما أفاد بأن "نش��������ر معلومات 
التقديرية  كاإلحصاءات  عامة 
ع��������ن ح��������االت معينة، ال تش��������كل 
س��������جلت  وان  حت��������ى  جريم��������ة 

الجهة املعنية اعتراضها".
بالق��������ول،  س��������لمان  وأكم��������ل 
من��������ح  العراق��������ي  "القان��������ون  أن 
للعم��������ل  كبي��������رة  تس��������هيالت 
الصحف��������ي، وان الكتب املتعلقة 
الغ��������رض  املهم��������ة  بتس��������هيل 
منه��������ا االط��������الع عل��������ى الوثائق 
لعرقلة  وليس��������ت  واملراس��������الت 

العمل".
م��������ن جانبه، ذك��������ر نائب املدعي 
الع��������ام في املحكم��������ة نعمان آدم 
أن "محكم��������ة النش��������ر واإلع��������الم 
أرس��������ت دعائم العمل الصحفي 
ف��������ي الع��������راق ومنح��������ت حري��������ة 
واس��������عة إلط��������الع ال��������رأي العام 
على الوقائع كما هي"، وعّدها 
"تجربة الق��������ت إعجاب الجميع 

سواء داخل البلد أو خارجه".
وأض��������اف آدم ف��������ي حدي��������ث مع 
"القضاء"، أن "ملف��������ات االعتداء 
م��������ن  تق��������ع  الصحفي��������ني  عل��������ى 
محاك��������م  جمي��������ع  اختص��������اص 
التحقيق االعتيادية في عموم 

رئاسات محاكم االستئناف".
لكّن��������ه طال��������ب ب� "من��������ح محكمة 
صالحي��������ة  واإلع��������الم  النش��������ر 
النظر في هذه الدعاوى ايضًا، 
ألن االعالم سلطة رابعة وتمثل 
نقطة الوصل بني املؤسس��������ات 

الرسمية واملواطن". 
يذك��������ر أن الس��������لطة القضائي��������ة 
االتحادية كانت قد استحدثت 
في  واالع��������الم  للنش��������ر  محكمة 
الع��������ام 2010، ضم��������ن خطته��������ا 
في ايج��������اد محاكم متخصصة 
تعتم��������د الجان��������ب الفن��������ي إل��������ى 
جان��������ب القانون��������ي ف��������ي اصدار 

القرارات.

بغداد/زهراء الشمري

ف������ي عموم  ال����ق����ض����ائ����ي����ون  امل����ح����ق����ق����ون  ي�����ط�����وي 
ال���ب���الد م��رح��ل��ة ال��ض��ب��ط ال����ورق����ي، م��ن��ت��ق��ل��ني إلى 
االلكتروني نهاية العام الحالي، بحسب ما وعد 
ب���ه امل���س���ؤول���ون ع���ن م��ل��ف ال��ت��وث��ي��ق الحاسوبي 
االتحادية،  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة  ف���ي  ل���ل���دع���اوى 
الفتني إلى أن هذا املشروع حّقق نتائج ايجابية 
منذ االعالن عن البدء به قبل نحو ثالث سنوات، 
الذاتية  اإلم���ك���ان���ي���ات  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد  م���ؤك���دي���ن 
التي  االقتصادية  األزم��ة  مع  بالتزامن  إلنجاحه 

تعاني منها البالد.
وقالت مديرة املشروع سنان غانم في حديث مع 
ال��ق��ض��اء األع��ل��ى سبق أن  "ال��ق��ض��اء"، إن "مجلس 
تبنى منذ نحو ث��الث س��ن��وات م��ش��روع الضبط 
الكتابة  ع��ل��ى  ب��االس��ت��غ��ن��اء  االل���ك���ت���رون���ي وذل�����ك 

اليدوية للدعاوى".
وت��اب��ع��ت غ��ان��م أن "امل��ش��روع ب��دأ على مرحلتني، 
وه��م��ا إع�����داد ال��ط��اق��م ال��وظ��ي��ف��ي ال���خ���اص بهذه 
الخاصة  املستلزمات  تهيئة  إل��ى  إضافة  املهمة، 
بالنسبة  امل����راق����ب����ة  وش������اش������ات  ب���ال���ح���واس���ي���ب 

للقضاة".
وأشارت إلى أن "املحاكم كانت تعاني من نقص 
في املالكات الوظيفية ما دفع السلطة القضائية 
إل���ى ض���خ امل���زي���د م���ن امل��ن��ت��س��ب��ني مل��واج��ه��ة حجم 

الدعاوى املعروضة".
ون��ّوه��ت غانم إل��ى أن "ع���ددًا م��ن ال���دورات فتحت 
لكتاب الضبط ألجل إتقان العمل على الحاسوب، 
كما تم تجهيز املحاكم باملولدات ملواجهة انقطاع 
الكهرباء، إضافة إلى توفير املستلزمات املكتبية 

الخاصة باألجهزة االلكترونية".
اما بخصوص محاكم التحقيق، أوردت املسؤولة 
الذين  للمحققني  اقيمت  "دورات  أن  املشروع  عن 
أط���راف القضية، وبلغت نسبة  إف���ادات  ي��دون��ون 
ال��ت��أه��ي��ل ف���ي ع���م���وم م��ح��اك��م ال��ت��ح��ق��ي��ق لعموم 

املحافظات بنسبة 90%".
وك���ش���ف���ت أن������ه "ب���ن���ه���اي���ة ال����ع����ام ال����ح����ال����ي سيتم 
االستغناء عن محاضر الضبط الورقية للملفات 
التحقيقية واستبدالها بااللكتروني وان العمل 

يسير حاليًا بنحو جيد".
اك��ث��ر من  "للمشروع اهمية على  أن  غ��ان��م  وت���رى 
صعيد فهو حماية لحقوق املتخاصمني كما أنه 
يسهل على الجهات القضائية كافة االطالع على 

األوراق بشكل أسهل مما عليه الخط اليدوي".
ال��ت��ي تعاني منها  وب��ال��ت��زام��ن م��ع االزم���ة املالية 
القضائية لجأت  "السلطة  أن  البالد، تؤكد غانم 
الحياة لحواسيب  إلى مخازنها وقامت باعادة 
ع��اط��ل��ة وت��أه��ي��ل��ه��ا ك���ي ال ت��ك��ل��ف م��ي��زان��ة الدولة 

اموااًل".
عّد  ل��ل��م��ش��روع،  العملي  التطبيق  على  وتعليقًا 
ال���ق���اض���ي غ���ان���م ال���ش���م���ري م����ن رئ����اس����ة محكمة 
استئناف الرصافة االتحادية أن هذه  "الخطوة 

جيدة وناجحة".
وت��اب��ع ال��ش��م��ري ف��ي ت��ص��ري��ح إل���ى "ال��ق��ض��اء"، أن 
"ال�����دع�����اوى س��ت��ك��ون س��ه��ل��ة االط������الع ف���ي جميع 
التمييز،  أو  االستئناف  س��واء  التقاضي  مراحل 
وفي ذلك حفظ لحقوق االطراف حتى ال يحصل 

أي خطأ فيها".
االتحادية  ال���ق���ض���ائ���ي���ة  "ال���س���ل���ط���ة  أن  وأوض��������ح 
ح���ري���ص���ة ع���ل���ى م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ور وف���ت���ح مجال 
الخطوة  لن تكون  للمحاكم وهذه  التكنولوجيا 
األخيرة بل ستتبعها أخرى تهدف إلى االرتقاء 
أن  إل��ى  الشمري  أش��ار  القضائي".وفيما  بالعمل 
"األضابير الورقية معرضة للتلف في أي لحظة"، 
شّدد على أن "تحويلها إلى الكترونية من شأنه 

الحفاظ عليها من الضياع أو التلف".
إل����ى "زي�������ادة ح���م���الت التدريب  ال���ش���م���ري  ودع�����ا 
اختزااًل  االل���ك���ت���رون���ي  ال��ض��ب��ط  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
للجهد والوقت؛ ألن التجربة ما زالت في بدايتها 

وبالتالي تتطلب تكثيف دعم السلطة.

السلطة القضائية تعتمد على إمكانياتها الذاتية إلجناح املشروعاالعتداء على اإلعالمي جرمية مشّددة أسوة باملوظف الرسمي

حماية �لأطباء يف �لقانون �لعر�قي 

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

لغرض حماي��������ة األطباء من االعت��������داءات واملطالبات العش��������ائرية 
وغير القانونية عن نتائج عملهم وتش��������جيع  األطباء  املهاجرين  
خارج الع��������راق للع��������ودة إل��������ى أرض الوطن ومنحه��������م االمتيازات 
الكفيلة بعودته صدر قانون  حماية األطباء رقم 26 لس��������نة 2013 
حيث وفر ضمانات قانونية لألطباء حيث ال يجوز إلقاء القبض 
أو توقيف الطبيب املقدمة ضده شكوى ألسباب مهنية طبية  إال 

بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.
وأجاز القانون للطبيب حمل وحيازة الس��������الح الشخصي بإجازة 
من وزارة الداخلي��������ة وبالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة األطباء 
يتم توفير الحماية الالزمة لألطباء خشية تعرضهم للمطالبات 

العشائرية  في حالة تعرض ذويهم لحاالت الوفاة واإلعاقة.
 وقد عاقب القانون على حالة املطالبة العش��������ائرية للطبيب وكل 
من يدعي بمطالبة عش��������ائرية أو غير قانونية ضد طبيب نتيجة 
أعماله الطبية حيث يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات 
وبغرامة ال تقل عن عش��������رة مالي��������ني دينار ويعاقب كل من يعتدي 
على طبيب أثناء ممارسته مهنته  أو بسبب  تأديتها  بالعقوبة 
املقررة ملن يعتدي على موظف أثناء تأديته وظيفته أو بس��������ببها  
وهي جريمة اعت��������داء على موظف ويتم إحال��������ة الفاعل فيها على 

املحكمة املختصة حتى وإن وقع التنازل.
 كم��������ا حرص املش��������رع العراقي عل��������ى فتح مراكز الش��������رطة لحماية 
العاملني في املؤسس��������ات الصحية وعل��������ى وزارة الصحة متابعة 
الشكوى القضائية  ضد املعتدي على الطبيب أثناء  تأدية واجبه 
الرس��������مي في املؤسس��������ات الصحي��������ة  ومن الضمان��������ات القانونية 
للطبيب اليجوز ارس��������ال لجنة تفتيش��������ية  أو رقابية  أو تحقيقية  
من قبل مركز الوزارة أو دوائرها  أو دوائر  الصحة في املحافظات 
إل��������ى مؤسس��������ة  صحي��������ة حكومي��������ة أو غي��������ر حكومي��������ة   للتقويم 
والتحقي��������ق في قضاي��������ا املهني��������ة الطبية إال برئاس��������ة  طبيب ألن 
األمور الفنية املهنية يكون فيها النظر من أصحاب االختصاص 
الطبي من األطباء  واس��������تنادا ألحكام املادة 35 /ثانيا من قانون 
التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 استحدث مجلس القضاء 
األعل��������ى  محكمة مختص��������ة بدعاوى االعتداء عل��������ى األطباء  أثناء 

تأدية مهامهم.
أما بالنس��������بة لدعاوى األخطاء الطبية وغيرها من امللفات تدخل 
ضم��������ن اختصاص املحاكم األخرى كم��������ا نص القانون على وضع 
تس��������عيرة املعالج��������ة الطبي��������ة بالتعاون م��������ع نقابة األطب��������اء  وان 
تشريع قانون حماية األطباء  ذلك ألن مهنة الطب من أرقى املهن 
اإلنسانية ملساهمتها في إنقاذ حياة املرضى وإسعاف املصابني 
وان الطبي��������ب ثروة ألي مجتمع ألن الحق في الصحة من الحقوق 
الدس��������تورية للمواط��������ن ويحتاج األطب��������اء في عملهم إل��������ى الدعم 
وتوفي��������ر الضمانات التي تجعل منه��������م قادرين على أداء مهامهم 

وفق األصول املرعية في مهنة الطب.

االدعاء بالجنون خدعة تكشفها التقارير الطبية وكياسة القضاة

محكمة النشر عززت الحريات االعالمية في العراق
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بابل/ مروان الفتالوي

أكد قضاة خبراء في الشؤون 
اجلزائية أن أكثر من 17 جرمية 

يعاقب عليها القانون العراقي 
باإلعدام تقف في مقدمتها 

اجلرائم اإلرهابية، فيما رسموا 
خريطة ملسار أحكام اإلعدام من 

بداية اجلرمية حتى وصولها 
إلى مرحلة التصديق في رئاسة 

اجلمهورية.
وقبل وصولها إلى رئاسة 
اجلمهورية، متّر أحكام 

اإلعدام التي تنطلق من محاكم 
اجلنايات، بنحو 50 قاضيًا 
وعضو ادعاء عام، إيغااًل في 

تدقيق تلك القرارات ومتحيصها 
من قبل قضاة خبراء.

وألهمية هذه األحكام فأن املش��������رع 
فيه��������ا  التميي��������ز  أوج��������ب  العراق��������ي 
تلقائي��������ًا، فكما يقول القاضي حيدر 
النائل��������ي نق��������اًل ع��������ن قان��������ون أصول 
املحاكمات الجزائي��������ة إنه "إذا صدر 
حك��������م وجاه��������ي باإلع��������دام أو املؤبد 
فعلى الجنايات إرسال الدعوى إلى 
محكمة التمييز لتدقيقها خالل 10 
أيام من ص��������دور الحكم، حتى لو لم 

يقدم طعن فيها".

تمييز اإلعدام وجوبي
اس��������تئناف  وأضاف رئيس محكمة 
"املش��������رع  "القض��������اء" أن  إل��������ى  باب��������ل 
أوج��������ب التميي��������ز تلقائي��������ا إيمان��������ًا 
من��������ه بالخط��������ورة الت��������ي تحيط هذا 

الحك��������م س��������واء املته��������م أو املجن��������ى 
عليه، خصوصا إن العقوبة تتعلق 

بإزهاق حياة مرتكب الجريمة".
ولف��������ت القاض��������ي النائل��������ي إل��������ى أن 
"التمييز الوجوبي ضمانة قانونية 
وفرها املش��������رع للم��������دان مضمونها 
إرس��������ال دعاواه إلى محكمة التمييز 
لتدقيقه��������ا، كما ه��������ي ضمانة أيضا 

للمجنى عليه أو ذويه". 
من جانب��������ه، قال القاض��������ي الدكتور 
حبيب إبراهيم إن "الجرائم املعاقب 
 17 إل��������ى  تص��������ل  باإلع��������دام  عليه��������ا 
جريمة تقريبًا، ومن أهمها الجرائم 
اإلرهابية ال��������وارد ذكرها في قانون 
اإلرهاب والجرائم األخرى  مكافحة 
العقوب��������ات  قان��������ون  ف��������ي  ال��������واردة 
العراق��������ي كجرائ��������م القت��������ل املش��������ددة 
بأحد الظ��������روف املوجودة في املادة 
406 م��������ن القانون الت��������ي توردها في 

فقرات تصل إلى نحو 11 حالة".

اإلعدام لهذه الجرائم
وأض��������اف إبراهي��������م رئي��������س الهيئة 
الثانية في جنايات بابل في حديث 
إلى "القض��������اء" أن "قانون العقوبات 
عاق��������ب باإلع��������دام أيض��������ًا مرتكب��������ي 
جرائ��������م الخط��������ف وكذل��������ك الجرائ��������م 
املخل��������ة باألخ��������الق واآلداب العام��������ة 
الواردة الفقرة )2( من املادة 393 من 

قانون العقوبات".

ولفت إبراهيم إلى أن "اإلعدام يشمل 
مرتكب جرائم الس��������رقة املشددة في 
القرار 1636 لس��������نة 1980 واملحددة 
ف��������ي املادت��������ني 440 بكاف��������ة فقراته��������ا 
وامل��������ادة 443 ف��������ي فقرتيه��������ا رابع��������ًا 

وخامسًا فقط".
وال يس��������لم من هذه العقوبة مرتكب 
قان��������ون  عليه��������ا  املطب��������ق  الجرائ��������م 
تهري��������ب النفط ومش��������تقاته، وكذلك 
الجرائم املاس��������ة بأم��������ن الدولة التي 
تص��������ل إل��������ى أرب��������ع ح��������االت، وكذلك 
الجرائم املش��������مولة بقانون مكافحة 

املخدرات، بحسب قوله.
ول��������م ين��������س القاضي أن يش��������ير إلى 
أن "عقوبة اإلع��������دام عالجت الجرائم 
ذات الخطر العام واس��������تخدام املواد 
الخاص��������ة  والجرائ��������م  الجرثومي��������ة 
باالعتداء على سالمة النقل وجرائم 

مهمة أخرى".

مسار الدعوى
وتعليقًا على مس��������ار دعوى عقوبة 
إبراهيم  الدكت��������ور  اإلعدام يوض��������ح 
أن "عدي��������دًا من اإلج��������راءات الواجب 
إتباعها في ه��������ذه الدعاوى تحقيقَا 
ومحاكمة، وتتمث��������ل ابتداًء بتدوين 
أقوال املته��������م وكافة أطراف الدعوى 
من قبل قاض��������ي تحقيق وبحضور 

نائب مدع عام".
وبعد إحالة الدع��������وى على محكمة 

ف��������أن  )الجناي��������ات(  املوض��������وع 
بانتظارها "هيئة جنائية من ثالثة 
قضاة ال تق��������ل مرتبتهم عن الصنف 
الثان��������ي وله��������م خبرة مش��������هودة في 
العمل القضائ��������ي مع حضور ممثل 
املدعي العام أمام محكمة الجنايات، 
إذ تتم إجراءات التحقيق القضائي 
واملحاكمة ليتم إصدار الحكم"، كما 

.
ّ

يبني
وذك��������ر القاض��������ي إبراهي��������م أن "قرارا 
باإلع��������دام ال يمك��������ن أن يص��������در دون 
تدقي��������ق أدل��������ة الدع��������وى كاعترافات 
املتهم وأق��������وال الش��������هود والتقارير 
والكش��������وفات وبع��������د إص��������دار حكم 
عل��������ى  الدع��������وى  تع��������رض  اإلع��������دام 
محكم��������ة التمييز االتحادية تلقائيا 

ودون الحاجة النتظار طعن".
وأف��������اد بأن��������ه "ف��������ي مرحل��������ة الطعن 
التمييزي ف��������أن الدعاوى التي صدر 
فيه��������ا حكم باإلع��������دام تنظر من قبل 
الهيئة العامة ف��������ي محكمة التمييز 
والت��������ي تش��������كل م��������ن كاف��������ة أعض��������اء 

املحكمة البالغ عددهم 30 عضوًا".
وإذا ما ت��������م مصادقة الحكم من قبل 
التمييز فأن الدع��������وى تعرض على 
رئاسة الجمهورية إلصدار املرسوم 
الجمه��������وري ال��������ذي يؤك��������د إصداره 
إرسال إش��������عار إلى محكمة التمييز 
االتحادية بذلك ثم تعرض إضبارة 
الدع��������وى على وزارة الع��������دل لتنفيذ 

الحكم، بحسب قاضي الجنايات.

إمكانية تخفيف العقوبة
ويش��������ير إبراهيم إلى أهمية دعوى 
اإلعدام بالنسبة إلى القضاء، ويرى 
أن هن��������اك "إمكاني��������ة لتخفيفه��������ا في 
ظروف معينة منه��������ا تنازل املجني 
عليه أو ذويه في جرائم معينة مثل 
الس��������رقة وعند توافر ظروف أخرى 
منه��������ا ك��������ون املته��������م معي��������اًل لعائلة 
أو ش��������ابًا"، الفت��������ا إل��������ى أن "ملحكم��������ة 
الجناي��������ات س��������لطة تقديري��������ة عن��������د 
ف��������رض العقوبة لتطبي��������ق الظروف 

القضائية".
ال  الظ��������روف  ه��������ذه  "تطبي��������ق  لك��������ن 
يمكن األخ��������ذ به في كاف��������ة الجرائم، 
إذ ال يمك��������ن التخفيف م��������ع الجرائم 
اإلرهابية أو القت��������ل بدوافع دنيئة"، 

بحسب الدكتور إبراهيم.
من جانبه، يرس��������م املدعي العام في 
باب��������ل طرقًا ع��������دة للطعن بق��������رارات 

اإلعدام ومن جهات مختلفة.
ويقول القاضي حس��������ني ش��������اكر إلى 
"القضاء" إنه "باإلضافة إلى الطعن 
التميي��������ز  محكم��������ة  م��������ن  التلقائ��������ي 
االتحادي��������ة، فأن��������ه يح��������ق لالدع��������اء 
العام واملش��������تكي واملته��������م واملدعي 
املدن��������ي واملس��������ؤول املدن��������ي تقدي��������م 
طعن بالقرار أم��������ام محكمة التمييز 
االتحادية خالل 30 يومًا من تاريخ 

صدور القرار".
ولفت املدع��������ي العام إلى أن "لالدعاء 
وأثن��������اء  وبع��������د  قب��������ل  فاع��������اًل  دورًا 
صدور حكم اإلع��������دام فخالل مرحلة 
التحقيق يحض��������ر مدع عام، ويدقق 
الدع��������وى م��������دٍع آخ��������ر قب��������ل ذهابها 
أم��������ام  ثال��������ث  وهن��������اك  للجناي��������ات، 

محكمة الجنايات".
باإلع��������دام،  حك��������م  ص��������دور  وبع��������د 
فبحس��������ب املادة السادسة عشر من 
قانون االدعاء العام ترس��������ل محكمة 
الجناي��������ات إضب��������ارة الدع��������وى إلى 
رئاس��������ة االدعاء العام مباش��������رة، إذ 
تنظره��������ا هناك هيئ��������ة من 13 عضو 
ادعاء عام، برئاس��������ة رئيس االدعاء 
الع��������ام وهو حالي��������ًا القاضي محمد 
الجنابي، قبل أن تصل إلى محكمة 

التمييز االتحادية.

متييزها وجوبي وال تنتظر طعن اطراف القضية

نحو 17 جرمية عقوبتها �لإعد�م �50 قا�شيا �مدعيا عاما يدقق �لقر�ر�ت

ما هو استعداد القاضي إلطالق قرار انفصال الشريكني؟

املشّرع فرض عليها أعضاًء من خارج القضاء

�أحيانًا �ننجح  �لطالق..  عن  �لأز��ج  ثني  نحا�ل  �ل�شخ�شية":  "�لأحو�ل 

حماكم �لعمل تعا�د فتح �أبو�بها باخت�شا�شات جديدة

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ سيف محمد

ع��������اودت محاك��������م العمل ف��������ي عموم 
الب��������الد نش��������اطها بع��������د اس��������تكمال 
طاقمها برغم اعتراضات أوس��������اط 
قضائية على تش��������كيلتها الجديدة 
كونها تضّم أطرافًا من خارج رحم 
القض��������اء يش��������اركون ف��������ي صناع��������ة 
القرار وفقًا للقانون رقم 37 لس��������نة 
2015، الصادر م��������ن مجلس النّواب 

العام املاضي.

وقال عضو مجلس القضاء األعلى، 
الرصاف��������ة،  اس��������تئناف  ورئي��������س 
القاض��������ي جاس��������م محم��������د عبود إن 
"تش��������ريع قانون العم��������ل أفضى إلى 
تعطيل املحكمة املتخصصة بنظر 

قضاياها لنحو خمسة أشهر".
ف��������ي حدي��������ث م��������ع  وتاب��������ع عب��������ود، 
"القضاء"، أن "القانون قّرر تش��������كيل 
محكمة أو أكثر للنظر في منازعات 

العمل في كل محافظة".
وأشار إلى أن "املحكمة جاءت هذه 
املرة بتشكيلة جديدة يرأسها قاض 
يرش��������حه رئي��������س مجل��������س القضاء 
االعل��������ى بن��������اًء على اقت��������راح رئيس 

محكم��������ة االس��������تئناف وممث��������ل عن 
االتحاد العام األكثر تمثياًل للعمال 
كعض��������و أيمن، وآخر ع��������ن أصحاب 
العمل األكثر تمثياًل كعضو أيسر".

وأوضح عب��������ود أن "املش��������ّرع فرض 
تش��������كيل هيئة ثالثية ف��������ي محكمة 
قضاي��������ا  هيئ��������ة  تس��������مى  التميي��������ز 
العم��������ل للنظ��������ر ف��������ي الطع��������ون على 
قرارات املحكمة خالل املّدد الزمنية 
املنص��������وص عليها وه��������ي 30 يومًا 

من تاريخ التبليغ".
وفيما نّوه عض��������و مجلس القضاء 
األعلى إلى أن "الس��������لطة القضائية 
االتحادي��������ة التزمت به��������ذا القانون 

منذ بدء سريانه في شباط املاضي 
ذات  الحكومية  الجه��������ات  وفاتحت 
العالق��������ة م��������ن أج��������ل تس��������ليم لوائح 
املحكم��������ة"،  لعضوي��������ة  املرش��������حني 
تحّدث ع��������ن أن "اإلجابة ل��������م تّرد إال 
بعد ثالث مخاطبات رسمية وذلك 

في نهاية شهر حزيران املاضي".
وأورد أن "وزارة العم��������ل والش��������ؤون 
االجتماعي��������ة أرس��������لت لن��������ا قوائ��������م 
تضّم املرشحني ملحكمة العمل وهم 
ممثلون ع��������ن اتحاد نقابات العمال 
كعض��������و أيمن، وآخ��������رون عن اتحاد 
الصناع��������ات العراقية لش��������غل مقعد 

العضو األيسر".

وش��������ّدد عب��������ود عل��������ى أن "القض��������اء 
أس��������ماء  ورود  بمج��������رد  العراق��������ي 
املحاكم،  بتش��������كيل  بادر  املرشحني 
وباش��������رت عملها مرة أخ��������رى وفقًا 
للقان��������ون الجدي��������د بداي��������ة الش��������هر 

املاضي".
م��������ن جانبه، ذكر قاض��������ي العمل في 
بغ��������داد، محمد عوي��������د أن محكمته 
"تس��������لمت نح��������و 200 دع��������وى خالل 

األشهر التي تعطلت فيها".
وتاب��������ع عوي��������د ف��������ي تصري��������ح إلى 
الجدي��������دة  "الهيئ��������ة  أن  "القض��������اء"، 
بدأت بنظر تلك الدعاوى بنحو 15 
دعوى يوميًا، وأنجزت خالل األيام 

األولى الفتتاحها ما يقارب 25 من 
املدور".

لكّن��������ه ينتق��������د املش��������ّرع ألن��������ه "منح 
أشخاصًا من غير القضاة مقعدين 
يمك��������ن  وبالتال��������ي  املحكم��������ة  ف��������ي 
اتفاقهم��������ا عل��������ى ق��������رار باألغلبي��������ة 
بالض��������ّد م��������ن رئيس��������ها برغ��������م أنه 

قاٍض".
وف��������ي مقابل ذلك، لف��������ت إلى "وجود 
توسيع في اختصاصاتها، إضافة 
إلى البداءة، من خالل منحها النظر 
في الدعاوى الجزائية الناتجة عن 
تطبيق القانون كعرقلة مهام لجان 
التفتيش والت��������ي عقوبتها الغرامة 

تتراوح بني -100 500 ألف دينار".
"ه��������ذا  أن  عوي��������د  واس��������تطرد 
االختصاص تمارس��������ه وفق قانون 
أصول املحاكم��������ات الجزائية، حيث 
املحكم��������ة مه��������ام  رئي��������س  يم��������ارس 
قاض��������ي الجن��������ح، وتك��������ون املرافعة 
بحضور نائ��������ب مدٍع ع��������ام ووكالء 
إلى  االس��������تماع  املتخاصمني ويتم 
جميع األطراف قبل إصدار القرار".

يش��������ار إلى أن قانون العمل الجديد 
قد نش��������ر في الجريدة الرسمية في 
9/ 11/ 2015،  ونص على أن نفاذه 
يك��������ون بعد م��������رور 90 يومًا من ذلك 

التاريخ.

بغداد/ ضحى كريم

ال يترك قضاة األحوال الشخصية ثغرة 
التئام  إع���ادة  سبيل  ف��ي  اقتحموها  إال 
عالقة زوجية موشكة على النهاية، فما 
ب��ني إح��ال��ة دع���اوى ال��ط��الق إل��ى مكاتب 
يحاول  وتأجيلها  االج��ت��م��اع��ي  البحث 
القضاة فسح املجال وخلق فرصة حياة 

جديدة بني زوجني ينويان االنفصال.
وف����ي ت��ع��ل��ي��ق إل����ى "ال���ق���ض���اء" ق����ال أحد 
بالقضايا  امل���ت���خ���ص���ص���ني  ال�����ق�����ض�����اة 
الشرعية وهو قاسم فخري إن "محاكم 
الطالق  إل��ى  تنظر  الشخصية  األح���وال 
نظرة خاصة وتتعامل مع هذه القضايا 
الطالق  أن  الس���ي���م���ا  وح����ك����م����ة،  ب�����أن�����اة 
أس��ري��ة قد  إن��ه��اء لعالقة  بمثابة عملية 
تكون مكللة بأطفال وممتدة إلى سنني 

طويلة".
وأض��اف قاضي األح��وال الشخصية أن 

يبذلون  الشرعية  املحاكم  ف��ي  "القضاة 
ك���اف���ة امل���س���اع���ي إلزال�������ة األس����ب����اب التي 
أف��ض��ت إل���ى ق���رار ال��ط��الق ك��م��ا يقدمون 
مزيدًا من النصح واإلرش��اد إلى طرفي 

الدعوى".
وتابع فخري أن "الطالق إذا كان رجعيًا 
ف����أن امل��ح��ك��م��ة ت��ت��ج��ه إل����ى ن��ص��ح الزوج 
بالحسنى وإع��ادة النظر في ق��راره، أما 
إلى  النصح  تقديم  يتم  ك��ان خلعيًا  إذا 
ال��ت��ي تفتدي  ال��زوج��ة  ال��ط��رف��ني السيما 
ن��ف��س��ه��ا وت���ت���ن���ازل ع���ن ح��ق��وق��ه��ا مقابل 

الطالق".
وف��ي ب��داي��ة أي دع���وى ط��الق أو تفريق 
الطرفني  ب����ت����ذك����ي����ر  امل����ح����ك����م����ة  ت������ق������وم 
الحالل  أب��غ��ض  ")إن  ال��ن��ب��وي  بالحديث 
ق��در اإلمكان  ال��ط��الق(، وتعمل  الله  عند 

على تأجيل الدعوى"، كما يذكر.
وأف�����اد ق��اض��ي األح������وال ف���ي ال��ح��ل��ة بأن 
الدراسات واألبحاث في مجلس  "لجنة 
ال����ق����ض����اء األع�����ل�����ى وج��������دت أن دع������اوى 

الطالق  التي تخص  كالقضايا  األس��رة 
وحضانة األطفال لها خصوصية، فقد 
وانفعالية  م��ت��س��رع��ة  ق�����رارات  تتخللها 
م���ن أح���د ط��رف��ي ال���دع���وى، ل��ذل��ك ال يتم 
مكاتب  على  إحالتها  بعد  إال  حسمها 

البحث االجتماعي".
"الغاية من إحالتها على  أن  إل��ى  ولفت 
هذه املكاتب هو تأخير إجراءات الدعوى 
ب��غ��ي��ة إف����س����اح امل����ج����ال ل��ل��ط��رف��ني الجل 
واقعة  ال��ط��الق  ك��ون  نفسيهما  مراجعة 
ل��ه��ا ح���ق تصديقه  ش��رع��ي��ة وامل��ح��ك��م��ة 
فقط، إال أنها ال تتوانى عن خلق فرصة 
إلعادة الزوجني إلى حياتهما األسرية".
وأك���د ف��خ��ري "ن��ج��اح القضاة ف��ي إعادة 
ال���ت���ئ���ام ال���ع���الق���ة ال���زوج���ي���ة ف����ي حاالت 
ع���دي���دة وص���ل���ت إل����ى امل��ح��ك��م��ة ب��ع��د أن 
املصالحة"،  إج������راء  ف���ي  ج���ه���ودا  ب���ذل���وا 
م���س���ت���ش���ه���دا ب������ح������االت م�������رت ب������ه على 

الصعيد الشخصي.
لكنه أقر بصعوبة إع��ادة إرج��اع بعض 

الحياة األسرية في بعض  إل��ى  األزواج 
الحاالت.

يكون  ال  ال������دع������اوى  "ب����ع����ض  إن  وق�������ال 
الزوجان فحسب متفقني على  الطالق، 
إن����م����ا ذووه�����م�����ا أي����ض����ًا م����اض����ون بهذا 
ال�����ق�����رار ف��ي��ح��ص��ل ت���أث���ي���ر م���ب���اش���ر على 
طرفي الدعوى السيما إذا كان الزوجان 
ف��م��ن الصعوبة  ال��ع��ائ��ل��ة،  م���ع  ي��س��ك��ن��ان 

بمكان التأثير في القرار".
وخلص إلى أن "املحاكم دأبت على إزالة 
أسباب الطالق وتذكير األزواج بعوامل 
وديمومتها،  الزوجية  العالقة  استمرار 
وتعمل على تأجيل الدعوى على الرغم 

اتها القانونية". من استكمال إجراء
من جانبه، يؤكد القاضي عبد الحسني 
ال���دراج���ي م��ا ذه���ب إل��ي��ه ال��ق��اض��ي قاسم 
"املحكمة تستنفد  أن   إل��ى  فخري، الفتًا 
ج���م���ي���ع امل������ح������اوالت ق���ب���ل إص��������دار ق����رار 
ال����ط����الق الن ف���ي���ه أض��������رارًا ك���ب���ي���رة على 

العائلة واملجتمع".

وأض����اف ف��ي ت��ص��ري��ح إل���ى "ال��ق��ض��اء" أن 
"ال���ق���اض���ي ي��ل��ج��أ دائ����م����ا ل����إص����الح بني 
ال���ط���رف���ني وق����د ت��ق��ي��م امل��ح��ك��م��ة جلسات 
س����ري����ة وت���س���ت���ج���ل���ب ح����ك����ام����ًا م�����ن أهل 
الطالق  وق��وع  دون  للحيلولة  ال��زوج��ني 

بني الزوجني".
قرار  القاضي إلص���دار  استعداد  وح��ول 
ال��دراج��ي إن "ه��ذا القرار  الطالق، فيقول 
م��ن ال���ق���رارات ال��ص��ع��ب��ة الن ف��ي��ه تفكيكًا 
لألسرة، والقاضي هو إنسان وجزء من 
هذا املجتمع فال بد أن يتأثر من الجانب 

النفسي عند إصداره".
عشائري  مجتمع  "مجتمعنا  أن  وي���رى 
وتسود فيه العادات والتقاليد لذا يكون 
التفريق هي  في عملية  األكبر  املتضرر 
الحياة عليها مقارنة  الزوجة لصعوبة 

مع الرجل".
النفسي  ال�����وض�����ع  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع�����ل�����ى 
"هناك  إن  يقول  ال��دراج��ي  لكن  للقاضي 
نصا قضائيا يجب ان يلتزم به القاضي 

فقانون األحوال الشخصية وضع األمور 
النفسية جانبا ألن مهنة إرساء العدالة 

لها األولوية".
وأشار إلى أن هناك "حاالت ال يمكن معها 
استمرار الزواج فقد تكون نتيجة جرائم 
العائلتني وهنا  او مشكالت كبيرة بني 
الزوجية  الحياة  في  االستمرار  يصبح 
الزوجني  التفريق بني  صعبًا، لذلك يتم 

للحيلولة دون استمرار املشكالت".
إكراه  القاضي من وج��ود  وإذا ما تيقن 
بني الزوجني أو إجبار على الطالق، أفاد 
ال���دراج���ي ب���أن "ع��ل��ى ال��ق��اض��ي أن يوقف 
إج�������راءات ال���ط���الق ألن ق���ان���ون األح�����وال 
ف��ي حالة  ال��ط��الق  ي��ج��ّوز  ال  الشخصية 

اإلكراه والغضب أو السكر".
وأشار إلى أن "حاالت الطالق في تزايد، 
يقابله  ت��ق��ري��ب��ا  زواج  ع��ق��د   1000 ف��ك��ل 
ذلك  م���ع���ل���اًل  ط���������الق"،  ح����ال����ة   700-600
ب�"أسباب عدة منها الوضع االقتصادي 

واالجتماعي والزواج املبكر".

د�ر �لقا�شي �مهمته 
للمناقشةموضوع

فتحي الجواري 

اعتاد قضاتنا أن يتعرض��������وا الى مالحظات تختلف باختالف 
نزع��������ات أصحابه��������ا، ومواقفه��������م م��������ن القض��������اء ومصالحه��������م 
الش��������خصية، فنجدهم تارة ينوهون بالقاضي، وتارة يعيبون 
عليه بعض مواقفه، ومرة اخرى يتسرعون في الحكم عليه، وال 
يترددون في استعمال مفردات هي أقرب الى السب والشتم من 

النقد االيجابي، او التحليل العلمي.
وقد تجلت هذه الظاهرة بصورة واضحة في السنوات األخيرة، 
وأخذت تنم��������و وتتزايد، وتغل��������ب النقد الجارح عل��������ى التقويم 
العلمي، ألس��������باب ال عالق��������ة لها بموقف القاض��������ي من القضية 
املطروح��������ة عليه. ب��������ل يلتبس ذلك التجري��������ح بظروف يصطبغ 
بعضه��������ا بدوافع سياس��������ية، ويختلط البعض اآلخ��������ر من تلك 
اآلراء بمصال��������ح فردية، ويخضع الكثير منها ألس��������باب الهدف 
م��������ن ورائها غايات تؤدي الى تجريح كرامة القاضي، ونزاهته، 

وتكوينه املهني، وغيرته الوطنية على مهنته السامية.
ورغم ان املشرع رعاية منه لحرمة القضاء جرم في املادة )235( 
من قانون العقوبات رقم )111( لس��������نة 1969 من ينش��������ر بإحدى 
طرق العالنية أمورًا من شأنها التأثير في القضاة الذين انيط 
بهم الفصل ف��������ي دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء، 
او في رج��������ال القضاء، الى غير ذلك من احكام تضمنها الفصل 
االول م��������ن الباب الرابع م��������ن ذلك القانون، وال��������ذي جاء بعنوان 
الجرائم املخلة بس��������ير العدالة )املساس بس��������ير القضاء(، ورغم 
هذه النصوص، وتلك النصوص الدس��������تورية، التي اكدت على 
حرمة القضاء واس��������تقالله، فكأن ش��������يئا لم يكن، فالنقد الهدام 
ظل مسترس��������ال، في محاوالته لتخريب منظومة القضاء، وكأن 
من يقودون هذه املحاوالت، يستقوون بدماثة اخالق القضاة، 
وطيبته��������م، وعدم ميلهم الس��������تخدام طريق تحريك الش��������كاوى 
ض��������د هؤالء، لكي ال يقال عنهم )ان الحكم من الخصم واملقتص 

من الضحية(. 
والحقيقة ان هذا النوع من املنطق، وإن كان يس��������تند إلى تفكير 

)مكيافيلي(، فما هو إال اعتراف للقاضي باتزانه، ورزانته. 
وقد تثور في أحيان نادرة عاطفة بعض القضاة فتأبى عليهم 
كرامته��������م، وعزة أنفس��������هم، الس��������كوت على هذا النق��������د املجافي 
للخلق الس��������ليم. فما هو الحل لهذه املشكلة؟ وما هي الوسيلة 
القويم��������ة لحماية القضاء من التأثيرات املقصودة والتهديدات 

الخفية؟ 
الح��������ل فيم��������ا أرى )به��������ذه العجال��������ة(، أن يس��������تمر القاضي على 
اإلخالص لرسالته، فهو عندها لن يخشى االنتقاد ولن يخاف 
الغضب، ولن يعبأ بكل ما يطرح من آراء غير سليمة. وأن يضع 
نصب عينه ان ما يبديه بعض الناس من مالحظات ضد رجال 
القضاء ش��������يء طبيعي، إذ قيل : ان نصف الناس أعداء ملن عدل 
من القضاة، ملا في أرواح بعض البشر من اتجاه لنقد وتجريح 

أي شيء.

القاضي حسين شاكرالقاضي حبيب ابراهيمالقاضي حيدر النائلي
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¶ الب�شرة اإحدى املحافظات التي �شهدت 
ت�شكيل مكاتب حتقيق ق�شائي منذ 

البداية، اىل اأي حد جنحت هذه املكاتب 
يف ت�شوية متطلبات املواطنني ذات الطابع 

الق�شائي والقانوين؟
ف��������ي  - هن��������اك مكتب��������ان للتحقي��������ق القضائ��������ي 
البصرة )مكتب تحقيقات البصرة القضائي – 
ومكتب تحقيقات العش��������ار القضائي(، وقد تم 
رفدهما بع��������دد كاف من املحقق��������ني القضائيني 
بقصد تس��������وية متطلب��������ات املواطن ذات الطابع 
القضائ��������ي والقانوني وتعتب��������ر تجربة ناجحة 
وه��������ي بحاج��������ة ال��������ى توس��������يعها ف��������ي محاك��������م 
األقضية والنواحي اذا م��������ا توفرت االمكانيات 
املادية والبشرية وتعضيد دورها بتخصيص 
كادر م��������ن اف��������راد الش��������رطة القضائي��������ة ليتولى 
تنفي��������ذ االوامر القضائية الص��������ادرة من قضاة 
التحقيق كأوامر القبض واالس��������تقدام والقيام 

بالتبليغات وإحضار املوقوفني.

¶ على امل�شتوى العمراين، اىل اأي املراحل 
و�شل هذا امللف يف تطوره �شواء على 

�شعيد الرتميم او ا�شتحداث مبان جديدة، 
ومن هي اجلهات الراعية ماليًا للم�شاريع 

احلديثة اخلا�شة بال�شلطة الق�شائية يف 
املحافظة؟

- على املس��������توى العمراني فقد تم إنشاء قصر 
القضاء في محافظة البصرة واس��������تلم في عام 
2009 وفي عام 2012 س��������عى مجل��������س القضاء 
األعلى ورئاس��������ة هذه املحكمة إلى التوسع في 
النواحي العمرانية وبالتنس��������يق مع محافظة 
البصرة ومجلس املحافظة. حيث طلبنا إدراج 
مشاريع إنشاء دور القضاء في الدير وسفوان 
وأب��������ي الخصي��������ب والتي كانت تش��������غل دورًا ال 
تتسع لعمل القضاة واملوظفني واملراجعني وتم 
املصادق��������ة على تلك املش��������اريع ومتابعتها، تم 
إكمالها واستالمها وافتتحت في 2015/11/2 

وبما يتناسب مع هيبة القضاء وكرامته.
¶ وماذا بعد؟

- كم��������ا بذل��������ت جه��������ود م��������ع محافظ��������ة البصرة 
ومجلس��������ها للمصادق��������ة عل��������ى مش��������اريع دور 
القض��������اء ف��������ي قضاء القرن��������ة ونواح��������ي الهارثة 
وام قص��������ر وقضاء الفاو، وأقرت تلك املش��������اريع 
وأحيلت إلى الش��������ركات املنف��������ذة وقد تراوحت 
نس��������بة االنج��������از فيه��������ا ب��������ني 60-%70 بس��������بب 
الوضع املالي للبالد، وهناك متابعة مس��������تمرة 
لهذه الرئاس��������ة وأدرجت ضمن املشاريع املهمة 
ف��������ي املحافظة والتي لها األولوي��������ة عند توفير 

االعتماد املالية.

¶ برزت يف املدة االخرية جرائم عديدة 
ارتكبت يف الب�شرة ال�شيما اخلطف 

وع�شابات ال�شطو مل�شلح، اىل ماذا تعزو 
هذه انت�شارها، وهل مت القب�ض على 

ع�شابات منظمة ارتكبت هذه االأفعال 
ال�شيما وان املدة املا�شية �شهدت االإعالن 
عن �شبط متهمني بهذا النوع من اجلرائم 

وما هي خلفية هذه الع�شابات؟
- مدينة البصرة من املدن الكبيرة في سكانها 
ومس��������احتها وموقعها الجغرافي وقد حدثت 
فيه��������ا عدد من جرائم الخط��������ف بدوافع مادية 
وجرائم الس��������طو املس��������لح وقد بذل��������ت محاكم 
الثالث��������ة  )البص��������رة/  املختص��������ة  التحقي��������ق 
واملحاكم األخرى( مع األجهزة األمنية وخلية 
الصقور االستخبارية التي كانت لها نواة في 
محافظة البصرة للكش��������ف ع��������ن غموض هذه 

الجرائم والقبض على مرتكبيها.
 ومن بني أس��������باب انتش��������ار ه��������ذه الجرائم هو 
تراجع أداء األجهزة األمنية املختصة بمكافحة 
الجريمة وع��������دم كفاءتها ف��������ي التعامل معها 
اضاف��������ة الى ضع��������ف الجانب االس��������تخباراتي 
وعدم التنس��������يق بني األجهزة األمنية لوضع 
خطة واضحة ملكافح��������ة الجريمة وكذلك عدم 
تعاون املواطنني في اإلخبار عن تلك الجرائم 
املرتكبة. كم��������ا ان هناك جرائ��������م ارتكبت وهي 
قليلة باالش��������تراك مع بعض عناصر األجهزة 

األمنية  وان االس��������باب التي ذكرتها هي التي 
يستغلها املجرمون في تنفيذ جرائمهم.

¶ باعتبار الب�شرة حمافظة حدودية، ماذا 
تعلقون على االدعاءات ب�شعف اجلهاز 

الرقابي يف املناطق احلدودية ما اأدى اىل 
ارتكاب العديد من اجلرائم فيها؟

- هناك ضعف في الجهاز الرقابي في املناطق 
تتولى  التي  الجهات  تعدد  وسببه  الحدودية 
الرقابة والنزاعات فيما بني تلك الجهات أدى 
امل��خ��ال��ف��ات والجرائم  ارت���ك���اب  إل���ى  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة 
لواجبات  امل����وظ����ف����ني  وم����خ����ال����ف����ة  ال���ك���م���رك���ي���ة 
العام  ب���امل���ال  ال����ى ه����در  ذل����ك  وظ��ي��ف��ت��ه��م وادى 
وإحداث ضرر جسيم بمصالح الدولة العراقية 
إضافة الى تهريب املخدرات الى داخل العراق 
واملتاجرة بها او تعاطيها ما انعكس ذلك على 
مستوى الجريمة في البصرة وما مسجل لدى 
املحكمة الكمركية من جرائم في عام 2015 فقد 
بلغ )389(، اما في عام 2016 وفي نهاية الفصل 

الثاني فقد بلغت )118(.

¶ هل من اإجراءات اأو�شت بها اجلهات 
الق�شائية للحد من 

اجلرائم عرب احلدود 
ال�شيما وان حماكم 

املحافظة حتدثت عن 
حماوالت لتهريب مبالغ 

خالفًا للقانون وكذلك 
اجتار بالب�شر؟ وما هي 

معلوماتكم عن طبيعة 
االجتار بالب�شر التي 

تهرب املواطنني ال�شيما 
الن�شاء مهن اىل الدول 

املجاورة؟
املرتكب��������ة  الجرائ��������م  ان   -
والخاص��������ة  واملكتش��������فة 
األم��������وال خارج  بتهري��������ب 
الع��������راق ه��������ي قليل��������ة جدًا 
بالنس��������بة  الحال  وكذل��������ك 
بالبش��������ر  االتجار  لجرائم 
وذلك يأتي بسبب ضعف 
الدور الرقابي على مكاتب 

الصيرفة واملصارف والبنوك بالنسبة لجرائم 
غس��������يل األموال وكذلك الحال بالنسبة لجرائم 

االتجار بالبشر.

¶ هل من جرائم ك�شفت باإدخال ب�شائع 
اىل العراق عرب موانئ الب�شرة بنحو 

غري قانوين وكيف تقيمون ن�شب ارتكاب 
جرمية الر�شوة وباقي انواع الفا�شد املايل 

يف املوانئ؟
- نعم هناك جرائم تم اكتشافها بإدخال بضائع 
الى العراق وعبر املوانئ في البصرة )ام قصر- 
خور الزبير- املعقل- ميناء املعقل- ابو فلوس( 
وبأس��������لوب غير قانوني وذلك يأتي بالتواطؤ 
م��������ع البعض من ضعاف النفوس من املوظفني 
العاملني في املوانئ وبني املس��������توردين. ومن 
املؤك��������د ان ذلك يحصل ام��������ا بمخالفة املوظف 
لواجب��������ات الوظيف��������ة او االتج��������ار بالوظيف��������ة 
العامة بتعاطي الرشوة كما ان تعدد الجهات 
الت��������ي تتول��������ى ادارة املوان��������ئ او الرقابية منها 

احدث هذا الهدر باملال العام.

¶ تهريب النفط من امللفات التي ت�شغل 
الراأي العام، هل ما زالت هذه العمليات 

موجودة يف املحافظة، وكيف متت �شابقًا 
او حاليًا وما هي طبيعة الع�شابات التي 
تتوىل التهريب وهل من متعاونني معها 

يف املوؤ�ش�شات الر�شمية او حتى دول 
اجلوار؟

- رغ��������م ان مل��������ف تهري��������ب املنتج��������ات النفطية 
ال ي��������زال يش��������غل الرأي الع��������ام بص��������ورة عامة 
والجه��������ات التحقيقية وعلى رأس��������ها املحاكم 
املختص��������ة، اال ان هدف العصاب��������ات الخاصة 
بالتهري��������ب هو لواق��������ع مادي ول��������م يكن هناك 
تع��������اون ما بني هذه العصابات واملؤسس��������ات 
الرسمية وفي دول الجوار.  وان هذه الجرائم 

قد انحسرت في الوقت الحاضر بسبب هبوط 
أس��������عار النفط وعدم وجود جدوى اقتصادية 
م��������ن تهريبها وكذل��������ك وجود اجه��������زة رقابية 
ومحكم��������ة مختصة ه��������ي املحكم��������ة الكمركية 
للمنطقة الجنوبية املختصة بتطبيق قانون 
الكمارك رقم 23 لس��������نة 1984 وقانون مكافحة 
تهريب النفط ومش��������تقاته رقم 41 لسنة 2008 
وانم��������ا اقتص��������ر االم��������ر عل��������ى ضب��������ط متهمني 
منفردين لدوافع جنائية، حيث تم حس��������م 57 
دعوى متعلقة بتهريب النفط ومش��������تقاته في 

عام 2005 و16 دعوى هذا العام.

¶ �شهدت املحافظة خالل املدة املا�شية 
حاالت اغتيال طالت �شخ�شيات عامة، 

قد يفهم منها ان الغر�ض هو اثارة ال�شلم 
االأهلي، كيف تعاملت املحاكم املخت�شة 
معها، وهل مت القب�ض على مرتكبيها؟،

- بخصوص ما شهدته محافظة البصرة خالل 
ن��������ود ان نوضح بهذا الص��������دد ان بعض حاالت 
االغتي��������ال الغاية منه��������ا تهديد الس��������لم االهلي 
ف��������ي املجتم��������ع البصري واث��������ارة الفتن��������ة  حيث 
تمت على اس��������اس ارهاب��������ي والبعض اآلخر من 
كان��������ت  االغتي��������ال  ح��������االت 
عش��������ائري  أس��������اس  عل��������ى 
البص��������رة  محافظ��������ة  ك��������ون 
تش��������هد نزاعات عش��������ائرية 
مس��������تمرة وخصوص��������ا في 
البص��������رة  ش��������مال  منطق��������ة 
مادي��������ة.  لدواف��������ع  واخ��������رى 
املحاكم تؤدي دور ايجابي 
ف��������ي متابع��������ة مرتكبي تلك 
غموضها  وكشف  الجرائم 
اال ان قس��������مًا منه��������ا لم يتم 
القبض  يتم  ولم  اكتشافها 
بس��������بب  الفاعل��������ني  عل��������ى 
الطواق��������م  بع��������ض  ضع��������ف 

األمنية األجهزة األمنية.

¶ كما طال االإرهاب 
بع�ض املناطق التي 
�شهدت انفجارات 

�شخمة خلقت عددا 
كبريًا من ال�شحايا كيف جنح تنظيم 

داع�ض يف اخرتاق هذه املحافظة يف عدد 
من املرات وهل مت القب�ض على �شبكات 

تابعة لهذا التنظيم كانت تنوي القيام 
بعمليات يف امل�شتقبل؟

- ف��������ي م��������ا يخ��������ص األعم��������ال االرهابي��������ة الت��������ي 
حصلت ف��������ي محافظة البصرة نع��������زو اختراق 
تنظيم داعش املحافظ��������ة الى ضعف في بعض 
املفاصل االمني��������ة، وإزاء الخلل االمني الواضح 
تم التنس��������يق مع خلية الصقور االس��������تخبارية 
من قبل القض��������اء في محافظ��������ة البصرة ممثال 
برئاسة استئناف البصرة االتحادية ومحكمة 
تحقي��������ق البص��������رة الثالث��������ة وتم القب��������ض على 
العدي��������د من منف��������ذي التفجيرات ف��������ي محافظة 
البصرة منها منفذو تفجيرات س��������احة س��������عد 
والضريب��������ة وتفجيرات الزبي��������ر وكذلك منفذو 
التفجيرات االخيرة ف��������ي مركز البصرة منطقة 
تقاط��������ع الخورة حي��������ث تم القب��������ض عليهم من 
قبل خلية الصقور االس��������تخبارية في محافظة 
األنب��������ار وإحضاره��������م ال��������ى محافظ��������ة البصرة 
بخص��������وص  باالعت��������راف  اقواله��������م  وتدوي��������ن 
التفجيرات األخيرة حي��������ث أنهم يقومون بنقل 

االنتحاريني والسيارات املفخخة.

¶ ماذا ذكروا اأثناء التحقيق؟
- م���ن خ����الل ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ت��ب��ني إن 
العجالت  بتفخيخ  ي��ق��وم  االره���اب���ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
خارج محافظة البصرة ويقوم بنقل العجالت 
املفخخة الى محافظة البصرة مستغاًل ضعف 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ف���ي ال���س���ي���ط���رات ال���خ���ارج���ي���ة وعلى 
البصرة  م���ح���اف���ظ���ة  ب���ات���ج���اه  ال���س���ري���ع  ال����خ����ط 
م���ن ج��ه��ة م��ح��اف��ظ��ة ذي ق����ار ح��ي��ث ان����ه اغلب 
نقل جميعها دخلت  لم  ان  املفخخة  السيارات 
املحافظة عن طريق السيطرة املذكورة وعبرت 
دون اك��ت��ش��اف��ه��ا وض��ب��ط��ه��ا. أي���ض���ًا م���ن خالل 
اكتشاف  ت����م  ف���ق���د  ال���ج���ه���ود االس���ت���خ���ب���ارات���ي���ة 
م����خ����زن ف����ي ن���اح���ي���ة س����ف����وان )امل������������زارع( يضم 
ع���ددا ك��ب��ي��را م��ن األس��ل��ح��ة واالع���ت���دة وحزامني 
ارهابية  عمليات  لتنفيذ  معدة  كانت  ناسفني 
والقبض  ضبطها  وت���م  ال��ب��ص��رة  محافظة  ف��ي 
التي تم ضبط األسلحة  امل��زرع��ة  على صاحب 
بحيازتها  تفصيليًا  واع��ت��رف  فيها   واالع��ت��دة 

والغاية املعدة لها.

¶ غالبًا ما يتم القب�ض على ارهابيني 
مطلوبني يف الب�شرة، كيف ي�شل هوؤالء 

اىل داخل املحافظة وهل تعمم ال�شيطرات 
احلدودية مع املحافظات قائمة با�شماء 

املطلوبني لالرهاب؟
- نع��������م تم القبض عل��������ى البعض من اإلرهابيني 
واملطلوبني ع��������ن جرائم في محافظ��������ة البصرة 
او ف��������ي محافظات اخرى وذل��������ك لوجود قاعدة 
بيان��������ات للمتهم��������ني املطلوبني في الس��������يطرات 
املوج��������ودة ف��������ي مداخل املدين��������ة مخارجها لكن 
قاعدة البيانات تحت��������اج الى تحديث ومتابعة 

لتكون  عليها  القائمني  من 
فعالة.

¶ وماذا عن ملف 
االجتار باملخدرات او 

تعاطيها كيف ترون 
انت�شار هذه الظاهرة 
يف املحافظة وما هي 

اأ�شبابها وكيف تدخل 
اىل البالد برغم وجود 

اجهزة رقابية على 
احلدود، وهل ان 

الب�شرة �شوق رائجة 
للمخدرات؟

بع��������دد  ارتف��������اع  هن��������اك   -
الجرائ��������م املرتكب��������ة س��������واء 
باملتاج��������رة  املتعلق��������ة 
تعاطيه��������ا  او  باملخ��������درات 
تقلق  ظاه��������رة  وأصبح��������ت 
ومصدرًا  البصري  املواطن 

للكثي��������ر من الجرائ��������م املرتكبة حي��������ث بلغ عدد 
الجرائ��������م املرتكب��������ة واملكتش��������فة في ع��������ام 2015 
واملعروض��������ة عل��������ى محاك��������م الجناي��������ات )389( 
وف��������ي ع��������ام 2016 بلغت )244( وان الس��������بب في 
انتشارها هو بس��������بب املوقع الجغرافي ملدينة 
البص��������رة وميس��������ان والح��������دود املفتوح��������ة م��������ع 
الجوار، وضعف ال��������دور الرقابي واألمني على 
ط��������ول تلك الح��������دود فأصبح��������ت املدين��������ة بؤرة 
لعصابات الجريمة التي تقوم باملتاجرة فيها 
وقيام الشباب بتداولها وتعاطيها وان مواقف 
مكت��������ب مكافح��������ة املخ��������درات ال تتس��������ع إلي��������واء 
املقبوض عليهم وذلك مؤشر خطير االمر الذي 
يس��������توجب من الجميع القيام بإجراءات رادعة 
ملن��������ع دخول املخ��������درات الى العراق بالتنس��������يق 
م��������ع دول الج��������وار وكذل��������ك ايجاد املؤسس��������ات 

اإلصالحية والطبية ملعالجة االدمان عليها.

¶ هناك احاديث من م�شوؤولني حمليني 
عن وجود ع�شرات ملفات الف�شاد تخ�ض 
الكهرباء يف املحافظة موجودة لدى هيئة 

النزاهة هل تتم متابعتها من قبلكم واىل 
اأي مرحلة قد بلغ التحقيق فيها؟، كما 

دعت اللجان املخت�شة يف جمل�ض املحافظة 
الق�شاء اىل اجراء حتقيقات يف امللف 

النفطي وكذلك ال�شحي كيف تتم متابعته 
من قبلكم؟

- م��������ا تم الحديث عنه عبر وس��������ائل االعالم من 
قبل املس��������ؤولني ال ينسجم مع الواقع حيث ان 
االخبارات التي ترد عن جرائم الفساد االداري 
واملالي هي من قنوات اخرى قد تكون بواسطة 
االخبار السري او االخبارات التي ترد بواسطة 
االنترنت او ع��������ن طرق التحري التي تقوم بها 
مديرية تحقيقات النزاهة 
وتح��������ت  البص��������رة  ف��������ي 
اش��������راف قاضي التحقيق 
املختص بقضايا النزاهة 
القانونية  االط��������ر  ووف��������ق 
املنص��������وص عليه��������ا ف��������ي 
قان��������ون اصول املحاكمات 
الجزائية النافذ او قانون 
س��������واء  النزاه��������ة  هيئ��������ة 
كانت تلك امللفات خاصة 
بقطاع الكهرباء او النفط 
او الصح��������ة او القطاعات 
االخرى ومن املشاكل التي 
تواج��������ه التحقيق في هذه 
القضاي��������ا هو عدم تعاون 
املؤسس��������ات االداري��������ة في 
اكم��������ال اجراءات التحقيق 
االداري املرتب��������ط بقضايا 
الفس��������اد االداري واملال��������ي 
مما اثر س��������لبًا على حسم 
الدع��������اوى الجزائي��������ة وكذلك تأخي��������ر الوزارات 
املختصة عن املصادقة على تقارير املفتش��������ني 
العام��������ني او اللج��������ان التحقيقي��������ة ف��������ي اغل��������ب 

االحيان.

¶ موؤخرًا جرت هناك لقاءات بني حمكمة 
اال�شتئناف ومبعوثي منظمات دولية 

ر�شمية يف املحافظة، ما اهمية عقد تلك 
اللقاءات وهل من تعاون م�شرتك بني 

الطرفني ميكن ان يح�شل يف امل�شتقبل 
القريب

- في مجال قض��������اء األحداث تم عقد لقاءات مع 
العديد من املنظمات العدلية ومنظمات املجتمع 
املدن��������ي العامة منه��������ا منظمة االم��������م املتحدة/ 
اليونس��������كو/ قسم حماية الطفل واالحداث وقد 
عكس��������ت هذه االجتماع��������ات الصورة املش��������رفة 
للقض��������اء العراقي ف��������ي مجال قض��������اء االحداث 
وم��������دى تع��������اون واهتم��������ام الس��������لطة القضائية 
واملعاه��������دات  القوان��������ني  وتطبي��������ق  باالح��������داث 
الدولي��������ة الخاصة باألطفال وت��������م االتفاق على 

الوطني��������ة  للك��������وادر  اضاف��������ة دورات تدريبي��������ة 
وتقديم الدعم املعنوي واملادي لدوائر االحداث 
ومراك��������ز الش��������رطة املعني��������ة  باالح��������داث وهناك 
تعاون مشترك مس��������تقبلي بذلك. كما تم اللقاء 
بع��������دد من املنظم��������ات ومنها املفوضي��������ة العليا 
لش��������ؤون الالجئني واالم��������م املتح��������دة وبرنامج 
حماي��������ة الطف��������ل وس��������فراء النوايا الحس��������نة في 
العراق واملش��������اركة في الن��������دوات واالجتماعات 

ذات الصلة بالعمل القضائي.

¶ كيف تنظر اىل النزاعات القبلية يف 
املحافظة، تنقل �شور مواقع التوا�شل ان 

بع�ض هذه النزاعات و�شلت اىل ا�شتعمال 
االأ�شلحة الثقيلة، ما هو دور الق�شاء 

هناك؟، ما هي االأ�شباب التي توؤدي اىل 
تلك النزاعات؟

- ان مدينة البص��������رة نعتبرها من مدن العراق 
ذات الطابع العشائري تحصل فيها بني فترة 
واخ��������رى نزاعات عش��������ائرية اما بس��������بب الثأر 
واالنتق��������ام او بس��������بب الن��������زاع عل��������ى األراضي 
الزراعي��������ة واس��������باب اخرى وان تلك العش��������ائر 
الخفيف��������ة  األس��������لحة  تس��������تخدم  املتنازع��������ة 
واملتوسطة. وان الجرائم الناتجة عنها تعرض 
على محاكم التحقيق املختصة مكانيًا وتتخذ 
االجراءات القانونية بحق املتهمني املتورطني 
بتلك الجرائم كما ان اطالق النار في املناسبات 
الخاصة والعامة يش��������كل جريمة تطبق بحقه 
احكام قرار مجلس قي��������ادة الثورة املنحل رقم 
570 لس��������نة 1983 اضافة الى ما يشكل حيازة 
تلك االس��������لحة من جرائم منصوص عليها في 
قان��������ون االس��������لحة النافذ رقم 13 لس��������نة 1992 
اوامر س��������لطة االئتالف والتي تتعلق بحيازة 
االس��������لحة ذات التصنيف الخاص )املتوسط- 

الثقيلة- الرمانات اليدوية( الخ. 

¶ كيف تقدر ن�شبة املواطنني الب�شريني 
الذين يلجاأون اىل الق�شاء بالن�شبة اىل من 

يلجاأون اىل الع�شرية يف حل م�شكالتهم؟
- هناك نس��������ب كبيرة م��������ن املواطنني البصريني 
مم��������ن يلجأون ال��������ى القضاء في حل مش��������اكلهم 
س��������واء ف��������ي الجان��������ب املدن��������ي او الجزائ��������ي وما 
حجم الدعاوى املدني��������ة والجزائية واملعامالت 
املعروض��������ة على املحاكم اال دلي��������ل واضح على 

ذلك وذلك لثقتهم بالقضاء.

¶ ما هي ابرز املخالفات التي حتدث على 
املياه واملوانئ واالهوار يف الب�شرة؟، 

هل يخرتق �شيادون عرب املياه االقليمية 
للب�شرة، كيف يحا�شب هوؤالء ق�شائيًا؟

- أن تجاوز املياه االقليمية للعراق في الحدود 
املحاذية ملدينة البصرة امر محدود جدًا سواء 
من الجان��������ب الكويتي او االيراني ولم نس��������جل 
ف��������ي ع��������ام 2016 أي حال��������ة والجريم��������ة املرتكبة 
تطبق بش��������أنها اح��������كام قانون اقام��������ة االجانب 
النافذ ذي الرقم 118 لس��������نة 1987 وقد يحصل 
في بعض األحيان تجاوز على مدة االقامة من 
قبل العم��������االت األجنبية الت��������ي تدخل بصورة 

مشروعة.

■ ما هو دور حماكم الب�شرة يف م�شروع 
الق�شاء للعمل التطوعي؟

- قبل انش��������اء لجنة العمل التطوعي في مجلس 
القضاء االعلى كان هناك نش��������اط اجتماعي في 
هذه الرئاس��������ة يتمثل بوجود صندوق للتكافل 
االجتماع��������ي وحضانة براعم القضاء ونش��������اط 
رياض��������ي متميز وتم دعم��������ه وتمويلة ذاتيًا من 

تبرعات منتسبي املحكمة.
وبعد انش��������اء لجنة العم��������ل التطوعي بموجب 
كت��������اب مجل��������س القض��������اء االعل��������ى امل��������ؤرخ في 
2016/3/10 قامت اللجنة بالعديد من االعمال 
الخيري��������ة واالجتماعي��������ة ومنها تس��������يير قافلة 
لدع��������م الحش��������د الش��������عبي ف��������ي محافظة صالح 
الدين واالنب��������ار وثالث حم��������الت للتبرع بالدم 
وكفال��������ة ع��������دد من االيت��������ام وتقديم املس��������اعدات 
املادية والعينية للمحتاجني دون اهدار كرامة 
االش��������خاص وتقديم م��������ا يمك��������ن للعاطلني عن 
العمل م��������ن ممارس��������ة مهنة تغنيه��������م عن طلب 
املعونة وغيرها وهي مستمرة باعمالها حيث 
قامت خالل الشهر املاضي بتوزيع مبالغ نقدية 
الى )28( طفل يتيم وبواس��������طة اطفال حضانة 
براع��������م القضاء وكذل��������ك االخذ بنظ��������ر االعتبار 
ذوي الش��������هداء في التعيني للدرجات الوظيفية 
املخصصة لرئاس��������ة محكمة استئناف البصرة 

االتحادية.

 حتّدث عن دور خلية الصقور املشكلة من القضاء في كشف اجملاميع اإلرهابية

رئي�س ��شتئناف �لب�شرة: 

كشف رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق عن تراجع عمليات تهريب النفط بعد 
انخفاض أسعاره في السوق العاملية، لكّنه أكد في حوار خاص مع "القضاء"، تزايد اجلرائم الكمركية عبر احلدود، 
وأرجعها إلى تعّدد اجلهات الرقابية. وفيما أشار عبد الرزاق إلى ان خلية الصقور املشّكلة من قبل القضاء متكنت 
من الوصول إلى مجاميع ارهابية تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن عدد من التفجيرات املهمة في احملافظة، نّوه 

إلى أن سبب عرقلة حسم ملفات الفساد هو عدم استكمال التحقيق االداري في بعض مؤسسات الدولة.

تهريب �لنفط ينح�شر �أمام �نخفا�س �أ�شعاره.. ��جلر�ئم 
�لكمركية تتفاقم

بعض حاالت 
االغتيال سواء 

بالعبوات الناسفة 
أو االسلحة كانت 
الغاية منها تهديد 

السلم االهلي في 
المجتمع البصري 

كونها تحمل مالمح 
ارهابية

هناك ارتفاع بقضايا 
المخدرات سواء 

المتعلقة بالمتاجرة بها 
او تعاطيها وأصبحت 
هذه الظاهرة تقلق 
المواطن البصري 

ومصدرًا للكثير من 
الجرائم المرتكبة

من بين أسباب انتشار الجريمة في البصرة تراجع أداء األجهزة 
األمنية المختصة وعدم كفاءتها في التعامل معها اضافة الى 
ضعف الجانب االستخباراتي وعدم التنسيق بين األجهزة األمنية 

لوضع خطة واضحة لمكافحة الجريمة

عدد الجرائم المرتكبة والمكتشفة في عام 2015 والمعروضة 
على محاكم الجنايات )389( وفي عام 2016 بلغت )244( حتى اآلن
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التفاصيل في سياق الحوار التالي:

احد دور القضاء المشيدة حديثا في البصرة
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بغداد/ محمد سامي

ب��������دأت بتدخني الس��������يَكارة في محاوالت 
صبيانية لتقليد الرجال، وفيما انتقلت 
بعد ذلك إلى االركيلة، نتيجة لغزوة هذا 
النوع من التدخني البالد خالل السنوات 
االخيرة، اصطدمت بجدار املواد املخدرة 
وزعم��������ت بعد القب��������ض عليها بأن ما في 
حوزته��������ا عالج��������ات تس��������تخدم للتداوي 
م��������ن أل��������م "املفاصل"، في محاولة فاش��������لة 
للتخلص من املحاسبة سرعان تالشت 
بمج��������رد صدور تقرير طب��������ي يؤّكد أنها 

"حبوب الكرستال املخدرة".

أركيلة مخّدرة!
وال ي��������كاد أن يم��������ّر ي��������وم دون أن تض��������ع 
رغد -وه��������ي من س��������كنة مناط��������ق بغداد 
القديمة- الحجر ف��������ي اركيلتها الخاصة 
لك��������ي تتعاطاه��������ا وتتل��������ذذ بدخانها مع 
صديقاته��������ا م��������ن املنطقة ذاته��������ا نتيجة 

الفراغ الذي كن يعانني منه.
فال مدرس��������ة ترتادها ه��������ذه الفتيات، او 
عمل ينشغلن به سوى التجمع في بيت 
إحداهن عصر كل يوم، والحديث املطول 
والبح��������ث عّما يوفر املتعة لهن الس��������يما 
املمن��������وع اجتماعي��������ًا، عالق��������ات عاطفية 
عبر وس��������ائل التواصل االجتماعي التي 
وفرتها اجهزة الهاتف النقال، أو االفالم 

االباحية.

صديقة سوء
في يوم من صيف العام املاضي، حصل 
لقاء منفرد بني رغد وإحدى صديقاتها 
ذات الس��������معة الس��������يئة بعيدًا ع��������ن بقية 
الرفيقات، وتم الت��������داول بني االثنني عن 

وسائل توّفر املتعة ملن يلجأ اليها.
أظهرت صديقة الس��������وء إلى رغد شريطًا 
م��������ن األدوي��������ة أبلغته��������ا ب��������أن الحب��������وب 
املوج��������ودة ف��������ي ذل��������ك الش��������ريط تمن��������ح 
متعاطيها اجواء جميلة وتجعله ينسى 

مشكالته االجتماعية.
بعد جولة من املحاوالت؛ نتيجة الرفض 
املبدئي، اقتنعت رغ��������د بتعاطي الجرعة 
االول��������ى من املخ��������درات، وش��������عرت بدوار 
وكادت أن تفق��������د وعيها، وبعد أن عادت 
إلى وضعها الطبيعي، ابلغت صديقتها 
بأنه شعور جميل وتنوي اعادة تجربته 

مرة اخرى.

إدمان
في كل م��������رة تقطع على نفس��������ها عهدًا 
بأنه��������ا س��������تكون االخيرة ول��������ن تعاود 
التعاطي، حتى بلغت مرحلة االدمان، 
فالجس��������د تش��������بع م��������ن امل��������واد املخدرة 

ويحت��������اج إل��������ى املزي��������د. وأخ��������ذت رغد 
تبح��������ث بمختل��������ف الطرق عّم��������ا يلبي 
احتياجاته��������ا فالصديق��������ة لم تس��������تمر 
بتمويله��������ا به��������ذه الحب��������وب، وس��������ألت 
املقرب��������ات منها عن االش��������خاص الذين 
يوفرون املخ��������درات، وهن��������ا علّمت بأن 
ش��������خص يدعى رائد يسكن في املنطقة 
ذاته��������ا يبي��������ع "الكبس��������لة" ف��������ي اح��������دى 

العشوائيات.
مخدرات في الوي شات

واحد من وسائل التواصل االجتماعي 
يمّك��������ن  االنترن��������ت،  عب��������ر  ج��������ات"  "وي 
مستخدميه من التعرف على اشخاص 
من محيطه يستخدمون البرنامج ذاته 
بواسطة الهاتف النقال، وهو ما لجأت 
الي��������ه رغد رغب��������ة بالتعرف عل��������ى رائد 

وبالفعل اصطادته في يوم ما.
جرى حديث مط��������ّول عن اعجاب وحب 
م��������ن ط��������رف واح��������د، قب��������ل أن تصارحه 
بالحقيق��������ة بأنها تن��������وي التعرف عليه 
"الكريس��������تال"  الحص��������ول على  لغرض 
وس��������عر الغ��������رام منه يت��������راوح بني )-50 
100( ال��������ف دين��������ار وه��������ي ال تملك هذه 

املبالغ.
وبعد ان ارس��������لت رغ��������د صورتها وهي 
فت��������اة جميل��������ة إل��������ى رائد اعج��������ب بها، 
ووافق على عرضها بدون ترّدد، واتفقا 
عل��������ى أن يتعاطي��������ا املخ��������درات س��������وية 

 في غرفتها مقابل قض��������اء ليلة حمراء 
بصحبتها. 

تاجر آخر
اس��������تمر الح��������ال بنحو طبيعة ألش��������هر 
ع��������دة، قب��������ل أن يبلغها بأن��������ه ينوي ترك 
عمله والهجرة م��������ع من رحل إلى الدول 
االوروبي��������ة بط��������رق غير مش��������روعة عبر 
تركيا. ورغب��������ة من رائد االطمئنان على 
رغ��������د،  ابلغه��������ا بان��������ه يتعام��������ل في بيع 
املخدرات مع تاجر صغير يسكن احدى 

مناطق شمال بغداد ومنحها رقمه.
قامت بعد يومني من مغادرة صديقها 
الع��������راق باالتص��������ال عل��������ى رق��������م التاجر 
بواس��������طة االنترنت أيض��������ًا وهو عدنان 
بحجة أنه��������ا اخطأت في رق��������م الهاتف، 
جعلت باألخي��������ر يتصل به��������ا في وقت 
الح��������ق رغب��������ة من��������ه ف��������ي التع��������رف على 

صاحبة الصوت الجميل!.

عالقة أخرى
وب��������ذات الس��������يناريو ج��������رت العالقة بني 
 األخيرة وس��������عت من 

ّ
رغد وعدن��������ان، لكن

نش��������اطاتها وتعرف��������ت م��������ن خالل��������ه على 
آخري��������ن جميعه��������م يزوده��������ا  اش��������خاص 
بحاجتها م��������ن املخدرات مجانًا، بعضهم 

من خارج بغداد.
القضائي��������ة  الس��������لطة  منح��������ت  أن  بع��������د 
إل��������ى املحكمة  االتحادي��������ة االختص��������اص 

املركزي��������ة ف��������ي بغ��������داد للنظر ف��������ي جرائم 
املخدرات تضاعفت الجهود ملواجهة هذه 
الظاهرة وتم إلق��������اء القبض على العديد 
من املتهمني منحوا معلومات عن تواجد 
اخرين ش��������ركاء لهم أوصلت إحداها إلى 

اوكار في منطقة تواجد رغد.

القبض على رغد
داهم��������ت الق��������وات االمني��������ة بن��������اًء على 
مذك��������رات قضائي��������ة ه��������ذه االوكار وتم 
القب��������ض على رغد، وضب��������ط بحوزتها 
أش��������رطة حبوب "كريستال"، زعمت في 
بداية االمر أنها عالج آللم املفاصل، لكن 
التقرير الطبي كش��������ف حقيقتها بأنها 

مواد مخدرة تدعي " أمفيتامني".
كما ت��������م ضبط اركيلة في غرفة نومها، 
اق��������ّرت في م��������ا بعد بأنها تس��������تخدمها 
للتعاطي مع االصدق��������اء الذين تعرفت 

عليهم خالل املدة املاضية.
وبعد اس��������تكمال التحقيق��������ات، احيلت 
رغ��������د على املحكم��������ة الجنائية املركزية 
عن تهم��������ة تعاطي امل��������واد املخدرة وتم 
الحكم عليها بالحب��������س نتيجة االدلة 
بالتقرير  مع��������ززة  املتحصل��������ة عليه��������ا 
الضمان��������ات  كام��������ل  وبتوف��������ر  الطب��������ي 
القانوني��������ة، في ق��������رار ابتدائي يخضع 
للتدقيق��������ات التمييزية وفق ما جاء به 

القانون.

116 مدانا بالمخدرات
يذك��������ر ان املحكمة الجنائي��������ة املركزية 
أعلن��������ت في وقت س��������ابق أنه��������ا نظرت 
خ��������الل االش��������هر املاضي��������ة 108 دعوى 
تخص هذه جرائم املخدرات، وأن 116 
شخصًا أدينوا عن التعاطي واملتاجرة 
باملخدرات بينهم نس��������اء، وأن األحكام 
ج��������اءت باالع��������دام أو الس��������جن املؤب��������د 
أو الس��������جن ملّدد مختلف��������ة وفق أحكام 

قانون املخدرات.
وكانت األحكام كانت تصدر بخصوص 
حائزي املخدرات واملتاجرين بها عادة 

بالسجن من سنتني إلى ثالث.
لكن محكم��������ة التمييز تنبه��������ت إلى أن 
ه��������ذه العقوب��������ة ال تناس��������ب الجرم وال 
توفر ردعا كافي��������ا للمدمنني فأوعزت 
للجناي��������ات بتش��������ديد العقوب��������ة حتى 
وصلت إلى املؤبد واإلعدام أو س��������جن 
15 سنة في األقل، بحسب أقوال قضاة 
تحقيق متخصصني بملف املخدرات.

وأوضح القضاة أن هناك سيناريوهات 
عديدة النتش��������ار األدوية املمنوعة من 
التداول في الشارع، وذكروا أن األوراق 
التحقيقية تكش��������ف أن سلس��������لة تداول 
الحب��������وب املخ��������درة تب��������دأ باملتعاط��������ي 
وتنته��������ي إل��������ى مافي��������ات أو صيدليات 
أو أطباء أو مصابني بأمراض نفسية 

أحيانًا.

بابل/ القضاء

تعم��������ل منيرة عل��������ى اختيار نس��������اء بعد أن 
تحك��������م حيلتها وتق��������وم بإقناعهن بالزواج 
من أشخاص عراقيني في الخارج يبحثون 

عن امرأة من بالدهم
ل��������م تترّدد املرأة الثالثيني��������ة على صالونات 
التجميل ألجل حاجتها إلى حلة جديدة أو 
مظه��������ر مختلف، إنما كانت تدور باحثة عن 
اصطياد نساء فاتنات يبحثن عن استقرار 

وحياة عائلية هادئة.
)وفاء( التي  اليوم تجد )مني��������رة( ضالتها ب�
أجبرته��������ا ظروف اجتماعي��������ة وعائلية على 
الطالق من زوجها لتسكن مع ذويها وتعمل 
ف��������ي أح��������د صالون��������ات التجميل النس��������ائية 

املعروفة في الحلة.

إغراء بالزواج
تعم��������ل مني��������رة عل��������ى اختيار نس��������اء بعد أن 
تحكم حيلتها وتقوم بإقناعهن بالزواج من 
أشخاص عراقيني في الخارج يبحثون عن 
ام��������رأة من بالدهم، لك��������ن الحقيقة أنها تلجأ 
إلى بيعهن بأس��������عار باهظة إلى أش��������خاص 
آخرين يقوم��������ون بدورهم بتس��������فيرهن إلى 
دول��������ة اإلم��������ارات العربي��������ة حيث يت��������م هناك 
اس��������تغاللهن جنس��������يًا، بحس��������ب اعتراف��������ات 
املتهمة التي أوردتها أوراق التحقيق وقرار 
محكم��������ة الجني��������ات الت��������ي حصل��������ت عليها 

"القضاء".

اصطياد مطلقة
وتقول )وفاء(، املجن��������ى عليها، في إفاداتها 
أم��������ام قاض��������ي التحقي��������ق، إنها عمل��������ت بعد 

نس��������ائي  تجمي��������ل  صال��������ون  ف��������ي  طالقه��������ا 
لقضاء أوقات الف��������راغ وتوفير مصروفاتها 
ومس��������اعدة ذويه��������ا، حت��������ى أخ��������ذت  املتهمة 

تتردد إلى مكان عملها.
لك��������ن وف��������اء -وه��������و اس��������م مس��������تعار للمرأة 
الضحي��������ة- ل��������م تع��������رف أن هذه امل��������رأة كانت 
تترصدها وتجمع عنه��������ا معلومات بهدف 
اس��������تغاللها، حي��������ث أف��������ادت ب��������أن املتهم��������ة 
عرضت عليه��������ا الزواج مرارًا حتى مقابل أن 
تقدم لها ثالث��������ة آالف دوالر أميركي، لكنها 
كان��������ت ترف��������ض بس��������بب ارتباطه��������ا بأهلها، 
غي��������ر أن املتهم��������ة كان��������ت تقدم له��������ا عروضًا 
مغرية، وترسم لها حياة مستقبلية جديرة 
باملجازفة، حتى أنه��������ا عرضت عليها عددا 
من األشخاص خارج البالد للزواج أحدهما 

ادعت املتهمة أنه يعيش في لبنان.

كمين محكم
إال أن منيرة لم تكن تعلم أن الش��������رطة كانت 

تترصده��������ا بع��������د ورود إخب��������ار بخصوص 
العم��������ل الذي أقدم��������ت عليه املتهم��������ة فقامت 
بنصب كمني محك��������م في املكان التي ترتاده 
املتهم��������ة لالتفاق م��������ع ش��������ركائها وهو أحد 

الكازينوهات في مدينة الحلة.
وتشير األوراق التحقيقية إلى أن اثنني من 
الش��������هود ومنتس��������بني في الش��������رطة املحلية 
ف��������ي بابل أف��������ادوا بأن املتهم��������ة حضرت إلى 
املكان الذي تتفق فيه مع ش��������ركائها وقامت 
بتوقيع العقد الذي باعت بموجبها السيدة 
إلى شركائها الذي قّدموا إليها مبلغ عشرة 

آالف دوالر أميركي.

السجن والغرامة
وبعد إلقاء القبض على املتهمة مع آخرين 
مفرقة قضاياهم، اتخذت محكمة التحقيق 
القانوني��������ة وقام��������ت بإحالتها  اته��������ا  إجراء
على محكم��������ة الجنايات بعد اكتمال عملية 
التحقيق الذي اعترفت فيه املتهمة اعترافًا 

كام��������ال بعمله��������ا وقيامه��������ا ببي��������ع املجن��������ى 
عليها.

م��������ن جانبها رأت الهيئة الثانية في محكمة 
جناي��������ات بابل أن "األدلة املتحصلة في هذه 
القضية هي كافية ومقنعة لتجريم املتهمة 
وف��������ق امل��������ادة 6/ ثانيًا بداللة امل��������ادة /1 من 
قان��������ون مكافح��������ة االتجار بالبش��������ر رقم 28 

لسنة2012".
وأصدرت املحكمة قرارها الحكم بالس��������جن 
ملدة س��������بع س��������نوات بحق املدانة مع غرامة 
مقدارها خمسة عش��������ر مليون دينار وعند 
عدم الدفع حبسها حبسًا بسيطًا ملدة سنة 

واحدة.
وبخص��������وص املبال��������غ املضبوط��������ة، أضافت 
املحكم��������ة في قراره��������ا أن "املبالغ املضبوطة 
والبالغ��������ة عش��������رة آالف دوالر أميرك��������ي إلى 
صاحبه��������ا الش��������رعي بع��������د اكتس��������اب القرار 

الدرجة القطعية".
ورأت املحكمة أن "القرار جاء بهذه الصورة 
ألن املدان��������ة امرأة كبي��������رة وإلعطائها فرصة 
أخ��������رى ف��������ي أن تصل��������ح نفس��������ها، فق��������ررت 
قان��������ون  م��������ن   2/132 بامل��������ادة  االس��������تدالل 
العقوب��������ات العراق��������ي عن��������د ف��������رض العقوبة 
بحقه��������ا"، وصدر القرار باالتفاق وفق املادة 

182/أ حكما وجاهيا قاباًل للتمييز.
وكانت السلطة القضائية خصصت قاضيًا 
في كل محكمة استئنافية لقضايا االتجار 
بالبش��������ر، ولفت��������ت إل��������ى أن ذل��������ك ج��������اء بعد 
استقبال الس��������يد رئيس السلطة االتحادية 
القاض��������ي مدحت املحم��������ود اعض��������اء لجنة 
مكافحة االتجار بالبشر املكونة من ممثلي 

الوزارات ذات الصلة.
وت��������م اتخاذ ق��������رار بتخصيص قاض في كل 
م��������ن محكمتي اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 
والك��������رخ وبقية االس��������تئنافات يتولى تلقي 
الش��������كاوى حول اي خ��������رق ألح��������كام قانون 

مكافحة االتجار بالبشر.

�حباط متاجرة بن�شاء عرب �إغر�ئهن بالز��ج خارج �لبالد
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طارق حرب

هل يجوز اع��������ادة املحاكمة لحكم صدر بناء على 
قان��������ون قررت املحكمة االتحادي��������ة فيما بعد عدم 

دستوريته وبطالنه؟
اذا كان قانون املرافعات رقم )83( لس��������نة 1969 قد 
حدد اس��������باب اعادة املحاكمة في املادة )196( منه 
بالنس��������بة لالحكام الصادرة م��������ن محكمة البداءة 

واالستئناف واالحوال الشخصية فقط.
اص��������ول  قان��������ون  م��������ن   )270( امل��������ادة  كان��������ت  واذا 
املحاكمات الجزائية قد حددت اس��������باب املحاكمة 
في الدعاوى التي ص��������در فيها حكم بات بعقوبة 
او تدبي��������ر في جناية او جنحة وحيث ان اس��������ماء 
املحاكم قد تعددت في هذه االيام كمحكمة قضاء 
اداري ومحكمة قضايا موظفني ومحكمة خدمات 

مالية ومحكمة اتحادية عليا وسواها.
 والس��������ؤال الذي يرد في هذا املجال هو هل يجوز 
اع��������ادة املحاكم��������ة ف��������ي االح��������كام الت��������ي تصدرها 
املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا ومحكم��������ة القضاء 
االداري ومحكم��������ة قضاي��������ا املوظف��������ني ومحكم��������ة 
الخدم��������ات املالي��������ة وغيرها من االس��������ماء التي لم 
تس��������مى بمحكمة ب��������داءة او اس��������تئناف او احوال 

شخصية.
 كما ان املادة السابقة من قانون املرافعات حددت 
اس��������باب اعادة املحاكمة فان لم يتوفر هذا السبب 
فان دعوى اعادة املحاكمة ستكون نتيجتها الرد 
والرفض فان املوضوع يتطل��������ب اعادة النظر في 
القواعد الخاصة باحكام املحاكم التي لم تذكرها 

القوانني الحالية.
وكذلك فان هنالك اثرا كبيرا يترتب على الدعاوى 
التي صدرت فيها احكام في سنوات سابقة طبقا 
لقانون قررت املحكم��������ة االتحادية العليا بطالنه 

وعدم دستوريته.
 فمثال ان اح��������كام صدرت طبقا لقانون كان نافذا 
في س��������نة 2006 وصدرت احكام عديدة طبقا لهذا 
القان��������ون وتول��������ى احدهم من غي��������ر الذين صدرت 
االحكام ضدهم باقامة الدعوى الدس��������تورية امام 
املحكمة االتحادية طبقا الحكام املادة )93( صدر 
حكم من املحكمة االتحادية العليا ببطالن وعدم 

دستورية هذا القانون.
 فالس��������ؤال ال��������ذي يق��������وم هو هل يج��������وز ممن كان 
محكوما س��������ابقا طبقا لهذا القانون تقديم طلب 
اع��������ادة املحاكمة على الرغ��������م من عدم وجود نص 
في قانون املرافع��������ات او قانون االصول الجزائية 

يبيح اعادة املحاكمة في هذه الحالة؟ 
وان كن��������ا ن��������رى ان املوض��������وع يحتاج الى س��������رعة 
التدخل التشريعي ملعالجة هذه الحالة والحاالت 
السابقة بتعديل احكام اعادة املحاكمة بما يتفق 
وه��������ذا الق��������ول ال س��������يما وان القان��������ون باطل وان 
البطالن يسري على جميع االحكام التي صدرت 

طبقا لهذا القانون .

واسط / القضاء

بالعودة الى منتصف ش��������هر أيلول من عام 
2013 ف��������أن أحدًا من أهالي مدينة الصويرة 
شمالي محافظة واسط، ال يمكن أن ينسى 
ه��������ذا التاري��������خ، ألن ه��������ذه املدين��������ة الهادئة 
الغافي��������ة عل��������ى جزء م��������ن نهر دجل��������ة هزها 

انفجاران صبيحة ذلك اليوم.
أح��������د االنفجارين وقع في مرآب بالقرب من 
مستشفى الصويرة العام وأصاب عددا من 
املدنيني األبري��������اء وادى إلى حدوث أضرار 
في الس��������يارات واملباني كما تعرضت دائرة 
جنسية واس��������ط إلى أضرار، فيما انفجرت 

سيارة أخرى في سوق الصويرة.
بعد أيام م��������ن الحادثة، ألقت قوات مكافحة 
اإلره��������اب والجريم��������ة املنظم��������ة ف��������ي مدينة 
الديوانية على متهمني ينتميان إلى تنظيم 

داعش اإلرهابي. 
اعترف املتهم��������ان بضلوعهما في الجريمة 
املنس��������وبة بع��������د اعترافهم��������ا باالنتماء إلى 
تنظيم داعش اإلرهابي ورويا قصة هذين 

التفجيرين.
وبحس��������ب أوراق محكمة تحقيق الديوانية 
الت��������ي اطلعت عليه��������ا "القض��������اء" يقول أحد 
املتهمني الذي انتحل اس��������مًا مغايرا للمرور 
ان��������ه  والس��������يطرات  التفتي��������ش  نق��������اط  م��������ن 
وباالش��������تراك مع رفيقه قام بجاب السيارة 
م��������ن قض��������اء الفلوج��������ة م��������ن مته��������م )مفرقة 
قضيت��������ه( يدع��������ى )أب��������و حي��������در(، حيث تتم 
هناك عمليات تفخيخ الس��������يارات بواسطة 
معام��������ل وورش أعدت لذل��������ك، وهناك التقوا 
على قي��������ادي آخر في التنظي��������م يدعى )أبو 

مازن(.
وتذك��������ر االعترافات أن املدانني اس��������تحصال 
س��������يارة أخرى فأصبحت لديهم س��������يارتان 
معدت��������ان للتفجير إحداهم��������ا نوع هونداي 
صالون رصاصية اللون واألخرى نوع كيا 
حم��������ل فونترا زرقاء الل��������ون، وانطالقا بهما 

إلى بابل ليذهبا بعد. قام املدان –بحس��������ب 
أقواله- بقيادة الس��������يارة الكي��������ا وذهب بها 
إلى داره في قضاء املحمودية شمالي بابل 

فيما قاد اآلخر السيارة األخرى.
صب��������اح الي��������وم التال��������ي توجه االثن��������ان الى 
قض��������اء الصوي��������رة ف��������ي محافظ��������ة واس��������ط، 
وبع��������د متابعة لألوضاع هن��������اك قاما بركن 
الس��������يارتني األول��������ى بالق��������رب من مدرس��������ة 
ومص��������رف، فيما ركن��������ت الس��������يارة الثانية 
التي كان يقودها اإلرهابي اآلخر في سوق 
الصويرة الشعبي وتم تفجيرهما عن بعد 

بواسطة موبايل سلم لهما في الفلوجة.
اته��������ا  إجراء التحقي��������ق  محكم��������ة  اتخ��������ذت 
الضمان��������ات  جمي��������ع  بتوف��������ر  القانوني��������ة 
للمتهم��������ني وبحض��������ور االدعاء الع��������ام، فقد 
دون��������ت اعتراف��������ات املتهم��������ني الذي��������ن أدليا 
بالعدي��������د م��������ن الجرائم األخرى وس��������جلت 
أقوال الش��������هود ومدعي الحق الش��������خصي 
وإجراء الكشوفات ثم أحالتها على محكمة 
االختص��������اص  واس��������ط بحس��������ب  جناي��������ات 

املكاني.
من جانبه��������ا رأت الهيئة األولى في محكمة 
جنايات واسط ان املدانني قاما بالتفجيرات 
إلزه��������اق األرواح وإدخال الرعب إلى الناس 
وتعري��������ض حياته��������م وممتلكاته��������م غل��������ى 
الخط��������ر، الفتة إل��������ى أن األدلة كان��������ت كافية 

ومقنعة إلدانة املتهمني.
وأص��������درت املحكم��������ة قراراه��������ا بالحكم على 
املدان��������ني باإلعدام ش��������نقا حت��������ى املوت وفق 
أحكام املادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة 

اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005.
وفيم��������ا أك��������دت إعط��������اء الح��������ق للمش��������تكني 
املدني��������ة  املحاك��������م  بمرجع��������ة  واملصاب��������ني 
للمطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم 
الدرجة القطعية، أفهمت املحكمة املجرمني 
تلقائي��������ا  سترس��������ل  دعواه��������م  أوراق  ب��������أن 
إل��������ى محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة إلجراء 

التدقيقات التمييزية.
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تواجه محكمة الش��������عب تزايد مستمرًا 
في نس��������ب ارت��������كاب الجريمة الس��������يما 
الخطي��������رة منه��������ا، كونها مس��������ؤولة عن 
منطق��������ة تعّد مم��������رًا بني أحي��������اء بغداد، 
إضافة إلى وقوعها على الخط السريع 
الذي يربط باملحافظات الشمالية، وما 
يزيد االعباء على قضاتها خلو بعض 
املناطق فيها من مراكز الش��������رطة بينها 
العشوائيات حيث يستغلها املجرمون 
من مختل��������ف أنحاء العاصمة لالختباء 

كونها بعيدة عن الرقابة.
ويؤكد القض��������اة القبض على عصابات 
مهم��������ة، اضافة إلى هاربني من س��������جن 
بادوش عقب س��������يطرة تنظي��������م داعش 
اإلرهابي عل��������ى محافظة نينوى صيف 
الع��������ام 2014، وفيما تحّدثوا عن نس��������ب 
انج��������از عالية في عملهم، ارجعوا تأخر 
حس��������م بعض امللفات إلى تلكأ الجهات 

املسؤولة عن تنفيذ قرارات القاضي.

موقع مهم
وقال قاض��������ي التحقيق األول للمحكمة 
أحمد نعمة مط��������ر أن "املوقع الجغرافي 
للمحكمة يمتاز باالهمية كونها تربط 

بغداد بش��������مال الع��������راق وبالتالي أنها 
تنظ��������ر الجرائ��������م املرتكب��������ة ف��������ي مداخل 

العاصمة على ذلك املحور".
وأشار مطر في مقابلة مع "القضاء"، إلى 
"ارتباط عمل القضاة بجهات تحقيقية 
متع��������ّددة فرض��������ه اختص��������اص املحكمة 
املكاني مقارنة، وهذا ما يعطيها تميزًا 

على باقي املحاكم".
وأوض��������ح أن "تلك الجه��������ات التحقيقية 
هي مراكز ش��������رطة: القدس، والش��������عب، 
وس��������ومر، وش��������مال بغ��������داد، إضافة إلى 
مكاتب مكافحة اجرام الشعب والقدس 

ومكافحة سرقة السيارات". 
أم��������ا ع��������ن التقس��������يم املناطق��������ي لرقع��������ة 
املحكمة الجغرافي��������ة، ذكر أنها "مناطق 
أم الكبر والغزالن وسبع قصور واحياء: 
والتج��������ار،  والصح��������ة،  وأور،  البن��������وك، 

والجزائر، واملناطق املحاذية".

مالذ للمجرمين
ويشكو مطر كثرة العشوائيات في تلك 
املناطق، وعّدها "بؤرة للجريمة ومالذ 
آمن للعديد م��������ن املجرمني الهاربني من 
قبض��������ة العدال��������ة، كونه��������ا غي��������ر منظمة 
وطبيع��������ة ازقتها تصعب اقتحامها من 

قبل االجهزة االمنية".
يلق��������ى  مم��������ن  "العدي��������د  أن  ويواص��������ل 

القبض عليهم يتبني وبعد سلسلة من 
التحقيق��������ات انهم مطلوب��������ني على ذمة 
محاكم اخرى واس��������تغلوا العشوائيات 

لالختباء فيها".
وطال��������ب مط��������ر "الجه��������ات ذات العالقة 
بتنظي��������م ه��������ذه املناط��������ق الت��������ي بات��������ت 
ف��������ي اغل��������ب االحيان خ��������ارج الس��������يطرة 
الرس��������مية". وبنح��������و ع��������ام تح��������ّدث عن 
تصاعد في نس��������ب ارتكاب الجريمة في 
الش��������عب، ووصف بعضها ب�"الخطيرة"، 
ويق��������ول إن "من بينه��������ا الخطف املنظم، 
والس��������رقات بمختل��������ف انواعها إضافة 

إلى تعاطي املخدرات واملتجارة بها".
لكّنه ش��������ّدد على أن "الطاق��������م القضائي 
والتحقيقي ملحكمة الشعب نجح خالل 
املدة املاضية في كش��������ف مالمح جرائم 
مهمة والوصول إلى الجناة وإحالتهم 
عل��������ى املحاك��������م التي اص��������درت قراراتها 
بعضه��������ا وصل إلى االعدام أو الس��������جن 

املؤبد".

لحوم حمير!
ومن أه��������م الجرائم التي جرى الكش��������ف 
عنه��������ا مؤخرًا، اجاب مط��������ر أن "الجهود 
القضائي��������ة أدت إلى الق��������اء القبض على 
ام��������رأة قام��������ت بقت��������ل اطفاله��������ا الثالثة، 
والقب��������ض على ش��������خص يبي��������ع لحوم 

الحمير إلى املواطنني مس��������تغاًل سطح 
منزله وحوله إلى )مصلخ( مستخدمًا 
)كوس��������رة(  الة قاطعة تس��������مى محليًا ب�

لذبح الحمير".
وتاب��������ع أن "املته��������م كان يخب��������أ رؤوس 
الحمير في براميل وضعها فوق منزله، 
وبعد ش��������عور جيرانه برائح��������ة كريهة 
تقدموا ببالغ إل��������ى الجهات التحقيقية 
الت��������ي داهمت املكان وكش��������فت الحقيقة 
وعث��������رت عل��������ى العش��������رات م��������ن رؤوس 

الحمير".

هاربون من بادوش
وفيما أش��������ار إلى "القبض على عصابة 
ذاع صيتها مؤخرًا كونها أطلقت نيران 
اس��������لحتها على مف��������رزة امني��������ة وقتلت 
عددًا من طاقمها بينهم ضباط"، كشف 
ع��������ن "القبض على عدد م��������ن الفارين من 
سجن بادوش مستغلني سيطرة تنظيم 
داع��������ش عل��������ى محافظة نين��������وى صيف 
الع��������ام 2014، تخفوا ف��������ي مناطق تابعة 

لرقعة محكمة الشعب الجغرافية".
وبرغ��������م خلو بع��������ض مناط��������ق التابعة 
للمحكم��������ة من مراكز الش��������رطة، كس��������بع 
قص��������ور والحميدية والعش��������وائية، فأن 
القضاة يتول��������ون التحقيق في الجرائم 

املتركبة هناك وفقًا ملا يؤكده مطر. 

وأورد أن "قضاي��������ا أخ��������رى وهي كثيرة 
تتولى املحكمة اإلشراف على التحقيق 
املحق��������ق  خ��������الل  م��������ن  مباش��������رة  فيه��������ا 
القضائي وبإش��������راف مباش��������ر للقاضي 
السيما املهمة منها حرصًا من القضاء 
عل��������ى ع��������دم التدخ��������ل فيه��������ا أو تأخي��������ر 

اتها". اجراء
ويؤّشر مطر أن "اعداد القضايا الواردة 
إلى املحكمة تصل باملئات"، مقّدرًا نسب 
االنجاز بأنه��������ا "تفوق ال��������� %70"، وذكر 
أن "طاقمن��������ا يتك��������ون من اربع��������ة قضاة 

تحقيق، وستة محققني".
وأش��������اد ب�"هذا الطاقم؛ ألنه��������م يكملون 
امللفات بس��������رعة ووفق��������ًا للقانون برغم 
كثرة عددها"، وارجع "التأخير في قسم 
منه��������ا إلى الجه��������ات التنفيذية كعملية 

القاء القبض وغيرها من االجراءات".

تسليب
ويتفق قاضي اإلجرام وسرقة السيارات 
ف��������ي املحكمة عم��������ار حميد الس��������اعدي 
م��������ع مطر، ف��������ي تصريح إل��������ى "القضاء"، 
بان "طاقمن��������ا يتلقى الع��������دد األكبر من 
القضاي��������ا ف��������ي العاصم��������ة الرتباطه��������ا 

بمناطق اخرى".
ويرب��������ط الس��������اعدي ارتف��������اع في نس��������ب 
ملفات السرقة والتسليب ب�ان "املنطقة 
تربط شمال العاصمة بشرقها ويشهد 

ذلك املحور جرائم بنحو مستمر".
ويؤّكد أن "القس��������م األكبر م��������ن عمليات 
والعملي��������ات  والس��������رقة  التس��������ليب 
االجرامية التي تحدث في الش��������عب يتم 
العثور على مرتكبيها في احياء اخرى 

لكون املنطقة ممرا او طريقًا".
ولفت قاض��������ي تحقيق الش��������عب إلى أن 
"اغل��������ب القضايا الناتجة ع��������ن الجرائم 
املرتكبة ضم��������ن رقعتن��������ا الجغرافية ال 

تقبل الكفالة أو التنازل لخطورتها".

سرقة حقائب نسائية
كما أفاد بأن "الش��������عب تشهد جرائم من 
نوع خاص وهي سرقة حقائب النساء 
بواس��������طة الدراجات النارية املعروفة ب� 
)الس��������توتات(، وتم القبض على العديد 

من مرتكبيها مؤخرًا".
ودعا الس��������اعدي في نهاية حديثه إلى 
"تكثي��������ف التعاون بني محاكم التحقيق 
ف��������ي بغ��������داد ملواجهة عصابات س��������رقة 
الس��������يارات لكي نستطيع الحد من هذه 
الجرائم بالتنس��������يق م��������ع الجهات ذات 

العالقة".
وتع��������ّد محكم��������ة التحقي��������ق ه��������ذه أحد 
مكونات دار القضاء في الشعب املرتبط 
اس��������تئناف بغداد/  برئاس��������ة محكم��������ة 

الرصافة االتحادية.

احملكمة تشرف على مناطق تخلو من مراكز الشرطة بينها "العشوائيات"

خطرية ع�شابات  �ك�شفنا  �جلرمية..  لزدياد  نت�شدى  �ل�شعب":  "حتقيق 

بابل/ القضاء

كثفت لجنة العمل التطوعي في محكمة 
استئناف بابل نشاطاتها بعد أيام من 
مباشرة عملها، فبينما اتجهت لتطوير 
امل��ح��ك��م��ة وأث��اث��ه��ا وم��س��اع��دة املوظفني 
النازحني فيها، مدت يدًا أخرى لتقديم 
الدعم للقوات األمنية من خالل حمالت 
للتبرع بالدم وإرسال مواد غذائية، من 
ودار  املتعففة  العائالت  تنسى  أن  غير 

املسنني.
وق��ال علي سعدي أح��د أع��ض��اء اللجنة 
في حديث ملراسل "القضاء"،"في البداية 
اجتمعت اللجنة التي يرأسها القاضي 
النازحني  ب���امل���وظ���ف���ني  ال���ع���ام���ري  ع���ل���ي 
واملنسبني إلى هذه الرئاسة واالستماع 
مشكالتهم  ع�����ل�����ى  وال����������وق����������وف  ل�����ه�����م 
وتلبية  ف��ي طريقهم  ال��ع��ق��ب��ات  وت��ذل��ي��ل 
امل���ادي���ة وش�����راء األجهزة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

الكهربائية الالزمة لهم".
وفي نشاط آخر ذكر سعدي أن "اللجنة 
ال���خ���اص���ة ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ف���ي هذه 
دائرة  م��ع  بالتنسيق  أط��ل��ق��ت  ال��رئ��اس��ة 
لقواتنا  ب��ال��دم  تبرع  بابل حملة  صحة 

األمنية والحشد الشعبي".
وأض����اف س��ع��دي "ق����ام ب��ال��ت��ب��رع ك��ل من 
ال��ق��ض��اة وامل��وظ��ف��ني والحراس  ال���س���ادة 
القضائيني املنتسبني في هذه الرئاسة 
وع��ل��ى رأس��ه��م السيد رئ��ي��س استئناف 
بابل والسيد رئيس دائرة االدعاء العام 

في بابل ونخبة من القضاة".
من جانبه، قال عضو آخر في اللجنة وهو 
"بافتتاح  ق��ام��وا  أنهم  إي��اد علي حسني 
ورشة عمل لغرض إعادة تأهيل األثاث 
ال��ت��ال��ف وإع��ادت��ه إل��ى ال��خ��دم��ة وشملت 
ه���ذه ال���ورش���ة ج��م��ي��ع األث�����اث كمناضد 
ال��ق��ض��اة وامل��وظ��ف��ني وم��س��اط��ب جلوس 
بالسادة  الخاصة  والكراسي  املراجعني 
القضاة واملوظفني كما وتم تأهيل عدد 

من الدواليب لغرض االستفادة منها".

األع��م��ال على  ب��ه��ذه  اللجنة  ول���م تكتف 
ال���رغ���م م���ن ح���داث���ة امل�����دة ال���ت���ي باشرت 
أع��م��ال��ه��ا ف��ي��ه��ا ف��ف��ي ن��ش��اط آخ���ر قامت 
اللجنة بتقديم الدعم للقوات األمنية من 
خالل األرزاق الجافة والخضراوات، ولم 

ينسوا من ذلك العائالت املتعففة.
وأك���������د ع����ل����ي ص���������الح، ع����ض����و آخ�������ر في 
اللجنة أنه "لغرض تقديم الدعم املادي 
البطلة  األم����ن����ي����ة  ل���ق���وات���ن���ا  وامل����ع����ن����وي 
وح����ش����دن����ا ال���ش���ع���ب���ي ف���ق���د ق����ام����ت هذه 
اللجنة بشراء مواد غذائية جافة وكمية 
واأللبان  والعصائر  املعدنية  املياه  من 
كما وتم شراء خضراوات وتم إرسالها 
إيصالها  ل��غ��رض  املعنية  ال��ج��ه��ات  إل��ى 
ال��ت��ي تشهد  املناطق  ف��ي  الجبهات  إل��ى 

معارك".
ومن جانب آخر يضيف صالح ملراسل 
"القضاء" إن "اللجنة من خالل صندوق 
ل��ل��ت��ب��رع��ات ق��ام��ت ب��ش��راء م����واد غذائية 

متكاملة وجعلها أشبه بسلة رمضانية 
ت���م ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ع����دد م���ن العائالت 
املتعففة كما وتم شراء وتوزيع مالبس 

أطفال بأعمار مختلفة".
وأف������اد ص����الح ب����أن "امل���ت���ط���وع���ني قاموا 
أي���ض���ا ب����إرس����ال ع�����دد ك��ب��ي��ر م����ن امل�����واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال���خ���ض���راوات ال���ى مؤسسة 
ال��ع��ني ال��خ��ي��ري��ة ل��غ��رض ت��وزي��ع��ه��ا على 

العائالت املتعففة واأليتام".
اللجنة  "ق�����ي�����ام  إل�������ى  ص�������الح  وخ����ل����ص 
بابل  محافظة  ف��ي  املسنني  دار  ب��زي��ارة 
وتبني  احتياجاتهم  حول  واالستفسار 
أن��ه��م ب��ح��اج��ة م��اس��ة إل���ى ج��ه��از فحص 
سكر م��ع خ��الط وبالفعل س��ارع��ت هذه 
اللجنة إلى شراء جهاز فحص سكر مع 
ملحقاته وشرائح خاصة بالجهاز عدد 
الشرائح  م��ن  تغطيتهم  ل��غ��رض   )200(
وتم  املطلوب  ال��خ��الط  وش���راء  املطلوبة 

تسليمها الى الدائرة".

ميسان/ أحمد محمد

تبع��������د ناحي��������ة الع��������دل حوال��������ي )50( ك��������م 
عن مركز مدينة العمارة وس��������ط ميس��������ان 
فيم��������ا تقدم محكمة ب��������داءة العدل الخدمة 
القضائية لهذه املدينة املترامية األطراف 
الت��������ي تش��������كل مس��������طحات األه��������وار أب��������رز 

تضاريسها. 
ويدير املحكمة قاض منفرد فيما تحتوي 
عل��������ى محاك��������م ب��������داءة وتحقي��������ق وأحوال 
ش��������خصية وجن��������ح وامل��������واد الش��������خصية، 
ويك��������ون التحقي��������ق على اتص��������ال وتماس 
مباش��������ر مع األجه��������زة األمني��������ة واألجهزة 
الس��������اندة للقضاء ودوائر األحوال املدنية 
واملختارين ومجل��������س الناحية، كما يفيد 

قاضي املحكمة علي كاظم.
وبخص��������وص طبيع��������ة املدينة الس��������كانية 
ونوعية الدعاوى قال كاظم في حديث إلى 
مراسل "القضاء" بأن "ناحية العدل منطقة 
عش��������ائرية بحتة والعرف العش��������ائري هو 
السائد واغلب الدعاوى التي نواجهها هي 

جرائم القتل العشائري وسرقة املواشي".
ويس��������جل القاضي معان��������اة املحكمة في أن 
بيئة املنطقة الجغرافية "تسهم في تسهيل 
هروب الجناة إلى مناطق االهوار الشاسعة 
باإلضافة إلى أن العرف العشائري السائد 
يحجم قدرة األجهزة األمنية على مالحقة 

املتهمني خوفا من املطالبات العشائرية".
وأك��������د كاظ��������م أن "الناحية تش��������هد نزاعات 
عش��������ائرية مس��������تمرة ولها عدة أسباب من 
بينه��������ا حدود األراضي الزراعية ومس��������ألة 
س��������قي املزروعات على الرغ��������م من أن هناك 
قانون��������ا يحدد س��������قي األراض��������ي الزراعية 

ومرور املياه".
ويفيد ب��������أن "ما يتعلق بتجاوز املواش��������ي 
عل��������ى أراض��������ي الغي��������ر وأكله��������ا املحاصيل 

الزراعية تول��������د نزاعات أخ��������رى تصل إلى 
ح��������دوث قت��������ول أحيان��������ًا". وي��������روي قاضي 
محكم��������ة الع��������دل أن "أكب��������ر نزاع عش��������ائري 
حصل في املدة األخيرة كان بني عشيرتني 
وأدى إلى قتل 15 شخصًا وإصابة 25 من 
الطرفني مع وقوع ضحايا بني املستطرقني 

األبرياء".
وعن جه��������ود القض��������اء لفت كاظ��������م إلى أن 
"محكمتن��������ا قام��������ت بإص��������دار أوامر قبض 
قضائية بحق املتسببني بالنزاع العشائري 
وتم إلق��������اء القبض على البعض منهم وتم 
الس��������ير في قضايا الهاربني بشكل غيابي 
من خالل حجز أموالهم ومنعهم من السفر 
وأعم��������ام أمر القبض عل��������ى كافة املديريات 
ت��������م إحال��������ة  واملراك��������ز والس��������يطرات وق��������د 
دعاواه��������م ال��������ى محكمة جنايات ميس��������ان 
إلجراء محاكماته��������م غيابيا وذلك بعد أن 
اس��������تنفدنا جهودنا لغرض إلقاء القبض 
على املتهمني وبعد أن ثبت للمحكمة أنهم 

ارتحلوا إلى مناطق أخرى مجهولة".
ويكشف عن "وجود حاالت خطف وابتزاز 
الش��������ركات  ف��������ي  العامل��������ني  لألش��������خاص 
وحت��������ى التج��������ار نظ��������را لطبيع��������ة املنطقة 
األط��������راف وطبيع��������ة  مترامي��������ة  املفتوح��������ة 
االه��������وار الشاس��������عة التي غالب��������ا ما تكون 
مخب��������أ للعصاب��������ات والس��������راق"، الفتا إلى 
أن "الحمالت األمني��������ة غير كافية ومجدية 
للقبض على املطلوبني وطالبنا بضرورة 
إلدراج  االس��������تخباري  الجه��������د  تفعي��������ل 

املطلوبني وإلقاء القبض عليهم".
وفي ملف األحوال الشخصية يؤكد كاظم 
أن "املشكالت التي ترد إلى املحكمة تتعلق 
بعقود ال��������زواج الخارج��������ي وعدم تصديق 

العقود ما يصعب عملية إثبات النسب".
إل��������ى ذل��������ك قال رئيس اس��������تئناف ميس��������ان 
القاض��������ي محمد حي��������در إن "محكمة العدل 

من املحاكم التي استحدثت عام 2014، من 
أجل تخفي��������ف الزخم عل��������ى محكمة قضاء 
املجر الكبير كم��������ا وأنها تقلل من النفقات 
واملصاري��������ف ع��������ن كاهل املواطن��������ني الذين 

يتحملون مصاريف الذهاب واإلياب".
وأفاد حيدر بوج��������ود "الكثير من الدعاوى 
التحقيقي��������ة املودع��������ة ف��������ي محكم��������ة قضاء 
املجر الكبير تخص النزاعات العش��������ائرية 
في ناحية العدل باعتبار أن هذه الناحية 
تعتمد بالدرجة األولى في مصادر العيش 
على تربية املواشي والزراعة وكثرة القرى 

املحيطة بها".
وأكد "كثافة امللفات املدنية األخرى كحاالت 
ع��������دم تصدي��������ق عق��������ود ال��������زواج أو حج��������ج 
الوالدة أو تس��������جيل حاالت الوفاة"، مشيرا 
إلى أن "هذا دعا رئاسة محكمة االستئناف 
بالتعاون م��������ع مجلس الناحية والحكومة 
املحلية بافتتاح هذه املحكمة وتجهيزها 
باألثاث بدعم م��������ن رئيس مجلس القضاء 
األعلى األس��������تاذ مدحت املحمود ورفدها 
ب��������كادر وظيف��������ي متخص��������ص واألجه��������زة 
االلكترونية وربطها برئاسة االستئناف".

وأض��������اف حيدر أن "زي��������ارات ميدانية قمنا 
به��������ا ملحكمة ناحية العدل م��������ن أجل اللقاء 
باملواطن��������ني وال��������كادر الوظيف��������ي للوقوف 
على ابرز املعوقات واملشكالت التي يعاني 

منها املواطنون واإليعاز بحلها".
ولف��������ت إل��������ى أن "املعوقات بس��������يطة لكن ال 
ترتب��������ط باملحكم��������ة وإنم��������ا ترتب��������ط ببقية 
الدوائ��������ر ف��������ي م��������ا يتعل��������ق بص��������ور القيود 
واملعه��������د الطبي ف��������ي بغداد ولكن بش��������كل 
عام تم التنس��������يق بني الس��������لطة القضائية 
وه��������ذه الدوائ��������ر لغ��������رض س��������رعة اإلجابة 
وانج��������از املعام��������الت خصوص��������ا معامالت 
ذوي الشهداء من الحشد الشعبي والقوات 

األمنية وشهداء ضحايا اإلرهاب".

تطوعية ��شتئناف بابل: 100 قنينة دم 
حمكمة �لعدل يف مي�شان: �لنز�عات �لع�شائرية ��شالت غذ�ئية �مو�د �أخرى ملحتاجيها

يف طليعة �لدعا�ى

�أهلية �لقا�شي للق�شاء

القاضي عماد عبد اهلل

تشريع القانون لوحده ال يكفي اذا لم يطبق من الناحية العملية 
وذلك يحتاج إلى سلطة قضائية تتولى تطبيق القانون بشكل 

سليم وصحيح إلحقاق الحق وإقامة العدل بني الناس.
 والن القضاء بني الناس أمر ضروري ال يمكن االس��������تغناء عنه 
ومن هذا املنطلق كانت الحاجة ملحة الى وجود قضاة يتولون 
مهم��������ة القضاء يمت��������ازون بالنزاه��������ة والكفاءة وتتول��������ى الدولة 
عادة متمثلة بالسلطة القضائية اختيار هؤالء القضاة بشكل 
دقيق باالعتماد على مبدأ الكف��������اءة والنزاهة ومؤهالت أخرى 
ضرورية لعمل القاضي.                                                                                                                                    
تنقس��������م مؤه��������الت القاض��������ي إلى ذاتي��������ة وأخرى مكتس��������بة، أما 
القس��������م األول وه��������و املؤهالت الذاتية فهي ما تتعلق بش��������خص 
القاضي وهي على نوعني األولى اعتقادية واالخرى س��������لوكية 
فاالعتقادي��������ة هي إيمان اإلنس��������ان بالله س��������بحانه وتعالى وما 
ينتج عن هذا االعتقاد من أن الله س��������بحانه وتعالى هو الرقيب 
على أفعال اإلنسان ما يجعل سلوكه يمتاز باالستقامة وهكذا 
يراقب اإلنسان نفسه بنفسه عبر االعتقاد بان الله يراقبه وانه 
يتعرض الى العقاب من الله في حالة ارتكابه مايشكل انحرافًا 
ع��������ن الحيادية التي اوجبها الله ف��������ي عمل القاضي.  قال تعالى 

)واذا حكمتم بني الناس ان تحكموا بالعدل(.
 اما النوع الثاني من املؤهالت الذاتية فهي املؤهالت السلوكية 
وهنا يجب ان يتحلى باالخالق الحميدة ويبتعد عن كل ما من 
شأنه االضرار بس��������معة القاضي  وان يكون التعامل مع اطراف 
القضية بثقة وامانة وعدم االنحياز ألحد اطرافها وكذلك يجب 
ان يمت��������از القاضي باالس��������تقامة وهو بقاء اإلنس��������ان على خط 
واحد في حياته في كل زمان ومكان وان يتغلب على ش��������هواته 
ق��������ال تعالى )فاس��������تقم كما أم��������رت( وكذلك يتوج��������ب ان يتحلى 
القاضي بقوة الش��������خصية واللياقة البدنية وس��������المة الحواس 
الظاه��������رة والباطنة لالحتفاظ بهيب��������ة وكرامة القاضي .وكذلك  
ان يحاف��������ظ على اس��������تقالله وان ال يرتبط باي جه��������ة حزبية او 

سياسية .
اما القس��������م الثاني من املؤهالت فهي املؤهالت املكتس��������بة وهي 
تنقس��������م الى ثالثة أنواع األولى الدراسة النظرية وهي حصول 
القاض��������ي على ش��������هادة البكالوري��������وس في القان��������ون من احدى 
الكلي��������ات املعت��������رف بها حكومي��������ا  ويكون الطال��������ب خالل فترة 
دراسته في كلية الحقوق اكتسب املعلومات القانونية واملعرفة 
الكامل��������ة التي تؤهله لعمل القضاء وهذا األمر يكس��������ب الطالب 
العقلية القانونية والفقهية التي تؤهله لذلك، اما النوع الثاني 
فهي عمل خري��������ج كلية الحقوق في املجال القانوني لس��������نوات 
بعد التخ��������رج  أما في املحاماة او الدوائ��������ر العدلية والقانونية 
او ف��������ي مجل��������س القض��������اء األعلى وخ��������الل هذه الفترة يكتس��������ب 
التجرب��������ة العملية ملا درس��������ه ف��������ي كلية الحقوق وأخي��������رًا النوع 
الثالث وهي الدراس��������ة النظرية والعملي��������ة التي يحصل عليها 
املقبول في املعهد القضائ��������ي او معهد التطوير القضائي التي 
تصقل خبرته وتجعله مؤهال لهذه املهمة من الناحية العلمية 
واألخالقي��������ة عب��������ر زرع القي��������م واملب��������ادئ املطلوبة في ش��������خص 
الطالب ليكون قاضيا بمعنى الكلمة  في عمله سواء في مجال  

الوظيفة او خارجها.

القاضيقلم

بغداد/ عدنان صبيح

صراع بني قبيلتني يؤدي إلى مقتل وجرح أكثر من 40 شخصًا

محكمة الشعب تعاني من استخدام المجرمين للعشوائيات مالذات آمنة  عدسة/ حيدر الدليمي

مواد عينية أرسلت للجبهات ووزعت على عائالت متعففة
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ونرى أم��������ام هذا التزايد في االس��������تخدام عالقة 
طردي��������ة ف��������ي االنته��������اكات الت��������ي يتع��������رض لها 
االش��������خاص في صورة أفع��������ال )كالم أو حركات 
أو رس��������ائل أو غيره��������ا( تأخذ ص��������ورة النيل من 

كرامة البعض )املجني عليهم( ومكانتهم 
االجتماعي��������ة بم��������ا يخ��������دش الش��������رف 

واالعتبار أو يجرح الشعور.
والتساؤل الذي يتبادر الى الذهن 
هنا مدى توفر الظرف املش��������دد 
ف��������ي  جرائ��������م الق��������ذف املرتكبة 
االجتماعي��������ة  املواق��������ع  عب��������ر 
اإللكترون��������ي املعروفة بمواقع 

التواصل االجتماعية؟ 
بداية يعرف املش��������رع العراقي 

ف��������ي امل��������ادة )433( من  الق��������ذف 
أن��������ه  عل��������ى  العقوب��������ات  قان��������ون 

"إس��������ناد واقعة معين��������ة الى الغير 
بإحدى طرق العالنية من شأنها لو 

صحت ان توجب عقاب من أس��������ندت إليه 
أو احتقاره عند أهل وطنه ", ولم يعرف املشرع 
العراق��������ي العالني��������ة حاله حال باقي املش��������رعني 
وهي خط��������وة جيدة ملا يتصف به املصطلح من 
مرون��������ة تجعله عصيًا على إيجاد تعريف مانع 
جامع, اال أنه س��������رد وس��������ائل العالنية في املادة 
)3/19( من القانون أعاله, ولم يشر املشرع إلى 
أن هذه الوسائل تم سردها للمثال أو للحصر, 
ويستنتج الكاتب من املادة أعاله أن االعمال, أو 
االش��������ارات, أو الحركات, أو الق��������ول, أو الصياح, 
أو الكتابة,  أو الرس��������وم, أو الص��������ور, أو االفالم 

هي ذكرت للحصر وذل��������ك واضح من تعدادها, 
اال أن طريق��������ة حصولها وه��������ي الطريق العام أو 
في املحف��������ل الع��������ام أو املكان املب��������اح أو مطروق 
أو معرض ألنظار الجمه��������ور قد ذكرت للمثال, 
إذ أن القص��������د وراء التش��������ديد هو الذيوع 
واالنتش��������ار, وحي��������ث أن��������ه ممك��������ن أن 
يتحق��������ق فيما يحقق ه��������ذا املعنى 
وان تغيرت الط��������رق التي يصل 
كان  س��������واء   – الق��������ذف  فيه��������ا 
كتاب��������ات أو غيره��������ا مما ذكر- 
ال��������ى م��������ن كان ف��������ي االماك��������ن 
املذكورة أع��������اله ولو كان هذا 

الوصول حكمًا ال حقيقًة.
يختلف بع��������ض الفقهاء فيما 
إذا كان الق��������ذف املنش��������ور عبر 
مواقع التواص��������ل االجتماعي – 
مثل موق��������ع الفيس بوك أو تويتر 
أو غيره��������ا من املواق��������ع االجتماعية 
االلكترونية–ف��������ي تحق��������ق العالنية فيه, 
فيذهب فريق منهم الى القول بتحقق العالنية 
في جرائم القذف املرتكبة عبر مواقع التواصل 
االجتماع��������ي, وحجتهم في ذلك هو ما أصبحت 
علي��������ه مواق��������ع التواص��������ل م��������ن ذيوع وانتش��������ار 
وبالتال��������ي فإن كل ما ينش��������ر فيه��������ا يحقق علة 
تش��������ديد العقوبة في جرائم القذف, إذ أن مواقع 
التواص��������ل االجتماعي متاح��������ة للجميع, ونرى 
تأيي��������دًا واضحًا له��������ذا الرأي في إح��������دى قرارات 
محاكم االس��������تئناف ف��������ي العراق إذ قض��������ت " .... 
لذل��������ك قرر تصديق حك��������م اإلدانة إال أن العقوبة 

املفروض��������ة وج��������د إنه��������ا ال تتناس��������ب والفع��������ل 
املرتكب الن نش��������ر عبارات القذف عبر وس��������ائل 
اإلعالم يعد ظرفًا مش��������ددا على وفق حكم املادة 
) 433/ا( عقوبات والنشر عبر مواقع التواصل 
االجتماع��������ي )الفيس��������بوك( يع��������د م��������ن وس��������ائل 
اإلعالم ألنه متاح للجميع ويصل إلى الجميع 
ويوف��������ر عنصر العالنية ف��������ي الفعل وعلى وفق 
حك��������م امل��������ادة ) 3/19( عقوبات "وهن��������ا نرى أن 
املحكمة املوق��������رة قد اعتب��������رت مواقع التواصل 
االجتماعي وس��������يلة من وس��������ائل اإلعالم ألنها 

متاحة للجميع.
بينما يرى فريق ث��������ان في عدم تحقق العالنية 
الت��������ي تنقل الفع��������ل املجرم الى حيز التش��������ديد, 
وه��������ذا ع��������ادة ُيطلق في ظل غياب التش��������ريعات 
الخاصة التي يج��������ب أن تالحق هذه التطورات 
برأيه��������م وتجرمها واال من غير املمكن الحديث 
عن تش��������ديد – أو تكييف قانوني آخر بحس��������ب 
ما تقره بعض التش��������ريعات االخرى – لجريمة 
الق��������ذف, وقد قضت محكمة النقض الفرنس��������ية 
ف��������ي أحد قراراته��������ا حول التعليقات املنش��������ورة 
على الفيسبوك بأنها ال يمكن أن تشكل أساسًا 
للمتابعة، كونها ال يمكن أن تعتبر علنية حيث 
إنها صفحة مح��������دودة املتابع��������ة, وهنا وجهة 
نظ��������ر محكم��������ة النقض الفرنس��������ية املوق��������رة أن 
التحديد املوجود في خيارات ضبط الحس��������اب 
الشخصي على املوقع االجتماعي االلكتروني 

ينافي معنى العالنية.
لم يقتصر معنى اإلعالم على مقصده اللغوي 
وهو اإلخب��������ار والتبليغ، بل يذه��������ب إلى معان 

تتناس��������ب مع املتغيرات والتط��������ورات الحديثة, 
وُيع��������رف على أن��������ه" تعبي��������ر عن مي��������ول الناس 
واتجاهاته��������م وقيمه��������م", كما يعرف��������ه البعض 
االخر من الفقه بأنه "نشر املعلومات واألخبار 
واألف��������كار و اآلراء بني الناس عل��������ى وجه يعبر 
ع��������ن ميوله��������م واتجاهاته��������م وقيمه��������م بقصد 
التأثير"ويذه��������ب الكاتب متفقًا مع قرار محكمة 
االس��������تئناف العراقية املوقرة في تحقق معنى 
اإلعالم في مواقع التواص��������ل االجتماعي كونه 
متاح للجمي��������ع, لكن هل كل طرق النش��������ر التي 
تتيحه��������ا املواقع االجتماعية لألعضاء تتحقق 

معها ما تحققه وسائل اإلعالم؟ 
ف��������ي الحقيقة نج��������د أن إط��������الق الحك��������م بتوفر 
العالني��������ة ف��������ي جرائ��������م الق��������ذف املرتكب��������ة عب��������ر 
مواق��������ع التواصل االجتماع��������ي أو عدم توفرها, 
ه��������و حكٌم يذهب بعيدًا ع��������ن الواقع الذي تقدمه 
مواقع التواصل االجتماعي من طرق مختلفة, 
تختلف فيه��������ا الوقائع من طريق��������ة الى اخرى, 
ونجد مثاًل أن ال عالنية في رس��������ائل محتواها 
يش��������كل قذفًا بح��������ق أحد األش��������خاص, إذا كانت 
هذه الرس��������ائل ال يمكن أن يطلع عليها س��������وى 
الفاع��������ل أو املجن��������ي علي��������ه, وه��������ذه التصورات 
واردة ف��������ي مواق��������ع التواص��������ل االجتماعي, كأن 
يكون الفاعل ال يمتلك أصدقاء على حسابه اال 
املجني عليه, وقد ضبط محددات االطالع على 
املنش��������ور باألصدقاء فقط, لهذا يرى الكاتب أن 
للمحكمة س��������لطة تقديرية في تقدير كل قضية 
بما تختلف وقائعها عن قضية اخرى ومن ثم 

التوصل الى تحقق العالنية من عدمها.

المحقق القضائي/ فهــــيم الشايــــع 

مدى حتقق �لعالنية يف جر�ئم �لقذف �ملرتكبة عرب �ملو�قع �لجتماعية �لإلكرت�نية

استحوذت شبكة االنترنت على حياة 
البشرية في القرن احلالي وأصبحت 

مالذًا ووجهًة أساسية في شتى مناحي 
احلياة وقطاعاتها, وينبع تزايد 

املستخدمني للشبكة العنكبوتية من 
 Right to" خالل احلق باالتصال

Link", فحق االتصال مكفول وهذا 
ما اكدت عليه جميع املواثيق الدولية 

ومنها ميثاق احلقوق االساسية لالحتاد 
االوربي إذ أكد في املادة )11( منه " كل 
فرد له احلق في حرية التعبير وهذا 

احلق يتضمن حرية الرأي وحرية 
احلصول على املعلومات واألفكار 

وإرسالها من دون أن يكون هناك أي 
تدخل من السلطات العامة, دون اعتبار 

للحواجز".
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ال يمكن الخوض ف��������ي متبنيات التجربة 
الديمقراطية وما يرش��������ح عنها من نظام 
ديمقراط��������ي محتك��������م ال��������ى اإلرادة العامة 
عب��������ر صنادي��������ق االقت��������راع اال بالتماهي 
بني ثنائية س��������لطة التأسيس )الدستور( 
فس��������لطة  )البرملان(،  املؤسس��������ة  وس��������لطة 
التأس��������يس هي حجر الزاوية التي ترتكز 
عليه��������ا س��������لطة املؤسس��������ة والتي يش��������كل 
الدس��������تور هيكليتها الهرمية التي تمنح 
ومنها  املش��������روعية  األخ��������رى  الس��������لطات 
الس��������لطة التش��������ريعية وال يمكن للسلطة 
التش��������ريعية املنتش��������ية بجلب��������اب اإلرادة 
الش��������عبية ان تكون مطلق��������ة العنان وهي 
تم��������ارس آليات عملها التش��������ريعي بعيدا 
ال��������ذي رس��������مته  ع��������ن اإلط��������ار القانون��������ي 
له��������ا املرجعي��������ة الدس��������تورية  ابت��������داًء من 
املصادقة عل��������ى نتائج االنتخابات مرورا 
بصح��������ة عضوي��������ة الن��������واب واش��������كاليات 
العم��������ل البرملاني وليس انته��������اًء بنهاية 
الحي��������اة البرملاني��������ة ما اوج��������د الكثير من 
التس��������اؤالت عن مشروعية هذه املرجعية 
املنتج��������ة  الش��������عب  مرجعي��������ة  بمقاب��������ل 
للمؤسسة التشريعية ..؟ وماهية طبيعة 
هذا املنتج الخارج من س��������لطة التأسيس 
املتمث��������ل بالقض��������اء الدس��������توري وال��������ذي 
يتمت��������ع بصالحية رقابة العمل البرملاني 
وتوجيهه فضال عن رقابته الدس��������تورية 

على التشريع وما يتمخض عنه..؟
 واإلجابة على ذلك فانه اذا كانت شرعية 
البرملان تستمد من الشعب عبر انتخابه 
باالقت��������راع الع��������ام كما ذكرنا ف��������إن املنتج 
الدستوري  القضاء  التأس��������يس  لس��������لطة 
يستمد ش��������رعيته من الدور املناط به في 
الدس��������تور، والذي هو التجل��������ي الحقيقي 
والركي��������زة  وس��������يادته،  الش��������عب  إلرادة 
الشرعية لكل السلطات، بما فيها شرعية 
املؤسس��������ة التش��������ريعية  كم��������ا ان القضاء 
الدس��������توري يستمد ش��������رعيته أيضًا من 
ال��������دور املناط ب��������ه في الفص��������ل في صحة 

تمثيل الشعب على مستوى البرملان. 
وكما اناط الدس��������تور صالحية التشريع 
مراقب��������ة  صالحي��������ة  أن��������اط  بالبرمل��������ان 
دس��������تورية القوانني والفصل في الطعون 
النيابي��������ة بالقضاء الدس��������توري. فمصدر 
الصالحي��������ات ف��������ي الحالت��������ني واحد وهو 
الدس��������تور. وهك��������ذا فان ش��������رعية القضاء 

الدستوري تنبع من املهام التي أناطها به 
الدستور ما يقوم به القضاء الدستوري 
من مهام ودور بفاعلية وحيادية وتجّرد، 
هو ترجمان لرسالته السامية في  حماية 
الت��������ي  الحق��������وق والحري��������ات االساس��������ية 
الديمقراطية،  ضمنتها دساتير األنظمة 
ولم تكن تجربة القضاء الدس��������توري في 
العراق بعيدة عن توجية وتصويب عمل 
مجلس النواب كم��������ا هي تجارب املحاكم 
الدستورية األخرى، فاملحكمة االتحادية 
العليا املش��������كلة اس��������تنادا ألح��������كام املادة 
الرابعة واالربعني من قانون ادارة الدولة 
للمرحلة االنتقالي��������ة وبموجب األمر رقم 
)30( لس��������نة 2005 وال��������ذي ج��������اء في ذيل 
امل��������ادة )1( من��������ه بعد االنش��������اء واملقر بان 
املحكمة )تمارس مهامها بشكل مستقل 
السلطان عليها لغير القانون ( ومنحت 
الفق��������رة ثاني��������ا م��������ن امل��������ادة )4( املحكم��������ة 
صالحية الفصل ف��������ي املنازعات املتعلقة 
بش��������رعية القوانني والق��������رارات واالنظمة 
والتعليم��������ات واالوامر الص��������ادرة من اي 
جه��������ة تملك ح��������ق اصدارها والغ��������اء التي 
تتع��������ارض منها مع قان��������ون ادارة الدولة 
العراقية للمرحل��������ة االنتقالية والذي حل 
محله دس��������تور جمهورية العراق الصادر 
ف��������ي 12/28/ 2005 ،وال��������ذي ن��������ص عل��������ى 
ان املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا ه��������ي من 
مكون��������ات الس��������لطة القضائية ف��������ي املادة 
)89( الدس��������تورية واردفها في املواد )92، 
93 ، 94( الت��������ي ش��������كلت الف��������رع الثاني من 
الفص��������ل الثال��������ث م��������ن الدس��������تور العراقي 
وال��������ذي ت��������م التأكيد فيه على اس��������تقاللية 
كهيئ��������ة قضائي��������ة  االتحادي��������ة  املحكم��������ة 
الرقاب��������ة عل��������ى  واختصاصاته��������ا وه��������ي 
دس��������تورية القوان��������ني واالنظم��������ة النافذة 
وتفس��������ير نص��������وص الدس��������تور والفصل 
ف��������ي القضاي��������ا التي تنش��������أ ع��������ن تطبيق 
القوانني االتحادي��������ة والقرارات واالنظمة 
والتعليم��������ات واالج��������راءات الصادرة عن 
الس��������لطة االتحادية ويكف��������ل القانون حق 

الطعن املباشر لدى املحكمة.
كم��������ا له��������ا ح��������ق الفص��������ل ف��������ي املنازعات 
الت��������ي تحصل ب��������ني الحكوم��������ة االتحادية 
واملحافظ��������ات  األقالي��������م  وحكوم��������ات 
والبلدي��������ات واإلدارات املحلي��������ة والفصل 
في املنازعات التي تحصل بني حكومات 

األقاليم واملحافظات فضاًل عن صالحية 
املحكمة في الفصل في تنازع االختصاص 
القضائي بني القضاء االتحادي والهيئات 
ف��������ي األقالي��������م واملحافظ��������ات  القضائي��������ة 
القضائي��������ة  الهيئ��������ات  ب��������ني  لتن��������ازع  او 
ب��������ني اإلقلي��������م واملحافظ��������ات والفصل في 
االتهامات التي توجه لرئيس لجمهورية 
ورئي��������س مجلس ال��������وزراء وال��������وزراء مع 
تنظيم ذل��������ك بقانون، كما له��������ا املصادقة 
على نتائج االنتخابات العامة لعضوية 
مجل��������س الن��������واب(  وان ق��������رارات املحكمة 
االتحادية العليا ملزمة للس��������لطات كافة، 
وم��������ا كان العمل في مجل��������س النواب وما 
رافق��������ه م��������ن منازع��������ات بعيدا ع��������ن لحاظ 
الرقابة الدس��������تورية وكان��������ت هي املرجع 
في فض املنازعات و ما القرارات االخيرة 
للمحكمة االتحادية العليا بالغاء انعقاد 
جلستي مجلس النواب ليوم14 /2016/4 
و26 /4 / 2016  بموجب قرار ها بالعدد 
38/ اتحادية /2016 بتاريخ 28 /2016/6 
ملخالفتهما للدس��������تور والنظام الداخلي 
ملجل��������س الن��������واب والذي على اساس��������ه تم 
انتظ��������ام عمل مجلس الن��������واب وتصحيح 
الخل��������ل وتحقيق التوازن ف��������ي داخله بني 
االعضاء ورف��������ع مس��������توى االداء اال دليل 
عل��������ى اهمية املرجعي��������ة الدس��������تورية في 

العمل البرملاني.
 وتأكي��������د على ان القان��������ون هو نتاج عمل 
ث��������الث مؤسس��������ات، تتناف��������س ف��������ي العمل 
التشريعي، وهي الحكومة التي غالبًا ما 
تكون املبادرة في وضع مشاريع القوانني 
وهو ما ارس��������اه قرار املحكم��������ة االتحادية  
رق��������م القرار – 43/اتحادي��������ة/2010 تاريخ 
القرار- 2010/7/12  الذي اعتبر الس��������لطة 
التنقيذية هي املختصة بتقديم مشاريع 
القوان��������ني للبرملان والبرملان الذي يناقش 
هذه املش��������اريع ويصّوت عليها وحس��������ب 
صالحياته الدستورية الواردة في املادة 
الدس��������تور، والقض��������اء  م��������ن   )  ً )61 /اوال 
الدس��������توري ال��������ذي يمكنه ابط��������ال بعض 
البرمل��������ان  وإرش��������اد  القان��������ون  نص��������وص 
لتصحيح��������ه واق��������رار دس��������تورية وع��������دم 
دستورية القوانني واالنظمة والتعليمات.  
وهذه الثالثية هي املرتكز االساس لبناء 
دولة املؤسس��������ات القانونية والدستورية 

في النظام الديمقراطي .

مل��������ف ادراج أهوار العراق وبعض املعالم 
األثري��������ة والتراثي��������ة األخ��������رى على الئحة 
 

ّ
الت��������راث العامل��������ي لم يك��������ن باملل��������ف الهني
من حي��������ث اإلعداد واملتابعة والتحش��������يد 
لكس��������ب املس��������اندين وتحقيق النجاح في 
هذا امللف يش��������كل حدث��������ا مهما في تاريخ 
الدول��������ة العراقي��������ة على مس��������توى حماية 
التراث العراقي وتعريف املجتمع الدولي 
به وامللف والوثائق املقدمة فيه يس��������تند 
الى اتفاقية األمم املتحدة لحماية التراث 
العاملي الثقاف��������ي والطبيعي للعام 1972 
وته��������دف ه��������ذه االتفاقي��������ة ال��������ى تصنيف 
وتس��������مية وحماي��������ة املواق��������ع الطبيعي��������ة 
والثقافية ذات االهمية الخاصة للبشرية 
ومن ثم ب��������ذل الجهود الدولي��������ة  وتقديم 
املس��������اعدات املالية لصيانتها واملحافظة 

عليها من األسباب التقليدية لالندثار.
االجتماعي��������ة  األس��������باب  م��������ن  وكذل��������ك   
واالقتصادي��������ة والن العدي��������د من الدول ال 
تمتلك إمكانيات داخلية لحماية وادامة 
الت��������راث الوطن��������ي ف��������ان املجتم��������ع الدولي 
يسعى لتقديم املس��������اعدة لحماية التراث 
الطبيع��������ي والثقافي لبع��������ض الدول كما 
ج��������اء في ديباج��������ة االتفاقية وقد وضعت 
مجموع��������ة م��������ن املعايي��������ر الت��������ي إن توافر 
احده��������ا في موقع معني ص��������ار من املمكن 
إدراج��������ه ضم��������ن املواق��������ع التراثي��������ة وفقا 
للش��������روط القانوني��������ة املطلوبة ش��������رط ان 
ال يقل عمر املوق��������ع او املعلم عن مئة عام  
واملعالم التراثية بحسب املادة األولى من 
االتفاقية قد تكون ثقافية او معمارية او 
طبيعية وكذلك املناطق بما فيها املواقع 
األثرية ، التي لها قيمة عاملية استثنائية 
من وجهة النظر التاريخية، أو الجمالية، 
أو االثنولوجية   واستنادا للمادة الثالثة 
م��������ن االتفاقية  والتي نص��������ت على ان لكل 
دولة ط��������رف في هذه االتفاقي��������ة  أن تعني 
وتح��������دد مختلف املمتل��������كات الواقعة في 
إقليمها واملشار إليها في املادتني االولى 
والثاني��������ة  فان العراق ح��������دد هذه املعالم 
كاالهوار ومواقع اثرية اخرى  وإدراجها 
في ملف مطالبت��������ه بادراجها على الئحة 

التراث العاملي
امل��������ادة الخامس��������ة م��������ن االتفاقي��������ة الزمت 
الدول املوقعة اتخاذ جملة من اإلجراءات 
و السياس��������ات لحماية مواقعها التراثية  
منه��������ا اتخاذ سياس��������ة عامة تس��������تهدف 
جع��������ل التراث الثقاف��������ي والطبيعي يؤدي 
وظيف��������ة ف��������ي حي��������اة الجماع��������ة، وكذل��������ك 
إدم��������اج حماية ه��������ذا التراث ف��������ي مناهج 
التخطيط العام وتأس��������يس دائرة أو عدة 
دوائر، ح��������ني ال توجد مثل ه��������ذه الدائرة 
ف��������ي إقليمها، لحماي��������ة الت��������راث الثقافي 
والطبيعي واملحافظة عليه وتزويد هذه 
الدوائر باملوظفني األكفاء، وتمكينها من 
الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات 
املترتبة عليها وكذلك تنمية الدراس��������ات 
واألبح��������اث العلمي��������ة والتقني��������ة، ووضع 
وس��������ائل العمل التي تس��������مح للدولة بأن 
تجابه األخطار امله��������ددة للتراث الثقافي 
والطبيعي و اتخ��������اذ التدابير القانونية، 
والعلمي��������ة، والتقني��������ة، واإلدارية، واملالية 

املناس��������بة لتعيني هذا التراث، وحمايته، 
وإحيائ��������ه  وعرض��������ه  علي��������ه  واملحافظ��������ة 
أم��������ا املادة السادس��������ة والت��������ي تعتبر أهم 
م��������واد ه��������ذه االتفاقية فقد الزم��������ت الدول 
االطراف ب��������ان ال تتخذ متعمدة اي إجراء 
من ش��������أنه إلحاق ضرر بصورة مباشرة 
او غي��������ر مباش��������رة بالت��������راث الثقاف��������ي او 
الطبيعي  س��������واء للمواقع املوجودة فيها 
او املوج��������ودة في احدى ال��������دول االطراف 
وفي املادة الس��������ابعة وضح��������ت االتفاقية 
ان الغاي��������ة األساس��������ية منه��������ا ه��������و تقديم 
التعاون والعون الدوليني ملؤازرة الدولة 
ف��������ي املحافظ��������ة عل��������ى تراثها وف��������ي املادة 
الخامس��������ة عش��������ر اش��������ارت االتفاقية الى 
تشكيل صندوق مالي عاملي لدعم التراث 
واملواد الالحقة من السادسة عشر لغاية 
التاس��������عة عش��������ر بينت آلي��������ات الحصول 
عل��������ى املعون��������ة املالية ب��������ان تق��������دم الدولة 
طالبة املعونة طلبا مرفقا به مستلزمات 
ووثائق طلب املعونة وبعد دراس��������ته من 
قبل خبراء ولجان متخصصة  يتم اقرار 
املبالغ املالية او القروض التي تقدم لدعم 
التراث العاملي ويمك��������ن ان تتخذ املعونة 
ش��������كل التدريب وارسال الخبراء للدراسة 
والتقيي��������م او تقديم الدع��������م املالي واملادة 
الس��������ابعة والعشرون من االتفاقية الزمت 
الدول االطراف  بان تعمل وبكل الوسائل 
على دعم وتعزيز احترام شعوبها للتراث 
الثقاف��������ي والطبيعي العامل��������ي خصوصا 
وامل��������ادة  والتعلي��������م  التربي��������ة  بوس��������ائل 
التاس��������عة والعش��������رون من ذات االتفاقية 
اوجب��������ت على الدول ان تعد تقريرا دوريا 
عن التدابير اإلدارية والتشريعية املتخذة 

من قبلها لتنفيذ بنود هذه االتفاقية.
وبالتالي ف��������ان انجاز ه��������ذا امللف يوجب 
فرضته��������ا  الت��������ي  بااللتزام��������ات  التقي��������د 
اتفاقي��������ة اليونس��������كو للعام 1972 س��������واء 
أكانت هذه االلتزامات مترتبة على عاتق 
الدول االخرى ام كانت مترتبة على عاتق 
الدولة العراقية وما يهم في هذا الجانب 
ان تف��������ي الدول��������ة العراقي��������ة بالتزاماته��������ا 
ازاء املجتم��������ع الدولي ف��������ي حماية تراثها 
ا من اهتمام االس��������رة  ال��������ذي اصبح ج��������زء
الدولي��������ة واهم ه��������ذه االلتزامات تش��������كيل 
املؤسسات والدوائر التي تعنى باالهوار 
وبقية املعالم التراثية وتشريع القوانني 
واتخاذ التدابير االدارية واملؤسس��������اتية 
التي تكفل حماية هذه املواقع وتطويرها 
وصيانته��������ا وتدري��������ب واع��������داد الكفاءات 
املسؤولة عن ادارة هذا امللف املهم  ونقله 
من اطاره املحل��������ي الى االطار الدولي  مع 
ض��������رورة توفي��������ر البن��������ى التحتي��������ة لهذه 
املناط��������ق  لضم��������ان بقائها تح��������ت رعاية 
وحماي��������ة اليونس��������كو ، وعل��������ى الحكومة 
الت��������ي  االم��������وال  تخصي��������ص  املركزي��������ة 
تنف��������ق لحماية االه��������وار وجعلها موقعا 
س��������ياحيا مهما خصوص��������ا وان إدراجها 
على الئحة  اليونس��������كو سيجعل العديد 
م��������ن  الس��������واح يقصدونها وم��������ن كل دول 
العالم ما سينعكس ايجابا على الوضع 
االقتص��������ادي لس��������كان األه��������وار والوضع 

االقتصادي للدولة العراقية.

�إدر�ج �لأهو�ر على لئحة �لرت�ث �لعاملي�ملرجعية �لد�شتورية ��أثرها يف عمل جمل�س �لنو�ب 

القاضي إياد محسن ضمد
القاضي ناصر عمران

األهوار موطن السومريني 
األصلي وهي التجلي األبرز 

حلضارة وادي الرافدين.. 
األهوار احد اهم العالمات 

الفارقة للعراق حيث متتزج 
املياه بإرادة االنسان لتصنع 

احلياة والتاريخ والتراث.
 في السابع عشر من متوز 

2016 قررت منظمة  
اليونسكو املوافقة على 

قبول امللف املقدم من الدولة 
العراقية ووضع األهوار ضمن 

الئحة التراث العاملي كمحمية 
طبيعية دولية باإلضافة 
إلى املدن األثرية القدمية 

املوجودة بالقرب منها مثل أور 
وإريدو والوركاء.

احملكمة االحتادية العليا مثاال ..!
األساس القانوني

السنة االولى/ العدد )10( آب 2016
1st Year  Issue (10) August 2016
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ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة املوس��������عة املدنية في محكم��������ة التمييز 
االتحادية وجد ان طالبة الترجيح ) أ ف ع م ( بواسطة وكيلها ) ب م م ( تطلب 
ترجي��������ح احد قراري محكمة التمييز االتحادية عل��������ى االخر وهما بالعددين 
4695/ه���������.أ.س.ع/2012 و2947/ه�.أ.س.ع/2012 ف��������ي 2012/12/23 و2480/م.

عقار/2012 في 2012/7/15 وحيث ان من شروط طلب الترجيح حصول نزاع 
ناش��������ئ عن تنفيذ حكمني نهائيني متناقض��������ني صادرين في موضوع واحد 
بني الخصوم انفس��������هم وفقًا لحكم املادتني 217 م��������ن قانون املرافعات املدنية 

رقم 83 لس��������نة 1969 املع��������دل و)13/أواًل/ب/1( من قان��������ون التنظيم القضائي 
رقم 160 لسنة 1979 املعدل وحيث استقر قضاء هذه املحكمة بقرارها املرقم 
)237/الهيئة املوسعة املدنية األولى/2012 في 2012/11/7( على ان الترجيح 
يكون بني االحكام وليس بني القرارات التمييزية حيث يلزم ان يتعلق النزاع 
بني حكم��������ني قضائيني متناقضني وليس بني قراري��������ن صادرين عن محكمة 
التمييز االتحادية ولتخلف ش��������روط طلب الترجيح لذا قرر رد الطلب وصدر 

القرار باالتفاق في 15/شعبان/1437ه� املواف�ق 2016/5/22م.  .

املبدأ

القرار

حي��������ث ان محكمتي التحقيق املتنازعت��������ني تتبع كل واحدة منها هيئة جزائية معينة ضمن هيئات محكمة جنايات الرصافة ، فان محكمة 
استئناف الرصافة بصفتها التمييزية هي املختصة نوعيا بنظر تعيني االختصاص املكاني .

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة 
الجزائية في محكم��������ة التمييز االتحادية 
وجد ان نائ��������ب املدعي العام ام��������ام الهيئة 
الجزائي��������ة الرابع��������ة في محكم��������ة جنايات 
الرصاف��������ة طلب من ه��������ذه املحكمة تحديد 
املحكم��������ة املختصة بنظ��������ر طلب تعيني أي 
م��������ن محكمتي التحقي��������ق مختصة مكانيًا 
في التحقيق للتنازع الحاصل بني محكمة 
اس��������تئناف بغ��������داد/ الرصاف��������ة بصفته��������ا 
التمييزي��������ة ومحكمة جناي��������ات الرصافة/ 
بصفته��������ا التمييزية/ الهيئ��������ة الرابعة في 
قضي��������ة املتهم��������ني )ر( و )ك( و )ع( و )م( و 
)ع غ( ذل��������ك ان محكمت��������ي تحقيق الصدر 
والرصافة الثاني��������ة كل واحدة منها تتبع 
هيئة جزائية مختصة في محكمة جنايات 
الرصافة، حيث ان محكمة تحقيق الصدر 
تتب��������ع محكم��������ة الجنايات املش��������ار إليها/ 
الهيئة الرابعة ومحكمة تحقيق الرصافة 
الثاني��������ة تتبع الهيئ��������ة الثالثة في املحكمة 
املذكورة حس��������ب تقس��������يم األعمال الصادر 
فيه��������ا املرف��������ق بالدع��������وى، وبع��������د وض��������ع 
الدعوى موضع التأمل والتدقيق من لدن 
ه��������ذه الهيئة يتضح بان القرار 57 لس��������نة 
1992 الفق��������رة 2 من��������ه ج��������اء في��������ه )تختص 

التمييزية  االس��������تئناف بصفتها  محكمة 
بالنظر ف��������ي تنازع االختص��������اص املكاني 
بني محكمتي جنايات ضمن منطقتها أو 
بني محكمتي جن��������ح او محكمتي تحقيق 
تتب��������ع كل منهم��������ا محكم��������ة جناي��������ات في 
املنطقة نفسها( عليه وحيث ان محكمتي 
التحقي��������ق املتنازعت��������ني تتب��������ع كل واحدة 
منها هيئة جزائي��������ة معينة ضمن هيئات 
محكمة جنايات الرصافة لذا فان محكمة 
اس��������تئناف الرصافة بصفته��������ا التمييزية 
هي املختص��������ة نوعيًا بنظ��������ر طلب تعيني 
أي من محكمت��������ي التحقيق هي املختصة 
مكاني��������ًا ف��������ي التحقي��������ق عليه ق��������ررت هذه 
إل��������ى محكم��������ة  الدع��������وى  إحال��������ة  الهيئ��������ة 
اس��������تئناف الرصافة بصفته��������ا التمييزية 
للبت ف��������ي موضوع تعي��������ني االختصاص 
املكان��������ي ب��������ني محكمتي التحقيق حس��������ب 
االختصاص وإش��������عار محكم��������ة جنايات 
الرصاف��������ة/ الهيئ��������ة الرابع��������ة بذلك وصدر 
الق��������رار باالتفاق اس��������تنادًا ألح��������كام املادة 
)الرابع��������ة عش��������ر/أواًل-ب/2( م��������ن قان��������ون 
التنظي��������م القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 
املواف�ق  ف��������ي 24/ش��������عبان/1437ه�  املعدل 

2016/5/31م.

القرار

حي��������ث ان محكمتي التحقيق املتنازعت��������ني تتبع كل واحدة منها هيئة جزائية معينة 
ضم��������ن هيئات محكمة جنايات الرصافة ، فان محكمة اس��������تئناف الرصافة بصفتها 

التمييزية هي املختصة نوعيا بنظر تعيني االختصاص املكاني .

املبدأ

ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية في 
محكمة التمييز االتحادية وجد ان قاضي محكمة تحقيق 
الكم��������ارك أحال األوراق التحقيقي��������ة الخاصة باملتهم )ث خ 
ع( إل��������ى محكمة تحقيق الحي والتي عرضت الدعوى على 
هذه املحكم��������ة لتحديد املحكمة املختص��������ة وبالرجوع إلى 
اضبارة الدعوى واإلجراءات التحقيقية املتخذة فيها وجد 
ان السيارة موضوع الدعوى غير مسجلة في دائرة املرور 

املختص��������ة عليه فان قاضي تحقي��������ق الكمارك هو املختص 
وظيفيًا بنظر هذه الدعوى ق��������رر ايداع األوراق التحقيقية 
لدي��������ه إلكمال التحقيق فيها وفق أحكام القانون واش��������عار 
محكمة تحقيق الحي بذلك وصدر القرار باالتفاق استنادًا 
ألحكام امل��������ادة )13/أواًل/ب/2( قان��������ون التنظيم القضائي 
رقم 160 لسنة 1979 املعدل في 24/شعبان/1437ه� املواف�ق 

2016/5/31م.

املبدأ

القرار

املبدأ

ل��������دى التدقيق واملداول��������ة من قبل الهيئة املوس��������عة 
الجزائي��������ة ملحكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة وج��������د ان 
محكم��������ة جناي��������ات الرصافة في قص��������ر القضاء في 
الرصافة طلب��������ت تحديد املحكم��������ة املختصة بنظر 
الدعوى الخاصة باملته��������م )كاميران فرمان حيدر( 
واملحال��������ة عليها م��������ن املحكمة الجنائي��������ة املركزية/ 
ف��������ي  1172/ج2016/2  بالع��������دد  بقراره��������ا  الك��������رخ 
2016/4/5. ولدى إمع��������ان النظر بالقضية وجد ان 
قاضي تحقي��������ق املحكمة املركزية ف��������ي الكرخ احال 
بموج��������ب قرار االحال��������ة املرقم 794 ف��������ي 2016/3/8 
املته��������م املذك��������ور على املحكم��������ة الجنائي��������ة املركزية 

الجراء محاكمته بدع��������وى غير موجزة وفق احكام 
امل��������ادة 14/أواًل/ب من قانون املخدرات وان االخيرة 
قررت احالة القضية على محكمة جنايات الرصافة 
للنظر فيها حس��������ب االختص��������اص املكاني. وحيث 
ان مجل��������س القض��������اء االعلى دائرة ش��������ؤون القضاة 
واعضاء االدعاء العام بكتابه 1253/ق/أ/2015 في 
2015/10/6 قد حدد اسم القاضي الذي ينظر قضايا 
مكافحة املخدرات في بغ��������داد وهو قاضي محكمة 
التحقي��������ق املركزي��������ة لذا فق��������د أنعق��������د االختصاص 
باملحكم��������ة املذك��������ورة وتك��������ون محكم��������ة الجنايات 
املركزي��������ة هي املختصة نوعيًا بنظ��������ر الدعوى كون 

قاضي التحقيق قد ورد اسمه ودائرته حصرًا وانه 
يتبع له��������ا وكم��������ا وان قراراته يطعن فيه��������ا أمامها 
إضافة إلى ان محكمة الجنايات املركزية وحسبما 
ينص قانونه��������ا بإمكانها نظر أي دعوى عليه وملا 
تقدم ق��������رر إيداع القضي��������ة إلى املحكم��������ة الجنائية 
املركزي��������ة/ الكرخ للنظر فيها حس��������ب االختصاص 
النوعي واالش��������عار إلى محكم��������ة جنايات الرصافة 
بذلك وصدر القرار باالتفاق استنادًا ألحكام املادة 
)13/أواًل/ب/3( من قان��������ون التنظيم القضائي رقم 
160 لسنة 1979 املعدل 24/شعبان/1437ه� املواف�ق 

2016/5/31م.

محكمة الجنايات املركزية هي املختصة نوعيا بنظر قضايا مكافحة املخدرات .

القرار

لدى التدقي��������ق واملداولة لوحظ ان الطع��������ن التمييزي مقدم 
ضمن املدة القانونية قرر قبولة ش��������كال وعند عطف النظر 
عل��������ى الق��������رار املميز وج��������د انه صحي��������ح ومواف��������ق للقانون 
لالسباب التي استند اليها اذ ان سهام املدينة )املميزة( في 
العقار املذكور ال تنطبق عليها احكام املادة )62/خامس��������ة 
عش��������ر( من قان��������ون التنفيذ طاملا انها تتلق��������ى راتبا مجزيا 

وبالتال��������ي فانها ال تتعيش من وارداته وان بامكان املدينة 
)املمي��������زة( تأدي��������ة الدين صفق��������ة واحدة او عرض تس��������وية 
مناسبة اتجنب الحجز وبيع العقار لذا قرر تصديق القرار 
املميز ورد الطعن التمييزي وتحميل املميز رس��������م التمييز 
وصدر القرار باالتف��������اق بتاريخ 21/رجب/1437ه�  املواف�ق 

2016/4/28م.

املبدأ

القرار

ان احكام املادة )62/خامس��������ة عش��������ر( من قانون التنفيذ ال ينطبق وحالة املدينة )املميزة( طاملا ان 
تتلق��������ى راتبا حجزيا وهي ال تتعي��������ش من واردات العقار املحجوز وبامكان املدينة )املميزة( تأدية 

الدين صفقة واحدة او عرض تسوية مناسبة .

قاضي تحقيق الكمارك هو املختص وظيفيا بنظر دعوى السيارة غير املسجلة في دائرة املرور املختصة .

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة 
الجزائية في محكم��������ة التمييز االتحادية 
وج��������د ان محكمة تحقي��������ق الكمارك احالت 
األوراق التحقيقي��������ة الخاص��������ة باملتهم )م 
ح م( إل��������ى محكم��������ة تحقيق الح��������ي والتي 
عرض��������ت الدع��������وى عل��������ى ه��������ذه املحكم��������ة 
لتحديد املحكمة املختص��������ة ومن االطالع 
على اضب��������ارة الدعوى وأقوال املتهم فيها 

واإلج��������راءات التحقيقي��������ة املتخ��������ذة فيه��������ا 
وكتاب مديرية مرور واس��������ط املرقم 3549 
الدراج��������ة  ان  ف��������ي 2011/3/6 واملتضم��������ن 
موضوع هذه الدعوى غير مسجلة لديهم 
وانها مشمولة بإجراءات التسجيل فتكون 
املحكمة املختص��������ة بنظر الدعوى وظيفيًا 
هي املحكم��������ة الكمركية علي��������ه قرر تعيني 
قاض��������ي تحقيق كمارك املنطقة الوس��������طى 

مختصًا بنظر هذه الدعوى وظيفيًا وإيداع 
األوراق التحقيقي��������ة لديه إلكمال التحقيق 
فيها وفق أحكام القانون واشعار محكمة 
تحقيق الحي بذلك وصدر القرار باالتفاق 
اس��������تنادًا ألح��������كام امل��������ادة )13/أواًل/ب/2( 
قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 
24/ش��������عبان/1437ه�  ف��������ي  املع��������دل   1979

املواف�ق 2016/5/31م.

بغداد/الرصافة  اس��������تئناف  رئاس��������ة 
االتحادية

عماًل بأح��������كام املادة )100( من قانون 
التنفيذ على املحكمة الغاء املعامالت 
الس��������ابقة واجراء وض��������ع اليد مجددًا 
بغي��������ة االع��������الن ع��������ن مزاي��������دة جديدة 
لتأخر اجراءات املزايدة ملدة تزيد عن 

الستة اشهر .
القرار : لدى التدقيق واملداولة لوحظ 

ان الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة 
القانوني��������ة قرر قبوله ش��������كاًل , وعند 
عطف النظر عل��������ى القرار املميز وجد 
ان��������ه غير صحيح ومخال��������ف للقانون 
اذ كان عل��������ى املحكم��������ة ان تالح��������ظ ان 
اج��������راءات املزايدة تأخ��������رت مدة تزيد 
عن الستة اش��������هر مما يقتضي الغاء 
املعام��������الت الس��������ابقة واج��������راء وضع 
الي��������د مجددًا بغية االعالن عن مزايدة 

جدي��������دة عم��������اًل باحكام امل��������ادة )100( 
من قان��������ون التنفي��������ذ, ولع��������دم التزام 
الق��������رار املميز وجهة النظ��������ر املتقدمة 
قرر نقض��������ه واع��������ادة االضب��������ارة الى 
م��������ع  تق��������دم  م��������ا  محكمته��������ا التب��������اع 
االحتفاظ بالرس��������م املدفوع للنتيجة 
, وص��������در الق��������رار باالتف��������اق بتاري��������خ 
23/جمادي االول��������ى/1437 ه� املوافق 

2016/3/3م.

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار
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كتب

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

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

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

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

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

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

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

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

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

القضاء.

أبرز محطات الكاتب

يتبع

الكاتب ميّر بتشكيالت عدلّية غير مرتبطة بالقضاء

�لقا�شي �ملحمود يوثق �أ�شخم مو�شوعة لتاريخ "�لق�شاء يف �لعر�ق"
رب��ط املعه��د القضائ��ي بالس��لطة القضائي��ة ترس��يخ الس��تقاللّيتها وفق��ًا للدس��تور

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

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

القاضي المحمود يتصفح كتابه
الجزء الحادي عشر

ّ

بغداد/ إياس حسام الساموك

ويأت��������ي الكاتب في هذه الحلقة على تش��������كيالت 
عدلية غير تابعة للس��������لطة القضائية االتحادية، 
من خالل التطرق إل��������ى معهد التطوير القضائي 
بدايًة من نضوج فكرته وتش��������كيله وآليات عمله، 
داعيًا إل��������ى ربطه بمجلس القضاء األعلى، وفيما 
ينتق��������ل إل��������ى اختصاصات جه��������از التنفي��������ذ، يمّر 
عل��������ى مهام كت��������اب العدول، بعد أن يش��������ّرح العمق 

التاريخي لهاتني املؤسستني.

مراجعة تاريخية آللية تعيّين القضاة
وقال املحمود إنه "منذ انس��������الخ العراق عن الدولة 
العثماني��������ة وحتى بع��������د قيام الحك��������م الوطني كان 
أسلوب اختيار القضاة يخضع للضوابط الواردة 

في مجلة األحكام العدلية".
ويس��������تعني في هذا اإلطار بما ن��������ص عليه "القانون 
الصادر في العام 1929 الذي نظم الخدمة القضائية 
ومن بعده القانون الص��������ادر عام 1945 على أن يتم 
تعي��������ني القضاة ع��������ن طريق الترش��������يح عل��������ى  وفق 

الشروط املحددة واملعتمدة في حينه".
وعند صدور قان��������ون الخدمة القضائية لعام 1956، 
يعّل��������ق املحم��������ود أن تعدي��������اًل ادخ��������ل "على الش��������روط 
الواج��������ب توفره��������ا عند من يتم ترش��������يحه الش��������غال 

وظيفة القضاء".
وأض��������اف أن ذلك ج��������اء "بزي��������ادة املدة الت��������ي يجب ان 

يمارس��������ها املرش��������ح  في العمل القانون��������ي او القضائي، 
فجعله��������ا ال تقل عن ثماني س��������نوات بع��������د ان كانت ثالث 
س��������نوات، اما قانون الس��������لطة القضائية لع��������ام 1963 فلم 

يأت بجديد في مسألة تعيني من يتولى القضاء".
وي��������رى املحم��������ود ان "واحدة من أهم واجب��������ات الدولة هو 
إقام��������ة الع��������دل ب��������ني الن��������اس، وان يأخ��������ذ كل مواطن حقه 
بالطري��������ق القانون��������ي، وذل��������ك حتى يطمئ��������ن الناس على 
أمواله��������م وعل��������ى س��������المتهم  وحرياتهم، وإقام��������ة العدل 
يبعث على الطمأنينة في النفوس، ويس��������اهم مس��������اهمة 
فعالة في ترسيخ أسس دولة القانون وحقوق اإلنسان".

ويجد أن "األمر ال يتم إال ببناء صرح للقضاء مبني بناًء 
صحيحًا من خالل االس��������تقاللية والحياد باإلضافة إلى 
إعداد القضاة بأس��������لوب يتفق مع االستقاللية والحياد 
والكفاية والنزاهة"، معلال ذلك بأن "إعداد القضاة بشكل 
محك��������م يك��������ون قاع��������دة متينة للعدال��������ة وقض��������اًء حياديا 

ومستقال ومتفاعاًل".

والدة المعهد القضائي
وذك��������ر املحم��������ود أن "قان��������ون املعهد القضائ��������ي صدر في 
عام 1976، باعتبار أن من دعائم أس��������س ترسيخ العدالة 
ف��������ي العراق تأس��������س هذا املعهد ال��������ذي كان له الفضل في 

ديمومة العطاء".
ون��������ّوه إلى أن "املعهد رفد املؤسس��������ة القضائية بعناصر 
م��������ن القضاة وأعضاء االدعاء الع��������ام أثبتوا جدارتهم من 
خ��������الل تطبيقاتهم العملية والقانونية وش��������جاعتهم في 

قول كلمة الحق وإصدار القرارات الصائبة والعادلة".
وش��������كل املعه��������د القضائ��������ي العراق��������ي بحس��������ب املحمود 
"األس��������لوب العملي واملتناس��������ب م��������ع التط��������ور والحاجة 
بديال عن األس��������لوب ال��������ذي كان متبعا في تعيني القضاة 
قب��������ل تأسيس��������ه لتأهيل وتدري��������ب رجال القان��������ون عمليا 

وعلميا".
وش��������ّدد على أنه أس��������هم في "التس��������لح باملعرفة والثقافة 
القانوني��������ة العميق��������ة باإلضاف��������ة الى املب��������ادئ القضائية 
املستقرة التي يتم بناء األصول القضائية على أساسها، 
ع��������الوة على بن��������اء قوي��������م  للش��������خصية القضائية حتى 
تس��������توعب دورها ومش��������اركتها في بناء العراق الجديد، 
ومس��������اهمتها في رصف حجر األس��������اس لدولة القانون، 
عن طريق تخريج دفعات مس��������تمرة م��������ن القضاة ونواب 
االدعاء العام، لتبوء املراكز القضائية في ساحة القضاء 

العراقي".
ويلم��������س الكاتب "حاج��������ة القضاء إلى قضاة متمرس��������ني 
ومتس��������لحني بالتجربة والنزاهة واالستقاللية والحياد 
والشجاعة باإلضافة إلى القابلية على التطور، ليأخذوا 
على عاتقهم تحقيق الغاية األس��������مى وهي العدالة التي 

ينشدها الجميع".
وارج��������ع ه��������ذا مل��������ا "يش��������كله القض��������اء العراق��������ي املرجعية  
األساسية  في رد الحقوق املعتدى عليها وإيقاع الجزاء 

عل��������ى مرتكب 
الجريمة".

أسباب نضوج فكرة المعهد 
القضائي

ويحّدد املحمود من بني األس��������باب الت��������ي دعت إلى بروز 
فك��������رة املعهد القضائي ه��������ي ل�"رفد املؤسس��������ة القضائية 
بعناصر شابة جديدة، ودعم املسيرة القضائية بطاقات 
وكفاءات متسلحة علميا لتبوء مركز القضاء أو االدعاء 

العام".
وأورد أن "املحاك��������م تحملت مس��������ؤولية تطبيق القوانني 
وتحقي��������ق العدل، ب��������روح تس��������توعب طبيع��������ة التحوالت 
االجتماعي��������ة واالقتصادية الجاري��������ة في العراق ، وتكون 

قادرة على تعميق تلك التحوالت وتسريعها".
وتاب��������ع أن الض��������رورة اقتضت ل��������� "وضع أس��������س جديدة 
الختي��������ار م��������ن يتول��������ى الوظائ��������ف القضائية م��������ن قضاة 
ون��������واب إدعاء عام، عن طريق معهد على مس��������توى عال، 
يهدف إلى العناية بالكفاءات النامية، باإلضافة الى رفع 
املس��������توى القانوني للعاملني في الدوائ��������ر القانوِنية في 

أجهزة الدولة املختلفة".
وأكد املحمود ان "مسيرة  املعهد القضائي  اثبت علميته 
وتخصصه من خالل تفعيل الطاقات الواعدة وزجها في 
العم��������ل القضائي تحقيقا الس��������تقاللية القضاء ومكانته 

املتميزة في املجتمع". 
وفي مقابل ذلك، تحّدث عن "الحاجة املاسة لتطوير املعهد 
القضائي ومس��������اندته خصوصا في مج��������االت التدريب 
العمل��������ي للطلب��������ة؛ ألن التعلي��������م األكاديم��������ي والقانون��������ي 
اليكفي لوح��������ده لتأهيل القاضي وعض��������و االدعاء العام 
مالم يكن هن��������اك تطبيق وتلمس للتجربة القضائية من 

رجالها املتمرسني  لرفع قدرة وكفاءة املتخرج".
ورغم ان  املعهد القضائي  تولى رفد املؤسسة القضائية 
بقض��������اة وأعضاء ادع��������اء عام أكف��������اء تمكن��������وا من عكس 
التجرب��������ة عل��������ى أداء القضاء، ذك��������ر املحمود أن��������ه "بحكم 
ظروف تكوينه وتش��������كيله كان أحد املؤسس��������ات التابعة 
ل��������وزارة الع��������دل، وكان وزي��������ر الع��������دل املس��������ؤول األول عن 
عمليات القبول والدراس��������ة والتأهيل، ومن ثم التصنيف 

أو التوزيع بعد التخرج.

دعوة لربط المعهد بمجلس
 القضاء األعلى

ويس��������تعني املحمود ببع��������ض مواد قان��������ون املعهد حيث 
نصت األولى "يؤس��������س ف��������ي وزارة العدل معهد يس��������مى 
)املعهد القضائي( يرتبط بوزارة العدل يهدف إلى إعداد 
مؤهلني لتولي الوظائف القضائية، قضاة ونواب مدعني 
عامني، وتأهيل موظفي وزارة العدل واملرشحني إلشغال 
الوظائ��������ف فيه��������ا ورفع كفاءته��������م وكذلك رفع املس��������توى 
القانون��������ي للعاملني ف��������ي الدوائر القانونية ملؤسس��������ات 

الدولة الرسمية وشبه الرسمية".
أم��������ا امل��������ادة الثاني��������ة، اورد أنه��������ا تضمنت "يش��������رف على 
املعهد مجلس يس��������مى مجلس املعهد يشكل من: رئيس 

محكم��������ة التميي��������ز أو أح��������د نواب��������ه )رئيس��������ًا(، 
إضاف��������ة إلى رؤس��������اء مجلس ش��������ورى الدولة، 
وهيئ��������ة اإلش��������راف، واالدعاء الع��������ام، ومحكمة 
استئناف بغداد، ومدير عام الدائرة القانونية 
وجميعهم )اعض��������اء(، أما املدير العام للمعهد 

القضائي فهو عضو ومقّرر".
ويس��������تطرد أن "مؤسس��������ة فاعل��������ة مث��������ل املعهد 
العراق��������ي  القض��������اء  برف��������د  القضائ��������ي تعن��������ي 
بالقض��������اة وأعضاء االدعاء الع��������ام جديرة بأن 

ترتبط بالسلطة القضائية االتحادية".
يعّل��������ل املحم��������ود رأي��������ه ب�"النظر ألص��������ل مهامه 
وطبيع��������ة املؤسس��������ة وه��������ي اختي��������ار املؤهلني 
للقب��������ول والعم��������ل على تأهيله��������م وتخريجهم 
قضاة وأعضاء لالدع��������اء العام، باإلضافة إلى 
التدري��������ب العملي الذي يلزم أن تتواله املحاكم 

على اختالف أنواعها ودرجاتها".
ويواصل بالقول إن "جميع هذه األمور يختص 
مجلس القضاء األعلى بممارستها باعتباره 
املؤسس��������ة الت��������ي تدي��������ر الش��������ؤون القضائي��������ة 

واإلشراف على القضاء االتحادي".
وفيما عّد املحمود قرار "ربط املعهد القضائي 
بمجل��������س القض��������اء األعلى مهم��������ا ليأخذ مكانه 
الطبيع��������ي في هي��������كل الس��������لطة القضائية ويس��������اهم في 
ترسيخ االستقاللية والتمسك بها كما رسمها الدستور 
العراقي"، لفت إلى أنه "يوف��������ر لعملية التماس القضائي 
نظريا وعمليا قاعدة ترتكز عليها األهداف الفاعلة التي 
قام عليها املعهد، والتي سيستمر عليها في رفد القضاء 
وضخ العناصر الجديدة املؤهلة ألداء املهام القضائية". 

مهام جهاز التنفيذ 
وف��������ي الج��������زء الثاني من ه��������ذه الحلقة يتط��������رق املحمود 
إلى جهاز التنفي��������ذ، وعّرف مهمت��������ه ب�"إيصال الحق إلى 
أصحاب��������ه الش��������رعيني بع��������د تحصيله من املدي��������ن رضاًء 
أو جب��������رًا وبالطرق التي رس��������مها القان��������ون"، منوهًا إلى 
أن "دوائ��������ر متخصصة تولت القي��������ام بالتنفيذ، واتخذت 

أسماء باختالف العهود التي مر بها العراق".
ويس��������رد أن "دوائر اإلجراء كانت تتول��������ى هذه املهمة في 
العهد العثماني، وتطبق آنذاك قانون اإلجراء العثماني 

الصادر في 5/شوال/1288 هجري".
 أم��������ا في عهد االحتالل البريطاني للع��������راق، أفاد الكاتب 
بأن "دوائر اإلجراء بقيت تتولى هذه املهمة وتطبق ذات 
القوانني التي كانت تطبق في العهد العثماني مستندة 
ف��������ي ذلك إل��������ى بي��������ان املحاكم ال��������ذي أصدرته الس��������لطات 
البريطانية عام 1917"، مبينًا ان "مهمة دوائر اإلجراء في 

حينه كانت تقتصر على تنفيذ أحكام املحاكم".
وع��������ن الس��������ندات العادي��������ة واألوراق التجاري��������ة فقد أجيز 
تنفيذها وفق��������ًا للمحم��������ود "بعدما عدل قان��������ون اإلجراء 

العثماني الصادر سنه 1332 هجري".
وتابع أن "قانون تشكيل املحاكم رقم 3  لسنة 1945 صدر 
وبموجب��������ه ت��������م إبدال تس��������ميه دوائر اإلج��������راء إلى دوائر 

التنفيذ".
وأوضح املحمود أن "القانون ش��������ّكل دائرة تنفيذ في كل 
م��������كان توجد فيه محكم��������ة بداءة وكانت برئاس��������ة حاكم 
وه��������و غالبًا م��������ا يكون حاك��������م الب��������داءة ، وينظ��������ر أعمال 
دائ��������رة التنفي��������ذ إضافة إلى عمله, يعاون��������ه الكاتب األول 
في املحكم��������ة، ويعتبر مأمورا للتنفي��������ذ يعاونه عدد من 

املوظفني حسب الحاجة".
وارجع ص��������دور "قانون التنفيذ رقم 30 لس��������نة 1957 إلى 
قصور قانون اإلجراء العثماني والقوانني املكملة له عن 
مواكبة الظروف املس��������تجدة، تضمن قواعد جديدة منها 
اعتبار إج��������راءات التنفيذ املنصوص عليها  في القانون 
من النظام العام وال يجوز االتفاق على خالفها، وتقييد 

إجراءات بيع عقار املدين".
وذك��������ر الكاتب أن القانون أبقى ارتباط تش��������كيالت جهاز 
التنفيذ برئاس��������ات محاكم االستئناف, حيث اعتبر أقدم 

قاضي بداءة رئيسًا للتنفيذ.
اته  ورغ��������م صدور هذا القانون، يؤك��������د املحمود أن "إجراء
بقي��������ت كم��������ا كانت س��������ارية في ظ��������ل القان��������ون العثماني 
وكانت معاناة الدائنني واملدينني على السواء كبيرة في 
التعام��������ل مع هذا الجهاز وهو أكث��������ر أجهزة وزارة العدل 
تخلفًا في حينه لكون إجراءات  التنفيذ طويلة ومعقدة، 
ولغرض رفع معاناة املواطنني وإيجاد صيغ جديدة في 

التنفيذ".
ونب��������ّه إل��������ى أنه "بموج��������ب القان��������ون رقم 35 لس��������نة 1980 
وبموجبه تم تش��������كيل دائرة مركزية إلدارته واإلش��������راف 
على إع��������ادة تنظيمه وه��������ي دائرة التنفي��������ذ التي ترتبط 

بوزارة العدل وتعتبر من أجهزتها".
وأردف أن "القانون أوكل رئاس��������ة الدائ��������رة إلى مدير عام 
حاص��������ل على ش��������هادة البكالوري��������وس ف��������ي القانون وله 
ممارس��������ه قضائي��������ة أو قانونية م��������دة ال تقل ع��������ن اثنتي 
عش��������رة س��������نة وأجاز إدارتها الى قاض من الصنف األول 

أو الثاني".
ولخص أهداف القانون الجديد ب�"صيانة حقوق الدولة، 
وتيس��������ير إجراءات التنفيذ، وصيان��������ة حقوق املواطنني، 
واحترام س��������يادة القانون، إضافة إل��������ى تربيه املواطنني 

بروح التنفيذ الرضائي.
ويواصل أن "أول من شغل وظيفة مدير عام دائرة التنفيذ 
بعد صدور القانون رقم )45( لس��������نة 1980 منتصف عام 
1980 ه��������و القاضي مدحت املحم��������ود لغاية 1985/12/7، 

وقد تأسست على يده".

كتاب العدول
وف��������ي املحور االخي��������ر من ه��������ذه الحلقة، يع��������ّرج القاضي 
املحم��������ود على دائرة كت��������اب العدول، ويع��������ود إلى الدولة 
العثمانية بالقول إن��������ه " وفي عام 1296ه� )1874م( صدر 
نظ��������ام مح��������رر املقاوالت"، وع��������ّده "ش��������بيه باختصاصات  
الكات��������ب الع��������دل, و اس��������تمر العم��������ل بموجبه ف��������ي جميع 

الواليات التي تحكمها الدولة العثمانية. 
 واس��������تدرك  أن "اول قانون طبق في العراق ينظم توثيق 
املعامالت وكيفي��������ة املصادقة عليها، ه��������و الذي اصدرته 

الدولة العثمانية في تشرين االول سنة 1839 م )1255ه�(، 
وكان القضاة في املحاك��م الش��������رعية في العراق هم الذين 

يقومون بالتصديق على املعامالت".
 أن "الحكومة العثماني��������ة اصدرت في 1913، قانون 

ّ
وبني

الكت��������اب العدول املؤقت املقتبس من القوانني الفرنس��������ية 
والسويسرية والنمساوية".

وأض��������اف املحم��������ود أن "القان��������ون ان��������اط مهم��������ة تصديق 
املعامالت بالكتاب العدول ب��������دال من القضاة"، ورجح أن 
"القان��������ون تم تطبيقه ف��������ي والية املوصل قب��������ل في والية 
بغداد"، مس��������تداًل ب�"س��������جالت للكاتب الع��������دل وجدت في 

املوصل ترجع الى ما قبل 1323 ه�".
أما في بغداد يؤكد املحمود أن "أول كاتب للعدل كان قد 
باش��������ر أعماله في 16 كانون األول 1917 في ظل االحتالل 

االنكليزي". 
ونّوه إلى أن "س��������جل الكاتب الع��������دل كان يتضمن أنواعًا 
شتى من املعامالت بما فيها البيوع واإليجار واملساقاة 
واملزارعة واملس��������اطحة والوصايا والوقف والقس��������امات 

والتزام البساتني والتزام الواردات األميرية".
وأشار إلى أن "السجل تضمن أيضًا الترجمة والوكاالت 
واإلبراءات واإليداع، إضافة إلى أنواع أخرى من املعامالت 
كان اغلبه��������ا محررا باللغ��������ة العربية، وبعضها باللغتني 

االنكليزية والتركية وبجانب كل منها ترجمته".

تسلسل قوانين كتاب العدول
ويج��������ّد املحمود أن "التعدد ف��������ي املعامالت التي يجريها 
الكاتب العدل وعدم تحديد اختصاصه التي تداخلت مع 
اختصاص��������ات املحاكم و )دوائر الطاب��������و( ، دفع الحاجة 

الى تشريع القانون رقم 35 لسنة 1938".
ولف��������ت إلى أن "ذلك أعقبه القانون رقم )31( لس��������نة 1939 
الخاص بقانون تس��������جيل املكائن املع��������دل بالقانون رقم 
)56( لسنة 1952، ونظام تسجيل املكائن رقم )65( لسنة 
1952املعدل بالنظام رق�م )27( لسنة 1953، ثم صدر نظام 

الكتاب العدول رقم  ) 21  ( لسنة 1940". 
ويسترسل أن "تطور الحياة في كافة املجاالت وانعكاس 
هذا التطور على مختل��������ف املعامالت كما ونوعًا، جاءت 
 محل 

ّ
الحاج��������ة املجتمع اقتضى إعداد قانون جديد يحل

القديم ينظم األسس العلمية في العمل ويضع الشروط 
املح��������ددة التي ينبغي توفرها ملن يش��������غل وظيفة الكاتب 

العدل".
ولهذا الس��������بب، افاد املحمود بأن "قانون الكتاب العدول 
رق��������م )27( لس��������نة 1977 صدر وبضمنه قانون تس��������جيل 
املكائ��������ن دون تغيي��������ر كبي��������ر، ومن ثم ص��������در القانون رقم 
)33( لسنة 1998  وتضمن هذا القانون تعليمات تنظيم 
أعمال الكتاب العدول الخاصة بإجراءات الحفظ ومسك 

السجالت واألضابير".

اختصاصات القانون النافذ
وحّدد املحمود االختصاصات وفق��������ًا للقانون ب� "تنظيم 
وتوثي��������ق التصرف��������ات القانوني��������ة كافة، اال ما أس��������تثني 
بنص خ��������اص، واملصادق��������ة على الترجم��������ة بعد تحليف 
املترج��������م اليمني عل��������ى صحة الترجم��������ة، واملصادقة على 
املقدرة املالي��������ة للكفيل، وقبول الودائع النقدية والعينية 

والسندات".
وتابع أن من ضمن االختصاصات "تنظيم وتوثيق كافة 
املعام��������الت التي تنص القوانني الناف��������ذة على تصديقها 
من الكاتب العدل كقانون التجارة وقانون إيجار العقار 

وقانون الوساطة التجارية وغيرها".
ولف��������ت املحمود إل��������ى "تطور أس��������لوب العمل ف��������ي دوائر 
الكتاب العدول لضمان الدقة والتنظيم وسرعة االنجاز"، 

مشيرًا إلى ادخال "أسلوب تصوير الوثائق".
كما تحّدث عن "إعداد نماذج ملختلف املعامالت الشائعة 
واملتداول��������ة في دوائر الكتاب العدول، وتم طبعها بإعداد 
وفي��������رة لت��������وزع مجانا على املراجع��������ني ، ويجري تطوير 
هذه النماذج او اس��������تحداث نم��������اذج جديدة على وفق ما 

يفرزه التطبيق العملي وتدعو اليه الحاجة".
وأكم��������ل املحمود بالق��������ول أن "هذا القان��������ون صدر لينظم 
أعم��������ال دوائر  الكت��������اب العدول على وفق أس��������س علمية 
متطورة وتحدي��������د اختصاصاته��������ا ومهامها على وفق 
املتغي��������رات الحاصلة ف��������ي العراق التي ش��������ملت النواحي 
االقتصادي��������ة واالجتماعية والقانونية وانعكس��������ت على 

املعامالت التي تنجزها هذه الدوائر".

واجهة مبنى المعهد القضائي في بغداد


