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أف��������اد قض��������اة متخصصون بش��������ؤون اإلره��������اب بأن 
تنظيم داعش اإلرهابي يعتمد أساليب عديدة لجلب 
املناصرين املحليني، وفيما ذكروا أن التنظيم غالبًا 
م��������ا يمارس عمليات غس��������يل أدمغة إلقناع الش��������باب 
باالنضمام، قللوا من أهمية اإلغراء املالي في عملية 

جلب املناصرين.
ولف��������ت القض��������اة إل��������ى أن ق��������ادة التنظي��������م فق��������ط من 
يس��������تأثرون باألموال، فيما يكتفي الجنود الصغار 
ب�"مبال��������غ طفيف��������ة وثواب أخ��������روي مزعوم"، وأش��������ار 
القضاة إل��������ى أن "داعش" يقوم بتش��������كيل كتائب ظل 
غير قتالية لتعوي��������ض قتاله، ويبتز عناصره الذين 
ين��������وون ترك العمل بنش��������ر فيديوهات وصور تثبت 

تورطهم، ويهددهم بالقتل.

يقول قاضي التحقيق قيس عبد السجاد في حديث 
إل��������ى "القض��������اء" إن "التنظيم��������ات اإلرهابية تس��������تغل 
الجه��������ل والفق��������ر في اس��������تقطاب عناصره��������ا، فغالبًا 
ما يتم جلب الش��������باب العاطلني ع��������ن العمل من غير 
املتعلمني ويجري ب��������ث الروح الطائفية في عقولهم، 

ثم دعمهم باألموال".
ويتبع تنظيم داعش آليات ومراسيم تقليدية بحجة 
أنها موروثات إس��������المية عندما يس��������تقطب عناصر 
جدي��������دة بغي��������ة إيهامهم بتطبيق املنهج اإلس��������المي 
وفق املأثور، لكن هذا يتم بشكل سّري ووفق مفهوم 
"البيعة". يضيف عبد السجاد إن "التنظيم اإلرهابي 
عال��������ي الدق��������ة ف��������ي م��������ا يخ��������ص التقس��������يم املناطقي 
والش��������بكات الخيطية ف��������ي طريقة توزي��������ع خالياه"، 
مشيرًا إلى أن "داعش يقسم املناطق إلى عدة كتائب، 
ويوّلي أميرًا على رأس كل كتيبة، وهو من يس��������تقبل 

املنضمني الجدد الذين يأتون ملبايعته بدءًا".
ولفت عبد السجاد إلى أن "كل كتيبة من هذه الكتائب 
تحتوي على كتيبة ظل أخرى تستأنف عمل الكتيبة 
األصلية حال إلق��������اء القبض عل��������ى أفرادها وتمّدها 
باملقاتلني حال احتياجها"، وأش��������ار إل��������ى أن "كتيبة 
أس��������امة بن الدن مث��������اًل، وهي إح��������دى كتائب تنظيم 
داعش التي يتركز نش��������اطها اإلجرامي في ش��������مالي 
بابل، تم تفكيكها وإلقاء القبض على أفرادها مراٍت 

عدة".
وعن أساليب داعش األخرى في ضم املناصرين فأنه 
يروي أن "تنظيم داعش عند احتالله لبعض املناطق 
يقوم بانتخاء الش��������باب للوقوف بالس��������الح فقط، ثم 
يبدأ بتصويرهم وابتزازهم، إلى أن ينخرطوا فعليًا 

بالعمل املسلح".
وبش��������أن طريق��������ة إثب��������ات االنتم��������اء لداع��������ش من قبل 

املحكم��������ة فيذكر قاض��������ي الجنايات ف��������ي بابل عماد 
الفت��������الوي أن قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم 
23 لس��������نة 1971 أوجب أن تص��������در األحكام بناًء على 

اقتناع املحكمة بما لديها من أدلة وشهود".
وفي ش��������أن آخر يس��������تبعد الفتالوي أن تكون أسباب 
انتماء الش��������باب إل��������ى داعش مالية بحتة، متش��������هدا 

بعشرات الدعاوى املنظورة أمامه.
وقال الفتالوي إن "اإلغراء املالي للجماعات اإلرهابية 
ي��������كاد ينحص��������ر بالقادة الكب��������ار فقط، فيم��������ا يمّنون 
أتباعهم الش��������باب بغايات أخروية جذابة ويدفعون 
له��������م مبالغ زهيدة جدًا تتراوح أحيانًا بني 50 – 100 

ألف دينار عن تفجير سيارة أو عبوة مثاًل".
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داع�ض �شكل "كتائب ظل" لتعوي�ض قتاله
وا�شتخدم الرتهيب والت�شوير البتزاز عنا�شره

بابل/ القضاء

عل��������ى الرغ��������م م��������ن الدعم املال��������ي الذي يتلق��������اه اإلرهابي��������ون من ممّول��������ي اإلرهاب 
الرئيسيني عبر العالم واملوارد التي يجنيها من تهريب النفط واآلثار واملتاجرة 
باملخدرات، إال أن مقاتليه الفعليني الذي يقومون بالعمليات اإلجرامية يكتفون 
بمبالغ ومنح بخسة جدًا حد أن تصل إلى كارت شحن فقط مقابل العملية، فيما 
تذهب االمتيازات املالية لقادة التنظيم اإلرهابي.وتذكر أوراق جنائية تحصلت 
عليه��������ا "القض��������اء" أن أحد املدانني ي��������روي من خالل االعترافات أنه تس��������لم بطاقة 

شحن هاتف فئة 15 ألفًا، لقاء اغتيال رائد في الشرطة.
وتفيد األوراق بأن املدان قام باالش��������تراك مع آخر بينم��������ا كان ضابط برتبة رائد 
يقف أمام داره في منطقة االسكندرية شمال بابل، بإطالق ثالث إطالقات نحوه 
بواس��������طة مسدس 7 ملم، إحداهما أصابت ظهره وأخرى تسببت في ثقب إحدى 
أذنيه، والثالثة في رقبته، وفي األثناء هربوا، وبينما طاردهم ش��������قيق الضابط 

قاموا بإيقافه بعد إطالق النار نحوه.
لكن لحس��������ن الحظ أن الضابط لم يمت لكن هذه الحادثة تسبب بعجز له بنسبة 
40 %، بعد أن أنجده أخوه بعد ترك مالحقتهم.ويروي املدان في اعترافاته أن نفذ 

عملية أخرى وهي تفجير سيارة مفخخة داخل مرآب قرب معرض للسيارات.
وتش��������ير االعتراف��������ات إلى أنه ق��������ام بهذه العملي��������ة من دون مقابل ألن��������ه يعتبر أن 
العمل كان "جهاديا" كما يزعم وأن سبب استهدافه لهؤالء أن بعضهم يعمل مع 

األجهزة األمنية وهم من طائفة أخرى غير طائفته.
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كربالء/ القضاء

عالجت رئاسة اس��������تئناف كربالء االتحادية 
زخم املواقف ف��������ي املحافظة، بنقل العش��������رات 
م��������ن املحكوم��������ني الخطري��������ن إل��������ى الس��������جون 
التابع��������ة وزارة الع��������دل، وش��������ّددت أيضًا على 
أنها مس��������تمرة بتطوير مبان��������ي دور القضاء 
وتس��������جيلها بما يتناسب مع الظروف املالية 

التي تمر بها البالد.
وقال رئيس االستئناف القاضي محمد عبد 
الحم��������زة في حديث مع "القض��������اء" إن "مواقف 
التسفيرات في كربالء كانت تعاني طوال املدة 

املاضية من زخم كبير على صعيد املوقوفني 
واملحكوم��������ني". وتابع عبد الحمزة أن "لقاءات 
مس��������تمرة جمع��������ت رئاس��������ة االس��������تئناف مع 
املس��������ؤولني املحليني ومدير الش��������رطة ومدير 

الصحة في كربالء ملناقشة هذا امللف".
وأشار إلى أن "املباحثات أسفرت عن االتفاق 
عل��������ى نقل العش��������رات املحكومني ع��������ن قضايا 
مختلفة قس��������م منها إرهابي��������ة، أو جرائم قتل 

بشعة إلى السجون التابعة لوزارة العدل".
ويواصل عبد الحمزة بالقول إن "ذلك اإلجراء 
أس��������هم في تخفيف الزخم"، الفتًا إلى انه "جزء 
من خطة القضاء في معالجة ملف املوقوفني، 

حيث تأتي توصيات مستمرة بضرورة حسم 
قضاياهم وفق القانون وبالسرعة املمكنة".

وعلى الصعيد ذاته، أشار إلى أن "زيارة قمت 
به��������ا على رأس وفد قضائي إلى عدد من دور 
القضاء ف��������ي املحافظة لالط��������الع على عملها 
ميدانيًا والعمل على ايجاد الحلول ملشكلتها 

بنحو مباشر".
ولفت رئيس اس��������تئناف كرب��������الء إلى "تأهيل 
مبنى محكمة الهندية القديمة بجهود ذاتية"، 

وأردف "أنها االن مقر ملحكمة التحقيق".

 التفاصيل ص 5

عملّيات اإرهابية مقابل
موبايل" فقط! "كارت 

كربالء تنقل املحكومني اخلطرين اإىل �شجون العدل
بغداد/ ضحى كريم

لم يتط��������رق املش��������ّرع العراق��������ي للفصل 
العشائري مع أنه أحد األعراف املتبعة 
إلنه��������اء العدي��������د م��������ن الخالف��������ات ف��������ي 
املجتمع، واكتفى بإيراده ضمن مفهوم 
الصل��������ح بوصفه أحد أس��������باب البراءة 
ع��������ن جرائم معينة، أو تخفيف العقوبة 
في تلك التي ال تقب��������ل الصلح لكن ثمة 
ظ��������روف تحي��������ط بمرتكبه��������ا تقدره��������ا 

محكمة املوضوع.
وأوصت التوجهات التمييزية بمراعاة 

الروابط االجتماعية في إصدار األحكام 
باس��������تثناء ح��������االت معينة م��������ن بينها 
بش��������اعة الجريمة أو طابعها االرهابي، 
لكن تزويج النساء قسرًا تحت العنوان 
"الفصلّية" -بحس��������ب قضاة- غير جائز 
ويع��������د باطاًل من الناحت��������ني القانونية 
التحقيق  قاض��������ي  ويقول  والش��������رعية. 
مهدي عبود في حدي��������ث مع "القضاء"، 
إن "املش��������ّرع العراق��������ي ل��������م يتط��������رق إلى 
الفصول العشائرية كواحدة من أسباب 
انتهاء الدعوى الجزائية". وتابع عبود 
أن "القان��������ون جاء بالصل��������ح في جرائم 

نصت عليها امل��������ادة الثالثة من قانون 
اص��������ول املحاكم��������ات الجزائية بعضها 
ال يش��������ترط فيها موافق��������ة القاضي، أما 

اآلخر فيجب أن تحصل بموافقته".
النس��������اء  فّصلي��������ة  بخص��������وص  أم��������ا 
ومنحنهن إلى عائل��������ة املتضّرر، يعّلق 
عب��������ود أن "اغل��������ب ه��������ذه الزيج��������ات تتم 
خارج املحكم��������ة"، مؤكدًا أن "هذا الزواج 
القانونية والش��������رعية  الناحيت��������ني  من 
باط��������ل؛ ألن املرأة تأخذ مكّرهه ويعاقب 
املش��������ّرع العراق��������ي املش��������تركني في هذه 
الجريمة". ويّشرح عبود حالة عرضت 

عليه مؤخرًا، بالقول "شعرت من خالل 
مواقف احدى النساء أنها غير راضية 
بإبرام عقد زواجها عندما كنت قاضيًا 

لألحوال الشخصية".
عائل��������ة  م��������ن  طلب��������ت  "أنن��������ي  وتاب��������ع 
املرافعة وتحّدثت  مغ��������ادرة  الخطيبني 
م��������ع الفت��������اة وأبلغتن��������ي ب��������أن ذويه��������ا 
يرومون تزويجها عنوة فرفضت إبرام 
العقد وش��������رحت لذويها أن هذا الزواج 

غير جائز".

التفاصيل ص2

الت�شريع يهمل "الف�شل الع�شائري".. وزواج "الف�شلية" غري قانوين 

بغداد/ سيف محمد

ذك��������ر قض��������اة تحقيق ان الك��������م األكبر 
من عمليات الس��������طو املس��������لح يطال 
أش��������اروا  الغني��������ة، وفيما  العائ��������الت 
إلى أن بع��������ض العصاب��������ات تتعاون 
م��������ع سماس��������رة أقرب��������اء أو مقرب��������ني 
م��������ن الضحاي��������ا، أك��������دوا أن مرتكبي 
ه��������ذه الجرائ��������م  اس��������تغلوا انش��������غال 
الق��������وات األمنية بمحارب��������ة اإلرهاب 
وع��������دم كفاية األجه��������زة املتخصصة 

بمالحقتهم.
وبني القضاة أن عقوبة هذه الجريمة 
تتشدد حس��������ب ظروفها حتى تصل 
إلى اإلعدام، فيما أكدوا على ضرورة 
تطوير أس��������اليب التحقيق واحتياج 
الب��������الد إل��������ى منظوم��������ات كامي��������رات 
وأجه��������زة حديثة تس��������اهم في رصد 

هذه العصابات.

وح��������ول مفه��������وم "الس��������طو املس��������لح" 
ملكت��������ب  األول  القاض��������ي  يوض��������ح 
الكاظمية  ف��������ي  القضائي  التحقي��������ق 
حات��������م جبار الغريري أن "األوس��������اط 
التنفيذي��������ة  والجه��������ات  القانوني��������ة 
املس��������لح  الس��������طو  درج��������ت مصطلح 
للداللة على جريمة السرقة املقترنة 

بالظروف األخرى".
وق��������ال الغري��������ري ف��������ي حدي��������ث إل��������ى 
كأن  الظ��������روف  "ه��������ذه  إن  "القض��������اء" 
تكون ارتكاب الس��������رقة تحت تهديد 
السالح او باإلكراه، وان قام الجاني 
بذلك بعد الس��������رقة بقصد االحتفاظ 

باملسروق أو الفرار به"، كما يبني.
وأش��������ار إل��������ى أن "املش��������رع أولى هذه 
الجريمة اهتمامًا خاصًا حني ش��������ّدد 
عقوبتها في تعديالت كثيرة ملا لها 

من خطورة بالغة على املجتمع".
من جانبه يش��������رح قاض��������ي التحقيق 
الثان��������ي في مكت��������ب الكاظمي��������ة رائد 

كاظ��������م إج��������راءات املحكمة ف��������ي حال 
ورود مثل هذه الجرائم بالقول "عند 
بارت��������كاب  للمحكم��������ة  إخب��������ار  ورود 
مثل هذه الجريمة نب��������دأ بالتحقيق 
وتدوين أقوال املجنى عليه والشهود 
وإجراء الكشف واملخطط على محل 
الحادث وجمع املعلومات كافة التي 
من شأنها تؤدي للوصول للجاني". 
وأضاف كاظم أن "املحكمة قد تلجأ إلى 
االس��������تعانة بخبراء األدلة الجنائية 
لغ��������رض رفع بصم��������ات االصابع من 
مح��������ل الح��������ادث ومطابقته��������ا مع ما 
موجود من بصم��������ات الجناة أرباب 
السوابق املحفوظة لديهم والتحري 
عن قيودهم الجنائية وعرض صور 
الجناة على املجنى عليه والش��������هود 

للتعرف عليهم".
وأوض��������ح كاظم أن��������ه "بع��������د القبض 
على الجن��������اة تدون أقوالهم ابتدائيا 
وقضائي��������ا ويج��������رى كش��������ف الداللة 

بغية مطابقة اعترافاتهم مع أسلوب 
ارت��������كاب الجريمة وبطريق��������ة عالية 

املهنية والحيادية".
وأكد أنه "بعد اس��������تكمال اإلجراءات 
التحقيقي��������ة  األوراق  تح��������ال  كاف��������ة 
م��������ع املتهم إل��������ى محكم��������ة الجنايات 
إلجراء املحاكمة أصوليا حيث تقرر 
األخيرة العقوبة املناس��������بة حس��������ب 
كل جريمة ومالبس��������اتها".  ظ��������روف 
وعن أس��������اليب ارتكاب هذه الجريمة 
ينوه كاظم إلى أن "الس��������طو املس��������لح 
قد يت��������م أحيانًا بالتع��������اون مع احد 
أفراد العائلة أو شخص آخر يسكن 
نفس املكان يقوم بتسهيل أو يمهد 
الرتكابه��������ا"، مبين��������ا أن "عقوبة هذا 
الش��������خص هي نفس العقوبة املقّررة 
للمتهم األصلي ال��������ذي قام بارتكاب 
ل 

ّ
الجريم��������ة كون��������ه ش��������ريكا له س��������ه

��������د ل��������ه ارتكابها وفق��������ا لقانون 
ّ

أو مه
العقوبات العراقي". 

وف��������ي الس��������ياق ذات��������ه اف��������اد القاضي 
ح��������ارث عبد الجلي��������ل ب��������أن "جريمة 
الس��������طو املس��������لح تكثر ف��������ي املناطق 
التي تسكنها عائالت ميسورة، وان 
املجرم يختار ضحيته إما بناًء على 
معلومات ترد له من بعض املقربني 
للمجن��������ى عليه او يراقب��������ه او يراقب 

بيت الضحية بنفسه".
ويش��������رح عب��������د الجلي��������ل ع��������ن اب��������رز 
األساليب التي يستخدمها املجرمني 
عند ارتكابهم جرائم السطو املسلح، 
قائ��������ال ان "املجرم��������ني أكث��������ر األحيان 
يرتدون ال��������زي العس��������كري ويدعون 
أو  األمني��������ة  األجه��������زة  م��������ن  بأنه��������م 
أحيانا يتم االحتيال على الضحايا 
باس��������تخدام النس��������اء في العصابات 
ال��������دور  إل��������ى  دخوله��������م  لتس��������هيل 

واملحالت املقصودة". 
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ملفات حتقيقية تؤكد تواطؤ مقربني من الضحايا

ع�شابات "ال�شطو" تناور بن�شاء وتنتحل �شفات ع�شكرية لتهاجم بيوت االأثرياء

تح��������ّدد دور القض��������اء في حل املنازعات وتحقي��������ق العدالة من خالل 
تطبيق القانون، لذا فان البع��������ض يخطئ عندما يضع القضاء في 
موقع الصراع أو املواجهة مع باقي الس��������لطات الدس��������تورية، أي مع 

السلطة التشريعية والتنفيذية.
وحقيق��������ة أن دور الس��������لطات الدس��������تورية الثالث يتكام��������ل من أجل 
تحقي��������ق هدف أساس��������ي وهو ترس��������يخ قواعد دول��������ة القانون، تلك 
الدول��������ة التي تحت��������رم القان��������ون وتخضع له ويتص��������رف أعضاؤها 
بوح��������ي من أحكامه ومبادئه، إذ في هذه الحال ال تكون الس��������لطات 
ف��������ي مواجهة بعضها البعض وال في صراع أو تنافس مع بعضها 
البعض، بل تسير جنبا إلى جنب وفي خط واحد، بحيث يقوم كل 
منها، وفي إطار من التعاون، بأداء دوره املرسوم املحدد وممارسة 
الصالحيات املنوطة به، بحيث تنتظم هذه الس��������لطات ومؤسسات 
الدولة في إطار الش��������رعية، فتأخذ العدالة مجراها ودورها الكامل 

ويطمئن املواطن إلى حقوقه وتحفظ كرامته اإلنسانية.
فالس��������لطة التش��������ريعية أو البرمل��������ان دوره ه��������و في إق��������رار القوانني 
ومراقب��������ة الس��������لطة التنفيذي��������ة، ودوره أساس��������ي في س��������ن القوانني 
الت��������ي تنطبق على أحكام الدس��������تور وعدم مخالفت��������ه ألنه ال يجوز 
للبرملان وهو الذي يمثل الشعب أي اإلرادة العامة أن يأتي بقوانني 
تتع��������ارض مع هذه اإلرادة ومع القواعد األساس��������ية التي ارتضاها 
الشعب وكرس��������ها في القانون االسمي أي في الدستور، وهنا يبرز 
الدور املهم الذي تلعبه املحكمة االتحادية العليا في رد األمور إلى 

نصابها أي يلعب دور الضامن الحترام السيادة الشعبية.
فاملحكم��������ة االتحادية العلي��������ا عندما تبطل قانون��������ا إنما تعيد إلى 
الدس��������تور احترامه وتعيد إلى الش��������عب س��������يادته فتؤدي املحكمة 
هن��������ا دور الضام��������ن للحق��������وق، ويظه��������ر بمظه��������ر الوج��������ه الحديث 

للديمقراطية.
كم��������ا يفت��������رض بالحكوم��������ة أن تأت��������ي أعماله��������ا متفق��������ة م��������ع أحكام 
الدس��������تور والقوانني الصادرة عن الس��������لطة التش��������ريعية وأن تلتزم 
بمب��������دأ الش��������رعية أي بالخضوع في كل أعمالها ألحكام الدس��������تور 
والقان��������ون ولألنظمة التي تصدرها تطبيق��������ا ألحكام القانون، كما 
ي��������ؤدي القاض��������ي دوره الكام��������ل والتقليدي كحام للملكي��������ة الفردية 
والحرية الشخصية وخصوصا في اطار الدعوى الجزائية ويعمل 
القض��������اء في هذه الح��������االت جميعها على تطبي��������ق القانون في كل 
وجوه��������ه ومراتبه، وبذل��������ك تتكامل حلقات دول��������ة القانون وتنتظم 
في عقد واحد لتؤمن االنس��������جام والتعاون والتكامل بني السلطات 
ومهماتها ووظائفها، وهذا م��������ا يؤدي بالنتيجة إلى كفالة حقوق 

اإلنسان وضمان كرامته اإلنسانية.

الق�شاء وحقوق االإن�شان

satar_bayrkdar@yahoo.com استعالمات المحاكم.. دليل المواطن للحصول على حقوقه .. عدسة حيدر  الدليمي

قضاة متخصصون باإلرهاب يكشفون طرق التنظيم في استجالب املناصرين احملليني

زيارات أسبوعية لالدعاء 
العام إلى مراكز شرطة 

ومكاتب تحقيق واسط

رئيس محكمة التمييز: 
القضاء يدعم الدولة ال 

الحكومة.. وال يستجيب 
للضغوط

حوار خاص
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برغم أن الفصل العشائري بات 
عرفًا إلنهاء العديد من اخلالفات 
في اجملتمع العراقي، لكن املشّرع 
سكت عنه، وأورده ضمن مفهوم 

الصلح بوصفه أحد أسباب 
البراءة عن جرائم معينة، أو 

تخفيف العقوبة في تلك التي 
ال تقبل الصلح لكن ثمة ظروف 

حتيط مبرتكبها تقدرها 
محكمة املوضوع.

وأوصت التوجهات التمييزية 
مبراعاة الروابط االجتماعية 

في إصدار األحكام باستثناء 
حاالت معينة من بينها بشاعة 

اجلرمية أو طابعها االرهابي، 
لكن تزويج النساء قسرًا حتت 

العنوان "الفصلّية" -بحسب 
قضاة- غير جائز ويعد 

باطاًل من الناحتني القانونية 
والشرعية.

بغداد/ ضحى كريم

ويقول قاضي التحقيق مهدي عبود في 
حديث مع "القضاء"، إن "املشّرع العراقي 
لم يتط��������رق إل��������ى الفصول العش��������ائرية 
كواح��������دة من أس��������باب انته��������اء الدعوى 

الجزائية".
وتابع عب��������ود أن "القانون جاء بالصلح 
ف��������ي جرائم نصت عليها امل��������ادة الثالثة 
من قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية 
موافق��������ة  فيه��������ا  يش��������ترط  ال  بعضه��������ا 
القاض��������ي، أما اآلخر فيج��������ب أن تحصل 

بموافقته".
ويفّص��������ل أن "الجرائم املنصوص عليها 
في هذه املادة التي عقوبتها حبس أقل 
من س��������نة يمكن أن يحصل فيها الصلح 

من دون موافقة القاضي".
والجرائ��������م الواردة في املادة الثالثة هي 
"زن��������ا الزوجية أو تعدد الزوجات خالفا 

للقانون ، والقذف أو الس��������ب او إفش��������اء 
األسرار او التهديد او اإليذاء اذا لم تكن 
الجريمة ق��������د وقعت على مكلف بخدمة 
عامة أثن��������اء قيامه بواجبه او بس��������ببه، 
كما ه��������ي جرائم الس��������رقة او االغتصاب 
او خيانة األمانة او االحتيال او حيازة 
األشياء املتحصلة منها اذا كان املجني 
عليه زوجا للجان��������ي او احد أصوله او 
فروعه ولم تكن هذه األش��������ياء محجوزا 
عليه��������ا قضائي��������ا او اداري��������ا او مثقل��������ة 
بحق لش��������خص اخر، ات��������الف االموال او 
تخريبه��������ا ع��������دا اموال الدول��������ة اذا كانت 

الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
إضافة إلى ذلك تش��������مل الجرائم انتهاك 
حرم��������ة املل��������ك او الدخول او امل��������رور في 
ارض مزروع��������ة او مهيأة للزرع او ارض 
فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل 
فيها، رمي االحجار او االشياء االخرى 
على وس��������ائط نقل او بيوت او مبان او 
بس��������اتني او حظائ��������ر، الجرائ��������م االخرى 
التي ينص القانون على عدم تحريكها 
اال بناء على شكوى من املتضرر منها.

ويمك��������ن أن يأت��������ي الفص��������ل العش��������ائري 
بحس��������ب القاضي عب��������ود، "كأحد صور 

الصلح، حيث تدفع الدية خارج املحكمة 
ومن ثم يحصل التنازل".

ال  التحقيقي��������ة  "االوراق  ب��������أن  م 
ّ
ويج��������ز

يذكر فيها حص��������ول الفصل بني اطراف 
الدع��������اوى أنم��������ا يتطرق فقط بحس��������ب 

القانون إلى الصلح".
النس��������اء  فّصلي��������ة  بخص��������وص  أم��������ا 
ومنحنه��������ن إلى عائلة املتض��������ّرر، يعّلق 
عبود أن "اغلب هذه الزيجات تتم خارج 
املحكم��������ة"، مؤك��������دًا أن " هذا ال��������زواج من 
الناحيتني القانونية والش��������رعية باطل؛ 
ألن املرأة تأخذ مكّرهه ويعاقب املش��������ّرع 

العراقي املشتركني في هذه الجريمة".
ويّش��������رح عب��������ود حال��������ة عرض��������ت عليه 
مؤخ��������رًا، بالق��������ول "ش��������عرت م��������ن خ��������الل 
مواقف احدى النس��������اء أنها غير راضية 
بإبرام عقد زواجها عندما كنت قاضيًا 

لألحوال الشخصية".
وتابع "أنني طلبت من عائلة الخطيبني 
مغ��������ادرة املرافع��������ة وتحّدثت م��������ع الفتاة 
وأبلغتني بأن ذويها يرومون تزويجها 
عنوة فرفض��������ت إبرام العقد وش��������رحت 

لذويها أن هذا الزواج غير جائز".
وبنحو عام، يواصل عبود أن "القاضي 

في حال عرض علي��������ه الصلح والتنازل 
ينظر في الجريمة فإذا يس��������مح القانون 
بذلك اإلجراء يغلق الدعوى ويعد قراره 

بمنزلة البراءة".
وأض��������اف "أم��������ا الجرائ��������م الت��������ي ال تقبل 
الصل��������ح فأن عل��������ى القاضي اس��������تكمال 
التحقيق ويصدر ق��������راره وفقًا للقانون 
وال��������ذي قد يك��������ون احال��������ة املته��������م على 

محكمة املوضوع".
م��������ن جانبه، يرى رئي��������س الهيئة االولى 
القاضي  الرصاف��������ة  ملحكم��������ة جناي��������ات 
إل��������ى  تصري��������ح  ف��������ي  األمي��������ري  أحم��������د 
"القضاء"، أن "املحكمة تنظر إلى الفصل 
العش��������ائري م��������ن الناحي��������ة االنس��������انية 
التي ق��������د يكون س��������ببًا لتخفيف الحكم 
الصادر بحق امل��������دان". وفي مقابل ذلك، 
ب��������نّي األمي��������ري أن "ال مج��������ال لتخفي��������ف 
العقوبة عن الجرائم البش��������عة حتى وأن 
حصل الفص��������ل العش��������ائري"، الفتًا إلى 
أن "الس��������لطة التقديري��������ة للقاض��������ي هي 
املس��������ؤولة عن تحدي��������د العقوبة بالنظر 

إلى ظروف الجريمة وسوابق املتهم". 
وأوض��������ح أن "الفصل العش��������ائري يمكن 
ذكره في حيثيات الدعوى على س��������بيل 

االسترس��������ال فق��������ط، وال يأت��������ي في نص 
ق��������رار الحك��������م"، مبينًا "كما أن��������ه ال يؤثر 
ف��������ي الوصف القانون��������ي للمتهم واملادة 

املسندة إلى جريمته".
وش��������ّدد األمي��������ري عل��������ى أن "توجه��������ات 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة األخيرة 
تمي��������ل إلى الصلح كس��������بب في تخفيف 
العقوب��������ة م��������ن أج��������ل تقوي��������ة الرواب��������ط 

االجتماعية".
وعل��������ى صعي��������د ذي صلة، يج��������ّد رئيس 
محكمة جنايات الرصافة أس��������عد داود 
س��������لمان ف��������ي تعليقه إلى "القض��������اء"، أن 
"تطبيق��������ات الفص��������ل العش��������ائري تحت 
اطار الصلح غير موجودة في الجرائم 

اإلرهابية".
ويتاب��������ع داود أن "االرهاب��������ي ف��������ي اغلب 
االحيان يكون مرتكبًا ألكثر من جريمة، 
وهذا يعني تعدد الضحايا وبالتالي ال 

يمكن تخفيف عقوبته بحجة الصلح".
أن  ف��������ي  األمي��������ري  م��������ع  داود  ويتف��������ق 
"تخفي��������ف العقوبة ع��������ن الجرائم التي ال 
تقبل الصل��������ح برغم حصول��������ه، بالنظر 
إلى طبيعة الدع��������وى وإمكانية إصالح 

املتهم".

"زيجات الفصلية" باطلة وتتم بعيدًا عن القضاء

امل�شّرع العراقي تغا�شى عن "الف�شل الع�شائري" 
و"التمييز" متيل اإىل "ال�شلح" لتقوية الروابط

بزي  تتنكر  وع�شابات  االغنياء..  "ال�شطو" يطال 
ع�شكري واأخرى تناور بن�شاء

القانون ي�شادر اموال القمار والرهان
 واملحاكم ال تعرتف بو�شوالتها

بغداد/ سيف محمد

امللفات  م��ن خ���الل  ق��ض��اة تحقيق  ي��ل��ح��ظ 
امل���ع���روض���ة أم���ام���ه���م ان ال���ك���م االك����ب����ر من 
ال��س��ط��و امل��س��ل��ح ي��ط��ال ال��ع��ائ��الت الغنية، 
العصابات  أن بعض  إل��ى  أش���اروا  وفيما 
تتعاون مع سماسرة أقرباء أو مقربني من 
الضحايا، أكدوا أن مرتكبي هذه الجرائم  
استغلوا انشغال القوات األمنية بمحاربة 
اإلرهاب وعدم كفاية األجهزة املتخصصة 

بمالحقتهم.
الجريمة  ه����ذه  ع��ق��وب��ة  أن  ال��ق��ض��اة  وب����ني 
ت��ت��ش��دد ح��س��ب ظ��روف��ه��ا ح��ت��ى ت��ص��ل إلى 
اإلع���دام، فيما أك��دوا على ض��رورة تطوير 
إلى  ال��ب��الد  واح��ت��ي��اج  التحقيق  أس��ال��ي��ب 
وأج�����ه�����زة حديثة  ك����ام����ي����رات  م���ن���ظ���وم���ات 

تساهم في رصد هذه العصابات.
وح����ول م��ف��ه��وم "ال��س��ط��و امل��س��ل��ح" يوضح 
القضائي  التحقيق  ملكتب  األول  القاضي 
ف���ي ال��ك��اظ��م��ي��ة ح��ات��م ج��ب��ار ال���غ���ري���ري أن 
التنفيذية  والجهات  القانونية  "األوس��اط 
للداللة  امل��س��ل��ح  ال��س��ط��و  درج���ت مصطلح 
ع��ل��ى ج��ري��م��ة ال��س��رق��ة امل��ق��ت��رن��ة بالظروف 

األخرى".
وقال الغريري في حديث إلى "القضاء" إن 
ك��أن تكون ارتكاب السرقة  "ه��ذه الظروف 
تحت تهديد السالح او باإلكراه، وان قام 
الجاني بذلك بعد السرقة بقصد االحتفاظ 

باملسروق أو الفرار به"، كما يبني.
السرقة  "ح�������االت  أن  ال���غ���ري���ري  وأض�������اف 
ب���اإلك���راه ق���د ت��ص��ل ل���درج���ة إل���ح���اق األذى 
مستديمة  ع��اه��ة  ب��إح��داث  عليه  باملجنى 
أو ك��س��ر ع��ظ��م وت��ص��ل أح��ي��ان��ا إل���ى درجة 
القتل". وبشأن العقوبات التي تطال املدان 

الغريري  ي��ؤك��د  امل��س��ل��ح  ال��س��ط��و  بجريمة 
أن "املشّرع العراقي حدد عقوبة الجريمة 
ح��س��ب ال���ظ���روف امل���ش���ددة ال��ت��ي تصاحب 
وق��د تكون  كل منها، حيث عدها جناية، 
ع��ق��وب��ت��ه��ا ال��س��ج��ن م����دى ال��ح��ي��اة وتصل 
أحيانا إلى اإلعدام خاصة عندما يستغل 
والهياج الرتكاب  الحرب  ظ��روف  الجاني 

جريمته".
وأشار إلى أن "املشرع أولى هذه الجريمة 
اهتمامًا خ��اص��ًا ح��ني ش���ّدد عقوبتها في 
تعديالت كثيرة ملا لها من خطورة بالغة 

على املجتمع".
من جانبه يشرح قاضي التحقيق الثاني 
إجراءات  كاظم  رائ��د  الكاظمية  في مكتب 
املحكمة في حال ورود مثل هذه الجرائم 
للمحكمة  إخ����ب����ار  ورود  "ع���ن���د  ب���ال���ق���ول 
ال����ج����ري����م����ة نبدأ  ه��������ذه  م����ث����ل  ب�����ارت�����ك�����اب 
عليه  امل��ج��ن��ى  أق����وال  وت��دوي��ن  بالتحقيق 
الكشف واملخطط على  والشهود وإج��راء 
محل الحادث وجمع املعلومات كافة التي 

من شأنها تؤدي للوصول للجاني". 
إلى  تلجأ  ق��د  "املحكمة  أن  وأض���اف كاظم 
االستعانة بخبراء األدلة الجنائية لغرض 
رف��ع بصمات االص��اب��ع م��ن محل الحادث 
ومطابقتها م��ع م��ا م��وج��ود م��ن بصمات 
لديهم  املحفوظة  السوابق  أرب��اب  الجناة 
وعرض  الجنائية  قيودهم  عن  والتحري 
صور الجناة على املجنى عليه والشهود 

للتعرف عليهم".
وأوض�������ح ك���اظ���م أن�����ه "ب���ع���د ال���ق���ب���ض على 
ابتدائيا وقضائيا  أقوالهم  ت��دون  الجناة 
ب���غ���ي���ة مطابقة  ال�����دالل�����ة  ك���ش���ف  وي����ج����رى 
الجريمة  ارت��ك��اب  أسلوب  مع  اعترافاتهم 

وبطريقة عالية املهنية والحيادية".

وأك��د أن��ه "بعد استكمال اإلج����راءات كافة 
املتهم  م����ع  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة  األوراق  ت����ح����ال 
املحاكمة  ال��ج��ن��اي��ات إلج���راء  إل��ى محكمة 
العقوبة  األخ����ي����رة  ت���ق���رر  أص���ول���ي���ا ح��ي��ث 
ك������ل جريمة  ظ���������روف  ح����س����ب  امل����ن����اس����ب����ة 
هذه  ارتكاب  أساليب  وعن  ومالبساتها". 
"السطو  أن  إل�����ى  ك���اظ���م  ي���ن���وه  ال���ج���ري���م���ة 
املسلح قد يتم أحيانًا بالتعاون مع احد 
أفراد العائلة أو شخص آخر يسكن نفس 
املكان يقوم بتسهيل أو يمهد الرتكابها"، 
مبينا أن "عقوبة هذا الشخص هي نفس 
العقوبة املقّررة للمتهم األصلي الذي قام 
ل أو 

ّ
بارتكاب الجريمة كونه شريكا له سه

العقوبات  لقانون  وفقا  ارتكابها  له  د 
ّ

مه
العراقي". 

وعزا وجود مثل هذه الجرائم إلى أسباب 
عديدة منها "الوضع االقتصادي املتردي 
إلى  املجتمع إضافة  لشريحة واسعة من 
القوات  وان��ش��غ��ال  بينهم  البطالة  تفشي 
اإلرهابية  للجماعات  بالتصدي  االمنية 
وك���ذل���ك ع����دم وج�����ود أج���ه���زة متخصصة 
ملتابعة هذه الجرائم والحد منها وكذلك 

أيضًا ضعف الوعي العام لدى املواطن".

وف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه اف����اد ال��ق��اض��ي حارث 
املسلح  السطو  "جريمة  ب��أن  الجليل  عبد 
عائالت  تسكنها  ال��ت��ي  املناطق  ف��ي  تكثر 
ميسورة، وان املجرم يختار ضحيته إما 
ب���ن���اًء ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ت����رد ل���ه م���ن بعض 
املقربني للمجنى عليه او يراقبه او يراقب 

بيت الضحية بنفسه".
األساليب  اب���رز  ع��ن  الجليل  وي��ش��رح عبد 
التي يستخدمها املجرمني عند ارتكابهم 
جرائم السطو املسلح، قائال ان "املجرمني 
ال����زي العسكري  ي���رت���دون  أك��ث��ر األح���ي���ان 
وي���دع���ون ب��أن��ه��م م��ن األج���ه���زة األم��ن��ي��ة أو 
الضحايا  ع���ل���ى  االح���ت���ي���ال  ي���ت���م  أح���ي���ان���ا 
باستخدام النساء في العصابات لتسهيل 
دخولهم إلى الدور واملحالت املقصودة". 

وعن اإلج��راءات التي من شأنها الحد من 
الجليل  عبد  القاضي  يؤكد  الجرائم  هذه 
زيادة  يتطلب  الجرائم  ه��ذه  من  "الحد  أن 
ودورياتها  اإلج���������رام  م���ك���اف���ح���ة  م���ك���ات���ب 
ورف����ده����ا ب��ض��ب��اط أك���ف���اء وم����درب����ني على 
ال���ج���رائ���م واستخدام  ه����ذه  ف���ي  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ت��ح��ق��ي��ق وكذلك  أس���ال���ي���ب ح���دي���ث���ة ف����ي 
في  الجنائية  األدل���ة  م��دي��ري��ة  دور  تفعيل 

التحقيقات امليدانية".
ودع��������ا ع���ب���د ال���ج���ل���ي���ل أي����ض����ا إل������ى "نشر 
العامة  ال����ط����رق  ع���ل���ى  م���راق���ب���ة  ك����ام����ي����رات 
وال��رئ��ي��س��ي��ة وم���داخ���ل وم���خ���ارج املناطق 
ال��س��ك��ن��ي��ة ل��ت��ت��م��ك��ن األج���ه���زة األم��ن��ي��ة من 
مؤكدا  عليهم"،  والتعرف  الجناة  متابعة 
على "وج���وب ع��رض اع��ت��راف��ات عصابات 
السطو التي يلقى القبض عليهم ليتسنى 
ل���ل���ض���ح���اي���ا ال����ذي����ن ت����ع����رض����وا مل���ث���ل هذه 
الشكوى  وطلب  عليهم  التعرف  ال��ج��رائ��م 

بحقهم".

بغداد/ عدنان صبيح

يمنع القانون العراقي حيازة األموال الناتجة عن القمار 
واستردادها  مصادرتها  على  يشدد  فيما  وامل��راه��ن��ة، 
القضاة  ألصحابها في ح��ال حركوا ش��ك��اوى، وكشف 
أن هناك عقودًا تقضي بالتنازل عن بيوت وممتلكات 
املحكمة  ب��أن  ذك���روا  لكنهم  مقامرين،  خ��س��ارة  نتيجة 
تبطلها حال ثبوت أنها جاءت نتيجة لخسارة رهن أو 
لعبة قمار، وفيما بينوا أن النوادي التي يمارس فيها 
القمار مغلقة حاليا، أكدوا إمكانية املحكمة بمصادرة 
بواسطتها  ت���م���ارس  ال��ت��ي  واألدوات  األم������وال  ج��م��ي��ع 

املراهنات.
وعّد القاضي األول في محكمة ب��داءة البياع استبرق 
ح��م��ادي أن "ال��ت��ق��ام��ر م��ن األع��م��ال غ��ي��ر امل��ق��وم��ة شرعا 
إل��ى أن األم����وال املتحصلة منها  وق��ان��ون��ا، م��ا يفضي 

غير شرعية".
وب���ني ح��م��ادي ف��ي ح��دي��ث��ه م��ع "ال��ق��ض��اء"، أن "القانون 
ي��ش��ت��رط ف���ي ح����االت ال����ره����ان، امل��ش��روع��ي��ة م���ن ناحية 
القمار  "السبب في منع  أن  وامل��ك��ان"، موضحا  السبب 
والرهان هو مخالفة الشريعة واألعراف العامة، وبذلك 

فان أمواله تعتبر باطلة لبطالن سببها". 
وعن أساليب املقامرة املتبعة سابقا يستذكر حمادي 
"لعبة اللوتو الشهيرة في العراق قبل 2003 التي كانت 
ال��ث��ورة"، كما ي��ق��ول، لكنه  مسنة ب��ق��رار مجلس ق��ي��ادة 
يرى أن "اللعبة أشبه بالقمار واألموال املتحصلة منها 
غير قانونية لوال وجود قرار حكومي آنذاك يجيزها"، 
وذكر أن اللعبة "خارج ذلك القرار تعد مخالفة قانونية 

صريحة". 
وفي معرض إجابته عن التعامالت املالية غير الجائزة 
"ال��ق��م��ار وال��ره��ان وال��رب��ا وغيرها من  أن  قانونًا يذكر 

األعمال غير مقومة شرعا وقانونا". 
أن "هناك عقودًا على وفقها  القاضي حمادي  وكشف 
الخسارة في  التنازل عن ممتلكات وأم���وال ج��راء  يتم 
رهانات املقامرين"، لكنه أفاد بأن "املحكمة اذا ما ثبت 
أو لعبة  ل��خ��س��ارة ره��ن  العقد ه��و نتيجة  ذل��ك  ان  لها 

الحق  ب��اط��ال وال تمنح  العقد  املحكمة تعد  ف��ان  ق��م��ار 
بتحويل املمتلكات واألموال". 

ال��ق��م��ار مغلقة حاليا  إل���ى أن "ص����االت  ون����وه ح��م��ادي 
والقانون العراقي يحاسب املخالفني"، الفتا إلى أن "أي 
أم��وال متحصلة أو أدوات يتم فيها لعب القمار، فانه 
يتوجب على املحكمة مصادرتها ومعاقبة املخالفني". 
وذك��ر حمادي أيضا أن "للمحكمة الحق في مصادرة 
األموال املنقولة التي يحوزها الشخص املقامر لو ثبت 
لها بان تلك األموال متحصلة من قمار أو رهان"، فيما 
أش��ار إل��ى أن "ه��ذه األم���وال تعامل معاملة املسروقات 
ألنها متحصلة من جريمة، باعتماد النص القانوني 
الذي يشير الى ان حيازة األموال املتحصلة من جريمة 

تعد جريمة".
ومن جانبه يتفق قاضي تحقيق البياع إحسان مجيد 
مع حمادي في مصادرة األموال ذاكرًا أن "املادة 389 من 

قانون العقوبات أشارت إلى ذلك صراحة". 
أم��وال خسرها  التي ترفع السترداد  الدعاوى  وبشأن 
الشخص عن طريق القمار، وقال مجيد في تصريح ل� 
باتجاه استردادها  املحكمة يذهب  "ق��رار  إن  "القضاء" 

باعتبار بطالن املسبب". 
بديع،  قتيبة  التحقيق  قاضي  أيضًا  ي��ؤك��ده  م��ا  وه��ذا 
الف��ت��ًا إل����ى أن "ال����وص����والت امل��وق��ع��ة ن��ت��ي��ج��ة ال��ق��م��ار ال 
املسبب باطال وغير  اعتبار  املحاكم على  تعترف بها 

قانوني". 
وبني بديع في تعليقه ل� "القضاء" أن "املادة القانونية 
اتفاق  أي  أن  ع��ل��ى  ت��ن��ص  امل���دن���ي  ال��ق��ان��ون  م���ن   )975(

نتيجة مقامرة أو رهان يعد باطال". 
وي��ح��ص��ر ب���دي���ع م��ش��روع��ي��ة ال���ره���ان���ات ق��ان��ون��ي��ا في 
اجاز  العراقي  "القانون  ان  ويقول  الرياضية،  األلعاب 
الرهان بني املتبارين شخصيا وفي األلعاب الرياضية 
خصوصا على أن يراهنوا على مهاراتهما كما موجود 
"القانون اشترط ذلك  في سباقات الفروسية"، غير أن 

بأن تكون األموال غير مبالغ بقيمتها".
لكنه أف���اد ب���أن "ال��ق��ان��ون م��ن��ع ذل���ك ع��ل��ى م��ن يراهنون 
نيابة عن املتبارين واعتبرها جريمة يحاسب عليها".

قرار جمللس قيادة  الثورة املنحل اجاز لعب "اللوتو" قبل 2003ملفات حتقيقية تؤكد تواطؤ مقربني من الضحايا

جرائم الن�شر و االعالم املا�شة 
ب�شري الق�شاء

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

ج��������رم املش��������رع العراقي كاف��������ة الجرائم املرتكبة بواس��������طة الصحف و 
االعالم التي من ش��������أنها التأثير في س��������ير العدالة حيث نصت املادة 
)16 (  من قانون املطبوعات على انه ال يجوز ان ينش��������ر في املطبوع 
الدوري ما من ش��������انه التأثي��������ر على القضاة  بص��������دد الدعاوى التي 
ينظ��������رون فيه��������ا ورأي العضو املخالف في محكم��������ة مؤلفة من هيئة 
و م��������ا من ش��������أنه التأثير على االدعاء الع��������ام او املحامني او املحققني 
او الش��������هود او الرأي العام في قضي��������ة معروضة على القضاء ووفقا 
لقانون نقابة الصحفيني العراقيني ال يجوز للصحفي ترجيح جانب 
على اخر في قضية من القضايا التي لم يصدر بها حكم الس��������لطات 
املختصة بالوس��������ائل الصحفية  و قد تناول املش��������رع العراقي جرائم 
النشر املاسة بسير القضاء في املواد )235_236( حيث عاقبت املادة 
235 من قانون العقوبات  بالحبس مدة ال تزيد على س��������نة و بغرامة 
ال تزي��������د على مليون دينار او  بإحدى  هات��������ني العقوبتني عند قيام 
الجاني بنشر اية امور من شأنها التأثير في القضاة او املحققني او 
الخب��������راء او املحكمني او الش��������هود او غيرهم من اطراف الخصومة و 
س��������واء كانت الخصومة تتعلق بدعوى مدنية او جزائية  او تجارية 
و ف��������ي حالة التعمد في احداث التأثي��������ر فتكون العقوبة الحبس مدة 
ال تزيد على س��������نتني  وغرامة ال تزي��������د على مليون دينار  او بإحدى 
هات��������ني العقوبتني و نصت املادة 236 من قان��������ون العقوبات على ان 
) يعاق��������ب بالحبس مدة ال تزيد على س��������نتني و بغرامة ال تزيد على 
ملي��������ون دينار او بإحدى هات��������ني العقوبتني من نش��������ر بإحدى طرق 
العالنية (  1. اخبارا بش��������ان محاكمة قرر القانون سريتها او منعت 
املحكم��������ة نش��������رها او تحقيقا قائم��������ا في جناية او جنح��������ة او وثيقة 
من وثائق هذا التحقيق اذا كانت س��������لطة التحقيق قد حظرت شيء 
منه  2. اخبارا بش��������ان التحقيقات او االجراءات في دعاوى النسب او 
الزوجية او الطالق او الهجر او التفريق او الزنا  3. مداوالت املحاكم  
4.  ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة و سوء قصد  
5 . نش��������ر اس��������ماء  او صور املجن��������ى عليهم في جرائ��������م االغتصاب و 
االعت��������داء على العرض و اس��������ماء او صور املتهم��������ني االحداث  و من 
خ��������الل ذلك يتضح بأنه عدة جرائم و ليس��������ت جريم��������ة واحدة إال انه 
التح��������اد العلة ف��������ي التجريم في هذه الح��������االت و هي حماية الدعوى 
الجنائي��������ة و اطرافها من تأثير النش��������ر فقد جمعها املش��������رع العراقي 
تحت نص واحد وقرر لها املش��������رع عقوبة واحدة و لذلك فمن املمكن 
ان يكون النش��������ر الحاص��������ل مكونا ألكثر من جريمة في عملية نش��������ر 
واحدة كحصول نشر تحقيق جنائي قائم قررت املحكمة سريتها  و 
هو جريمة تنطبق و احكام املادة 236 من قانون العقوبات و يشكل 
في الوقت نفس��������ه جريمة قذف و املنصوص عليها في املادة 433 من 
قان��������ون العقوبات إال ان ذلك االش��������كال يمكن حل��������ه عن طريق تطبيق 
اح��������كام التعدد الصوري و الحكم  بعقوبة الجريمة االش��������د ونرى ان 
يص��������ار الى تعريف العامل��������ني في الصحافة و االع��������الم  بأهم جرائم 

النشر و االعالم املاسة بسير القضاء 

القاضي حاتم جبار الغريري

القانون لم يتطرق الى الفصل العشائري، لكن يمكن اعتباره أحد صور الصلح
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يرى قضاة متخصص��������ون بملفات اإلرهاب أن 
مج��������رد االنتماء إل��������ى تنظيم "داعش" مش��������روع 
لجريمة لذلك فأن املشرع يضع العقوبة ملجرد 
االنتماء من أجل قط��������ع الطريق، فيما ذكروا أن 
الفرد ما أن يضع قدم��������ًا في هذا التنظيم حتى 
ينخرط فعليًا في العمل املسلح بسبب أساليب 

ترهيب خاصة يعتمدونها مع أتباعهم.
وفيم��������ا كش��������ف قض��������اة تحقي��������ق وجناي��������ات أن 
عمليات غسيل األدمغة تفوق اإلغراء املالي في 
اس��������تجالب املناصرين، ذكروا أن القادة الكبار 
فق��������ط من يس��������تأثرون باألم��������وال فيم��������ا يكتفي 
الش��������باب بمبالغ طفيفة ج��������دًا لتنفيذ عمليات 

إرهابية.
ويرجع قاضي التحقي��������ق املتخصص بملفات 
اإلره��������اب قيس عبد الس��������جاد دواف��������ع االنتماء 
إلى تنظيم داعش اإلرهابي ألسباب اقتصادية 

وثقافية.
يقول عبد الس��������جاد في حديث إلى "القضاء" إن 
"التنظيمات اإلرهابية تس��������تغل الجهل والفقر 
في اس��������تقطاب عناصرها، فغالبًا ما يتم جلب 
الشباب العاطلني عن العمل من غير املتعلمني 
ويجري بث ال��������روح الطائفية ف��������ي عقولهم، ثم 

دعمهم باألموال".

كيف تتّم البيعة؟
ويتبع تنظيم داعش آليات ومراس��������يم تقليدية 
بحجة أنها موروثات إسالمية عندما يستقطب 
عناصر جديدة بغية إيهامهم بتطبيق املنهج 
اإلس��������المي وفق املأث��������ور، لكن هذا يتم بش��������كل 

سّري ووفق مفهوم "البيعة".
يضي��������ف عبد الس��������جاد إن "التنظي��������م اإلرهابي 
عالي الدق��������ة في ما يخص التقس��������يم املناطقي 
والشبكات الخيطية في طريقة توزيع خالياه"، 
مش��������يرًا إلى أن "داعش يقس��������م املناطق إلى عدة 
كتائب، ويوّلي أميرًا على رأس كل كتيبة، وهو 
من يس��������تقبل املنضم��������ني الجدد الذي��������ن يأتون 
ملبايعته بدءًا". ويتاب��������ع أن "البيعة تتم بترديد 
القسم من قبل املنتمي الجديد أمام األمير على 
أن يبايع��������ه في الس��������راء والض��������راء، ومن خالله 

يبايع زعيم التنظيم".

كتائب الظل!
ولف��������ت عب��������د الس��������جاد إل��������ى أن "كل كتيب��������ة من 
هذه الكتائ��������ب تحتوي على كتيب��������ة ظل أخرى 
تس��������تأنف عم��������ل الكتيب��������ة األصلية ح��������ال إلقاء 
القبض على أفراده��������ا وتمّدها باملقاتلني حال 
احتياجها"، وأش��������ار إلى أن "كتيبة أس��������امة بن 
الدن مث��������اًل، وهي إحدى كتائ��������ب تنظيم داعش 
الت��������ي يتركز نش��������اطها اإلجرامي في ش��������مالي 
بابل، ت��������م تفكيكها وإلقاء القبض على أفرادها 

مراٍت عدة".
وال يت��������رك التنظيم اإلرهابي الحبل على غاربه 
ألف��������راده، فأنه يش��������دد القبضة بب��������ث الرعب في 
نف��������وس مقاتلي��������ه بن��������اًء عل��������ى مفهوم "ال��������ردة"، 
كم��������ا ويس��������تخدم ه��������ذا األس��������لوب أيض��������ًا عند 
اس��������تجالبهم، بحس��������ب قاض��������ي التحقيق الذي 
يق��������ول إن "عم��������ل التنظي��������م عمل عصاب��������ات، إذ 
يقوم بإش��������اعة الخوف في قلوب عناصره، فما 
أن يباي��������ع الفرد التنظيم ال يمك��������ن له الرجوع، 
ويكون القتل مصيره باعتباره مرتدًا، حس��������ب 

مفاهيمهم".

ابتزاز وترهيب
وذك��������ر عب��������د الس��������جاد أن "بع��������ض التحقيقات 
كش��������فت أن ع��������ددًا م��������ن عناصر التنظي��������م كانت 
لديهم الرغب��������ة بتركه إال أن خوفه��������م من القتل 

كان حاجزًا أمامهم".
وعن أساليب داعش األخرى في ضم املناصرين 
فأن��������ه ي��������روي أن "تنظي��������م داعش عن��������د احتالله 
لبعض املناطق يقوم بانتخاء الشباب للوقوف 
بالسالح فقط، ثم يبدأ بتصويرهم وابتزازهم، 

إلى أن ينخرطوا فعليًا بالعمل املسلح".

االنتماء مشروع جريمة
وردًا على س��������ؤال بش��������أن وضع املشرع العقوبة 
ملجرد االنتماء إلى داعش يقول عبد الس��������جاد 
إن "مج��������رد االنتم��������اء إل��������ى تنظي��������م إرهابي هو 
مشروع لجريمة مستقبلية، فمن ينتمي يكون 
لديه استعداد نفسي وعقائدي للقتل، فاملشرع 

وضع العقوبة لقطع الطريق منذ البداية".

لكن قاضيًا آخر ي��������رى أن قاعدة أنصار النظام 
الس��������ابق أسس��������ت هذه املنظمة اإلرهابية التي 

استقطبت الشباب بوساطة رجال دين.
ويق��������ول القاض��������ي هاتف عبيد ف��������ي حديث إلى 
"القض��������اء"، إن "رج��������ال الدين املتش��������ددين قاموا 
بتغذي��������ة أف��������كار الش��������بان بالعن��������ف، ث��������م قاموا 
بمساعدة دول إقليمية بمدهم باملال والسالح"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "الخلفي��������ة التربوي��������ة للش��������باب 
املنتم��������ني إلى داعش كانت تس��������مح بجرهم إلى 
هذا التنظيم، ألنهم كانوا يحملون فكرًا أحاديا 
يقوم عل��������ى تكفير اآلخرين، ولديهم اس��������تعداد 

لقتل حتى أبناء طائفتهم املعتدلني".

أدوار غير قتالية
ويم��������ارس املنتمون للتنظيم اإلرهابي وظائف 
أخ��������رى إن ل��������م تك��������ن مهماتهم قتالية، بحس��������ب 
عبي��������د الذي يذكر أن "أدوارًا غير قتالية تمارس 
من بع��������ض املنتم��������ني كاملراقبة أو الس��������ياقة او 

اإلعالم والتصوير". 
وبش��������أن طريقة إثبات االنتماء لداعش من قبل 
املحكمة فيذكر قاضي الجنايات في بابل عماد 
الفتالوي أن قانون أصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لس��������نة 1971 أوج��������ب أن تصدر األحكام 
بن��������اًء على اقتناع املحكمة بم��������ا لديها من أدلة 

وشهود".
وق��������ال الفت��������الوي ف��������ي مقابلة م��������ع "القضاء" إن 
"األدل��������ة التي تتحصل في مرحل��������ة التحقيق أو 
مرحل��������ة املحاكم��������ة ومنها االعتراف وش��������هادة 
الشهود والكشوف واملحاضر الرسمية وحتى 
تقاري��������ر الخب��������راء والقرائ��������ن، كلها أدل��������ة كافية 
إلثبات أن الشخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي 

أم ال".

القانون والظروف القضائية
 ويتوس��������ع الفت��������الوي في اإلجاب��������ة عّما يتعلق 
بعقوبة املته��������م باالنتماء إل��������ى داعش، ويلفت 

إلى أن القرار األخير يعود لقناعة املحكمة.
وأكد الفت��������الوي أن "املادة الرابعة/ 1 من قانون 
مكافح��������ة اإلره��������اب عاقب��������ت باإلع��������دام الفاعل 
والش��������ريك أو الش��������خص املنتم��������ي للتنظيمات 
اإلرهابية، لكن في الوقت نفسه خّففت العقوبة 
إذا قام الشخص املنتمي بإخبار السلطات عن 
الجريمة بعد وقوعها ويعف��������ى إذا أخبر عنها 

قبل الوقوع".
وأف��������اد الفت��������الوي بأنه "على الرغ��������م من وجود 
ه��������ذه القوانني إال أن القضاء لم يكن بمعزل عن 
الواق��������ع"، الفت��������ا إلى أن "هناك اعتب��������ارات أخرى 
للتخفيف ع��������ن املنتمي تبع��������ًا لقناعة القاضي 
والظ��������روف املحيط��������ة باملته��������م ويراع��������ى إذا لم 
يتس��������بب بخسائر بشرية أو أدى أدوارا ثانوية 
فم��������ن املمكن أن تهبط العقوب��������ة من اإلعدام إلى 

السجن".
وذكر أن "القانون ال يمنح رخصة االنتماء الى 
الجماع��������ات اإلرهابية، وهو ج��������ازم وقاطع في 
العقوبة، لكن يق��������ع على عاتق القاضي تطبيق 
ه��������ذا القان��������ون وفق ما يراه مناس��������با وحس��������ب 

قناعاته ووفقًا للظروف القضائية".

عمليات إرهابية بـ50 ألفًا فقط
وفي ش��������أن آخر يس��������تبعد الفت��������الوي أن تكون 
أسباب انتماء الشباب إلى داعش مالية بحتة، 

متشهدا بعشرات الدعاوى املنظورة أمامه.
وقال الفت��������الوي إن "اإلغراء املال��������ي للجماعات 
اإلرهابي��������ة يكاد ينحصر بالق��������ادة الكبار فقط، 
فيما يمّنون أتباعهم الشباب بغايات أخروية 
جذابة ويدفعون لهم مبالغ زهيدة جدًا تتراوح 
أحيان��������ًا ب��������ني 50 – 100 ألف دين��������ار عن تفجير 

سيارة أو عبوة مثاًل".
وتاب��������ع أن "س��������احات القض��������اء لم تش��������هد ثمنًا 
عالي��������ًا لعملي��������ة إرهابي��������ة، ألن الق��������ادة يقومون 
بعملي��������ات غس��������يل أدمغ��������ة للش��������باب بعيدا عن 
املال فيما يستأثرون هم باألموال واالمتيازات 
الكبيرة التي تصلهم من املمّولني الرئيس��������يني 

لإلرهاب".

االنتماء للتنظيم اإلرهابي مشروع جرمية وإن لم يتم سفك دماء

قتاله لتعوي�ض  ظل  كتائب  و�شكل  املنا�شرين  لك�شب  االأدمغة  وغ�شيل  الرتهيب  "داع�ض" ا�شتخدم 

أغلبها حتركها احلكومة على "محرمات املبازل"

امرأة تدعي بأنها أرملة ثري قادت إلى عصابة تزوير

دعاوى املياه ت�شهد ت�شاعدًا.. وبيوت "احلوا�شم" تعرقل امل�شاريع االإروائية

ق�شاة يحّددون مكامن التالعب بالق�شامات ال�شرعية ويروون ق�ش�ض احتيال لك�شب االإرث

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ دعاء آزاد

ح��������ّدد قضاة أحوال ش��������خصية مكامن التالعب 
الت��������ي تحدث في القس��������امات الش��������رعية، وفيما 
ذكروا أن بعض األخطاء ال إرادية تحصل أثناء 
املعاملة من الدوائر املتعلقة، أفادوا بأن أخطاء 
أخ��������رى تك��������ون مفتعلة بغي��������ة الحص��������ول على 

مكاسب أكثر في اإلرث.
وفيما ش��������رحوا آلية سير اإلجراءات القضائية 
الت��������ي تتعلق بالقس��������امات، تحدثوا عن حاالت 
عديدة مرت على املحاكم شهدت تزويرًا لغرض 

كسب اإلرث بطريقة غير قانونية.
وعّد قاضي األحوال الش��������خصية موفق سامي 
صورة قيد املتوفى وكتاب دائرة األحوال املدنية 

الخاصة وثائق حاسمة لتحديد الورثة.
وع��������ن إج��������راءات املحكم��������ة أوض��������ح س��������امي انه 
"عندما يقدم طالب القسام الشرعي طلبه فأننا 
نلزمه بجلب كتابني األول م��������ن دائرة الوالدات 
والوفي��������ات لصورة قيد الوف��������اة ملوّرثه، واآلخر 
من دائرة األح��������وال املدنية الخاص��������ة باملتوفى 

بغية معرفة ورثته".
وفيما أش��������ار إلى أن "كتاب صورة قيد املتوفى 
ال يأت��������ي إال عن طريق البريد الرس��������مي لتجنب 
التالعب بأس��������ماء الورث��������ة"، ذكر ان��������ه "في حال 

وجود خطأ غير مقصود بعدم ذكر احد الورثة 
أحيانا يقوم طالب القسام بإيضاح ذلك". 

وأض��������اف س��������امي ان "صورة قي��������د املتوفى هي 
م��������ن تحدد الورث��������ة ولكن املحكمة تس��������تمع إلى 

أسماءهم التي يدلي بها طالب القسام".
وعن مكامن األخطاء املعتادة في هذه املعاملة 
يق��������ول س��������امي إن "أغلب ح��������االت الخطأ تتعلق 
بمس��������ألة انتقال امل��������رأة بعد الزواج إلى س��������جل 
زوجه��������ا مع ع��������دم ذكر دائ��������رة األح��������وال املدنية 

عملية النقل".
ويواصل "اذ اجتمع خطأ دائرة األحوال املدنية 
في عدم ذكر احد الورثة، وتعّمد طالب القس��������ام 
ع��������دم ذكرها أيض��������ا ف��������ان املحكم��������ة تبحث في 
احتمالي��������ة تواطؤ بني طالب القس��������ام واملوظف 

املختص في دائرة األحوال".
وتابع "إذا ثب��������ت التواطؤ بينهم ف��������ان القانون 
يعاقبهم بالعقوبة ذاتها بحس��������ب أحكام املادة 

294 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص هذه امل��������ادة عل��������ى أن "يعاقب بالحبس 
وبالغرام��������ة او بإحدى هاتني العقوبتني كل من 
ق��������رر أمام الس��������لطة املختصة إج��������راءات تتعلق 
بتحقيق الوفاة أو الوراثة أقوااًل غير صحيحة 
عن الوقائع املراد إثباتها متى صدرت الوثيقة 

على أساس هذه األقوال".

وعن استغالل طالب القسام خطأ دائرة األحوال 
في شطب احد الورثة، بني القاضي سامي بأن 
"طالب القس��������ام اذا لم يصحح للمحكمة الخطأ 
فأنه��������ا تحقق ف��������ي إثبات القص��������د الجنائي في 
ش��������طب الوريث من عدمه"، الفت��������ا إلى "صعوبة 

إثبات نية طالب القسام".
وذك��������ر أن "أحيان��������ًا ال يمل��������ك طال��������ب القس��������ام 
معلوم��������ات قانوني��������ة وكثي��������ر منه��������م يجهلون 
القراءة والكتابة فال يعرفون من ُذكر أو شطب 

من القسام".  
أم��������ا إذا كان التزوير في كت��������اب دائرة األحوال 
الش��������خصية، يتاب��������ع س��������امي "في حال ش��������طب 
وريث بطريقة احترافية ف��������ان القانون يعتبره 
تزويرا بمس��������تند رسمي ويعاقب الجاني وفق 
أح��������كام امل��������ادة 289 من قان��������ون العقوبات التي 

تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة".
وأش��������ار س��������امي إلى إمكانية تصحيح القسام 
الشرعي حتى بعد مرور مدة طويلة وتصرف 
الورث��������ة باألم��������الك، مبين��������ا ان "عل��������ى الوري��������ث 
املتض��������رر أن يقيم دع��������وى لتصحيح القس��������ام 
الش��������رعي كم��������ا يس��������مح ل��������ه القان��������ون بتحريك 
دع��������وى أخرى ضد من يرى ان��������ه تعمد في عدم 
ذك��������ره ف��������ي اإلرث".   وذكر أن "محكم��������ة البداءة 
تختص بمتابع��������ة التركة بعد أن يرفع الوريث 

املتضرر الدعوى أمامها"، موضحا أن "الوريث 
املش��������طوب يستعيد ما تم بيعه وذلك من خالل 
إقامة دعوى على الورثة ومن انتقل إليه اإلرث 

سواء كان أموااًل منقولة أو غير منقولة".
وتابع س��������امي "س��������يدخل الوريث بأسهمه من 
التركة ش��������ريكًا ملن اش��������ترى العق��������ار، أما املالك 
األخي��������ر فيق��������وم بتحري��������ك دعوى ض��������د الورثة 

كونه متضررًا".
وفيم��������ا إذ كان اإلرث مبلغ��������ًا م��������ن امل��������ال ب��������ني 
أن "املحكم��������ة تفات��������ح املص��������رف ملعرف��������ة املبلغ 
وتصحيح القسام من جديد وفي حال صرفت 
املبالغ، يلزم الورثة بالدفع كال حس��������ب حصته 

في اإلرث".
ولف��������ت إلى ان��������ه "إذا كان املبلغ غي��������ر مثبت فال 
يبق��������ى للمحكمة ش��������يء غير القس��������م القانوني 

إلثبات اإلرث". 
  م��������ن جانبه، قال قاضي األحوال الش��������خصية 
س��������عد محم��������د عبد الكري��������م إن "األخط��������اء التي 
ترتكبها دائرة األحوال الشخصية في نسيان 
احد الورثة  أحيانا تجبر طالب القس��������ام على 

شطب احد الورثة".
وأوضح عبد الكريم في تصريح إلى "القضاء"، 
أنه قد "يتعذر طالب القس��������ام ب��������أن التصحيح 
يحت��������اج إلى معاملة طويلة وهذا يتطلب كثير 

من والوقت واإلجراءات الروتينية".
فيم��������ا ذكر أن "كثيرًا من حاالت الش��������طب تكون 
نتيجة ال��������زواج خارج املحكمة" مش��������ير إلى أن 
"إحدى الحاالت تخص امرأة متزوجة ولديها 
3 أطف��������ال ولك��������ن الحال��������ة الزوجية غي��������ر ثابتة 
وبالتالي فهم غير مذكورين في دائرة األحوال 
الش��������خصية وه��������ذا يتطل��������ب معامل��������ة طويل��������ة 

وإجراءات أخرى ليثبت حقهم في الوراثة".
وي��������روي القاض��������ي عب��������د الكريم أيض��������ًا إحدى 
عملي��������ات التالعب الت��������ي مرت عل��������ى املحكمة، 
ويق��������ول إن "امرأة حضرت إل��������ى املحكمة تدعي 
أنه��������ا أرملة رجل ثري وأجرت معاملة تصديق 
زواج خارج املحكمة وبعد إتمامها استطاعت 

أن تحصل على قسام شرعي".
وأض��������اف "ل��������م تكتف امل��������رأة بقدرها م��������ن اإلرث 
إذ بع��������د أن حصلت على رب��������ع التركة، ألنها ال 
تمتل��������ك فروعا قامت بنس��������ب طفل لها من زوج 

آخر وحصلت على قسام شرعي".
طمع املرأة أدى إلى كش��������فها كما يقول القاضي 
الس��������تحصال  ذهب��������ت  "امل��������رأة  أن  ويضي��������ف 
اإليجارات من محال زوجها املتوفى إال أن احد 
املستأجرين كش��������فها وبلغ أوالد الرجل الثري 

الذين يعيشون خارج العراق".     
وب��������ني محمد ان "املرأة قادتنا إلى إلقاء القبض 

على عصابة متخصصة بالتزوير". 
وف��������ي حال تع��������رض احد ناقص��������ي األهلية إلى 
ش��������طب من اإلرث فانه يس��������تطيع أي ش��������خص 
قريب منه أن يرفع دعوى او يبلغ دائرة رعاية 

القاصرين، كما يوضح عبد الكريم.
 وأض��������اف أن "ه��������ذا يعن��������ي أن الش��������خص القيم 
علي��������ه غير أمني وباإلمكان إب��������الغ دائرة رعاية 
القاصري��������ن ع��������ن الش��������خص ال��������ذي الح��������ق أذى 
بالقاصر الن هذه الدائرة هي الجهة املختصة 
وه��������ي املحافظة على حقوق ه��������ؤالء، فمتى ما 
علمت بوجود أذى يتعرض له القاصر س��������وف 
تب��������ادر إلى إرس��������ال احد ممثليه��������ا القانونيني 

وترفع دعوى ضد القيم عليه". 
ب��������دوره، يقول القاض��������ي إياد كاظم رش��������اد في 
تعليق��������ه إل��������ى "القض��������اء"، إن "املحكم��������ة كان��������ت 
نعاني من مش��������كلة ف��������ي قضاي��������ا النازحني، إذ 
أن القانون ينص عل��������ى أن محل إقامة املتوفى 
هي التي تختص بإصدار القس��������ام الش��������رعي، 
ولكن االجتماع األخير ملجلس القضاء األعلى 
أوصى بتس��������هيل معامالتهم والتعامل بروح 

القانون".
وتابع كاظم الى ان "حاالت الش��������طب قليلة جدا 
نظ��������را الن صورة قي��������د املتوفى تأت��������ي بالبريد 

حصرا وال يمكن تزويرها".

بغداد / سحر حسين 

أكدت املحكمة املتخصصة بالنظر في املخالفات املائية 
أن النس��������بة االكبر من دعاواها تقيمها الحكومة، الفتة 
إلى أن معظمها تتعلق بما يس��������مى "مح��رمات مبازل"، 
وفيما أش��������ارت أن انتشار ظاهرة العش��������وائيات اسهم 
في تعطيل العديد من املش��������اريع االروائية، دعت جميع 
املواطنني إل��������ى مراجعة القضاء لحماي��������ة حقوقهم من 

التجاوزات. 
وقالت باس��������مة الس��������اعدي قاض��������ي محكم��������ة املياه في 
الرصاف��������ة ف��������ي حديث م��������ع "القضاء" أن "دع��������اوى املياه 
في الرصافة ش��������هدت تصاعدًا خالل السنوات األخيرة 
الس��������يما بع��������د ع��������ام 2003 م��������ع كث��������رة بناء بي��������وت في 

العشوائيات املعروفة محليًا بالحواسم".
وأضاف��������ت أن "هذه العش��������وائيات ش��������يدت على مناطق 

مخصصة ملشاريع إروائية تابعة لوزارة املوارد املائية، 
ما أثر سلبا على انجازها".

وتابعت الساعدي أن "هناك تقريبا 5 دعاوى سجلتها 
املحكم��������ة خالل اقل من س��������نة تخ��������ص موضوعا واحدًا 
وهو محرم��������ات املب��������ازل"، موضحة أن "ه��������ذه الدعاوى 
تحركها وزارة امل��������وارد املائية بح��������ق املتجاوزين على 

األراضي املخصصة ملشاريع مائية وتابعة للوزارة". 
وبش��������أن دور املحكم��������ة ف��������ي مثل ه��������ذه الدع��������اوى رّدت 
"عليها تثبيت واقع ح��������ال هذه املخالفة، فتطلب ابتداًء 
تش��������كيل لجن��������ة مكّونة م��������ن املمث��������ل القانون��������ي لوزارة 
املوارد ومحقق قضائ��������ي من املحكمة وممثل عن دائرة 
التس��������جيل العقاري"، ولفتت إلى "تنسيب مهندس من 
دائرة البلدية خاص بشعبة التجاوزات لتحديد ملكية 

القطعة فيما إذا كانت لشخص أو للوزارة".
وعن س��������بب قلة الدعاوى، أفادت الساعدي بأن "حداثة 
تش��������كيل املحكمة وانحراف مسار القضايا أثرت بشكل 
كبير على عددها"، وأشارت إلى "وجود نزاعات تخص 
املي��������اه إال أن أصحابها يتمس��������كون بقضايا الخالفات 

واملش��������اجرات الت��������ي تحص��������ل بس��������ببها، ويغفلون عن 
القضية األصلية املتنازع بسببها وهي املياه".

وتواصل بالقول إن "ه��������ذه املحكمة أحيانًا تضطر إلى 
إحالة الدعوى إلى محاكم أخرى حس��������ب االختصاص 

النوعي".
وفي السياق نفس��������ه أفاد قاضي الجنح في الكرخ عبد 
القادر حسني في تصريح إلى "القضاء"، بأن "املخالفات 
الت��������ي تقع عل��������ى املياه تنظره��������ا املحكم��������ة كأي جنحة 
أخرى"، مبينًا أن "أغلب الخصومات على املياه تحصل 
ف��������ي املناطق الزراعية وتتم تس��������ويتها عش��������ائريًا دون 

اللجوء إلى املحاكم".
ودعا حس��������ني ف���ي الوقت نفس��������ه "املواطنني الى اللجوء 
للقض��������اء في ح�ال حدوث تج��������اوزات أو مخالفات على 

الحصص املائية املخصصة لهم".
وأع��������رب ع��������ن أمل��������ه ف��������ي "تعزيز أواص��������ر التع��������اون بني 
القض��������اء ووزارة املوارد املائي��������ة وتزويدهم بمجموعة 
القوانني التي يتعاملون بها ليتم حس��������م اكبر عدد من 
الدع��������اوى وبوقت أس��������رع".  وعلى صعي��������د متصل أقام 

معهد التطوير القضائي ورش��������ة عم��������ل حول التعريف 
بالتش��������ريعات الخاص��������ة بعم��������ل وزارة امل��������وارد املائية 
بحض��������ور عدد م��������ن القض��������اة واملس��������ؤولني املختصني 

بالشأن القانوني لوزارة املوارد املائية.
وق��������ال القاضي املحاض��������ر احمد االميري إن "الورش��������ة 
تناولت مواضيع مهمة في قوانني االستمالك وقانون 
التضم��������ني إضافة ال��������ى قانون تنفيذ ال��������رأي"، الفتًا إلى 
التط��������رق إلى مس��������ألة "التعوي��������ض عن طري��������ق اللجان 

املشتركة".
ون��������وه االميري إلى "ض��������رورة لجوء لجن��������ة التعويض 
إلى الكش��������ف املس��������تعجل على األراض��������ي التي يرومون 
اس��������تخدامها إلنش��������اء مش��������روع إروائ��������ي قبل إنش��������ائه 
لغرض تثبيت الحالة بصورة مستعجلة" الفتًا إلى ان 
"هذا الكشف يش��������مل كل ما موجود على هذه األراضي 

من مغروسات أو منشآت أو محاصيل".
أما في حالة تنفيذ املش��������روع دون تثبيت حالة األرض 
فقد أوضح االميري انه "يمكن االستناد بمصادر أخرى 
مثل املخاطبات والكتب الرسمية التي يقيمها صاحب 

العالقة لتأييد م��������ا كان موجودًا فيها من مزروعات أو 
مغروسات او منشآت".

وأش��������اد املستش��������ار القانون��������ي ل��������وزارة امل��������وارد املائية 
عط��������ا الله بالس��������لطة القضائية لنجاحه��������ا في "تجربة 
تش��������كيل محكمة متخصصة بدعاوى املياه"، موضحًا 
ان "تش��������كيلها جاء لتحقيق املصلحة العامة بالحفاظ 
عل��������ى الث��������روة املائي��������ة وتأم��������ني توزيعه��������ا بم��������ا يحقق 
إستراتيجية الدولة في توفير األمن الغذائي ولغرض 

منع التجاوزات على املياه خالفا للقانون".
وأض��������اف عطا أن "ق���������رار التش��������كيل جاء بن��������اء على ما 
عرضت��������ه وزارة املوارد املائي��������ة" معربا عن طموحه بان 
"يتوس��������ع النط��������اق املكاني للمحكم��������ة وال يقتصر على 
رئاس��������ة االس��������تئناف فق��������ط وإنما يمتد ف��������ي كل ناحية 

وقضاء".
وأك��������د أن "هناك املئات من الدع��������اوى في املحافظات قد 
حس��������مت من قبل محاكم الجن��������ح"، منوهًا إلى ان "اغلب 
ه��������ذه الدع��������اوى تتعل��������ق بالتجاوزات عل��������ى الحصص 

املائية ومحرمات املبازل".
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يشكل تنظيم داعش اإلرهابي كتائب غير قتالية ثم يزجها في المعارك لتعويض قتاله
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■  كيف متت عملية تر�صيحكم �إىل من�صب رئي�س 
حمكمة �لتمييز �الحتادية؟

- عماًل بأحكام املادة 91/ ثانيًا من الدس��������تور رّشحنا 
مجلس القضاء األعلى إل��������ى مجلس النواب للموافقة 

على تعييننا رئيسًا ملحكمة التمييز.
حيث صوت مجلس القضاء االعلى بجلسته املنعقدة 
بتاريخ 2015/1/11 باإلجماع على اختياري للتعيني 
بهذا املنصب من بني ثالثة، ممن لديهم منصب نائب 
الرئيس حس��������ب الشروط التي تنص عليها املادة 47/ 

خامسًا من قانون التنظيم القضائي.

■  وهل تدخلت حمكمة �لتمييز يف �لرت�صيح؟

- سبقت ترشيح مجلس القضاء االعلى جلسة تداولية 
جمعت كافة السادة القضاة من املحكمة لترشيح احد 
نواب رئي��������س املحكمة الثالثة وبرغم كون الترش��������يح 
من اختصاص مجل��������س القضاء االعل��������ى لكنني كنت 
مصرًا على الوقوف على رأي اعضاء محكمة التمييز 
االتحادي��������ة، وبع��������د مغ��������ادرة ن��������واب الرئي��������س الثالثة 
الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي االقدم االستاذ 
كامل ش��������هاب جرى التصويت السري وكانت نتيجته 

حصولي على 16 صوتًا من أصل 19.

■  وماذ� ح�صل بعد ذلك؟

- بعد ط��������رح املوض��������وع للتصويت 
عليه ف��������ي مجلس القض��������اء االعلى 
وحصلن��������ا عل��������ى اجم��������اع الس��������ادة 
اعضاء مجلس القضاء األعلى، ومن 
ثم انتقل االم��������ر إلى مجلس النواب 
حي��������ث حصلت عل��������ى موافق��������ة 241 
عضوًا م��������ن كافة مكونات الش��������عب 
العراقي، وهذا انجاز كبير للقضاء 
أن يكون ملحكمة التمييز االتحادية 
رئي��������س أصيل ولي��������س وكياًل حيث 
بقي هذا املنصب ش��������اغرًا منذ سنة 
2004 عندما تفرغ الرئيس السابق 
االس��������تاذ مدح��������ت املحم��������ود مله��������ام 

رئاسة مجلس القضاء األعلى. 
وبحس��������ب التسلس��������ل التاريخي ملن 

شغل هذا املنصب لكوني الرئيس الحادي عشر حيث 
كان أول رئيس هو االنكليزي بريجارد ومن ثم حسن 
س��������امي تتار ومحمود خالص ومحمد شفيق العاني 
ومحمد القشطيني وضياء شيت خطاب وعبد الرزاق 
عبد الوهاب وعبد املجي��������د الجنابي وإبراهيم العزي 

ومدحت املحمود وفائق زيدان.

■  يت����د�ول �لبع�����س �ن جمل�س �لنو�ب ��ص����در �لقانون رقم 
8 ل�صنة 2014 �لذي عدل �ملادة 47/ ر�بعًا من قانون 
�لتنظي����م �لق�صائ����ي لتعدي����ل �مل����دة �ملطلوبة للتعي����ن مبن�صب 
نائ����ب رئي�س حمكم����ة �لتميي����ز �الحتادية من ث����اث �صنو�ت 
�ىل �صنت����ن بن����اء على رغبة رئي�����س جمل�س �لق�ص����اء �العلى 
�ال�صتاذ مدحت �ملحمود ولكي تطبق هذه �ملدة على �لقا�صي 

فائق زيد�ن كيف تعلقون على هذه �ملز�عم؟ 
- ان تعدي��������ل امل��������ادة 47/ رابع��������ا م��������ن قان��������ون التنظيم 
القضائ��������ي بالقان��������ون رقم 8 لس��������نة 2014 حصل خالل 
فترة رئاس��������ة مجلس القض��������اء االعلى م��������ن قبل نائب 
رئي��������س محكم��������ة التميي��������ز القاض��������ي املتقاعد حس��������ن 
الحمي��������ري بع��������د صدور قان��������ون مجل��������س القضاء رقم 
)112( لس��������نة )2012( ال��������ذي فصل بموجب��������ه املحكمة 
االتحادي��������ة ع��������ن مجلس القض��������اء وبالتال��������ي ال عالقة 
لالس��������تاذ مدحت املحمود بهذا التعديل، حيث تم رفع 
مقت��������رح تعديل املدة املنصوص عليه��������ا في تلك املادة 
بموجب كتاب ملجل��������س القضاء االعلى في 2013/9/4 
وخالل هذه الفترة كان االس��������تاذ حسن الحميري هو 

رئيس مجلس القضاء االعلى. 

■ وهل من �صرورة ملحة ��صتوجبت هذ� �لتعديل؟
- بالفع��������ل، ف��������أن التعديل املذكور اس��������توجبته ظروف 
واقعي��������ة تتمثل ف��������ي أن جميع نواب رئي��������س محكمة 
التمييز كانوا على وشك االحالة على التقاعد وجميع 
اعضاء املحكم��������ة املتبقني لم يمض على تعيينهم في 
محكم��������ة التمييز 3 س��������نوات، لذا في ح��������ال عدم اجراء 
التعدي��������ل هذا الش��������رط فأننا نصبح أم��������ام حالة فراغ 
قانوني اذ سيتعطل تشكيل الهيئة العامة والهيئات 
املوس��������عة التي تس��������توجب أن يترأس��������ها نائب رئيس 

محكمة التمييز.
لذا وبحكم هذه الحاجة تم رفع مقترح التعديل فعاًل 
وكان مجديًا حيث أن نواب الرئيس جميعهم احيلوا 
على التقاعد لبلوغهم الس��������ن القانوني للتقاعد وحل 
محله��������م نواب الرئيس املس��������تفيدين من هذا التعديل 
وهم كل م��������ن القضاة: فائق زيدان، وس��������عدي صادق، 

وزهير عبد الصاحب.

■  برغ���م �أن �ل�صلط���ة �لق�صائي���ة �علن���ت ع���ن تق���دمي 
مر�صحه���ا ملن�ص���ب رئا�صة حمكم���ة �لتمييز �الحتادية 

لكن عملية �لت�صويت تاأخرت، كيف جتدون ذلك؟
- فت��������رة التدقي��������ق في مجل��������س النواب على الترش��������يح 
واملوافقة اس��������تغرقت حوالي س��������نة وش��������هر، ورغم ان 
نتيجة التصويت كانت ش��������به اإلجماع، إال ان التأخير 
س��������ببه بعض السياس��������يني ممن اصدرنا قرارات ليس 
في صالحه��������م خالل فترة انتخاب��������ات اعضاء مجلس 
النواب للدورة الحالية بحك��������م عملنا كرئيس للهيئة 
القضائي��������ة املختص��������ة بنظ��������ر الطع��������ون على ق��������رارات 

مجلس املفوضني.

■  م���ا ه���و ر�أيك���م يف ن����س �لد�صت���ور عل���ى �صرورة 
جمل����س  يف  �لق�صائي���ة  �ملنا�ص���ب  عل���ى  �لت�صوي���ت 

�لنو�ب؟
- هذا الذي حذرنا منه باستمرار واكدنا على ضرورة 
ان يتم تعديل املادة 91/ ثانيًا من الدستور التي تقيد 
تعيني القضاة في املناصب القضائية املهمة بمجلس 
النواب وهي رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس 

االدعاء العام ورئيس هيئة االشراف القضائي.

■  وملاذ� �لتعديل؟

- نرى ان الدس��������تور خرق نفس��������ه بنفسه عندما ينص 
في املادة 19 منه على ان القضاء مس��������تقل ال س��������لطان 
عليه لغير القانون في حني تشكل املادة 91/ ثانيا من 
االستقاللية  لهذه  الدستور خرقًا 
وه��������ذا م��������ا ملس��������ناه خ��������الل فت��������رة 
التدقيق في مجلس النواب حيث 
حاول قس��������م قليل من السياسيني 
باملوافق��������ة  التصوي��������ت  عرقل��������ة 

ألسباب شخصية بحتة.
 لكن بفض��������ل وعي القس��������م االكبر 
منه��������م ألهمي��������ة ان يك��������ون رئيس 
التمييز، وضرورة  اصيل ملحكمة 
احت��������رام ارادة القض��������اء بترش��������يح 
م��������ن يراه مناس��������با له��������ذا املنصب 
تم االمر بطريق��������ة تلفت االعجاب 
بش��������هادة معظم اعض��������اء مجلس 
الن��������واب حي��������ث قال��������وا ان نس��������بة 
املصوت��������ني لم يحص��������ل عليها اي 
مس��������ؤول سابق، وهذه مسؤولية إضافية على عاتقي 
ألبذل املزيد وأكون عند حس��������ن ظن ثقة الش��������عب التي 

عبر عنها ممثلوه أعضاء مجلس النواب.

■  ه���ل م���ن �صفقات جرت خل���ف �لكو�لي����س لتمرير 
��صمك���م؟ وم���ا ه���ي طبيع���ة عاقاتك���م ب�صخ�صي���ات 

�صيا�صية؟
- م��������ن املعروف ان مجلس الن��������واب يمثل كافة مكونات 
الش��������عب العراق��������ي، ونس��������بة التصوي��������ت التي حصلت 
عليه��������ا تقضي على نظرية املؤامرة بخصوص وجود 
صفقات خلف الكواليس فال وجود ملثل هذه الصفقات، 
وإال ما حصلت على شبه اجماع مجلس النواب، ثم ان 
عالقتي مع جميع السياس��������يني ومن مختلف مكونات 
الشعب العراقي هي التي سهلت هذا التصويت بحكم 

معرفتهم بمهنيتي في مجال عملي.

�الحتادي���ة  �لتميي���ز  رئي����س حمكم���ة  يتمت���ع  ه���ل   ■
ب�صاحي���ات ��صتثنائية جتعل���ه يوؤثر يف �لقر�ر �لذي 

تتخذه �ملحكمة �أو �أي حمكمة يف �لعر�ق؟
- رئي��������س محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة ه��������و الرئيس 
االداري للمحكم��������ة ام��������ا من حي��������ث اش��������تراكه في نظر 
الدع��������اوى الداخلة ضمن اختص��������اص املحكمة فيكون 
صوت��������ه كص��������وت أي عض��������و ف��������ي املحكمة م��������ن خالل 
التصوي��������ت على اي قرار يش��������ارك في اص��������داره في اي 

دعوى يشترك فيها.
ام��������ا صالحيات رئيس محكم��������ة التمييز فهي محددة 
بن��������ص امل��������ادة 15/ أوال من قان��������ون التنظيم القضائي 
وهي بمجمله��������ا ادارية وقضائية في محكمة التمييز 
االتحادية فق��������ط، وليس له اي صالحي��������ة للتدخل في 
عم��������ل املحاكم االخرى باس��������تثناء النظ��������ر في الطعون 

على القرارات التي تصدرها تلك املحاكم. 

■ كث���رً� م���ا توّج���ه �تهام���ات �إىل حمكم���ة �لتميي���ز 
�الحتادي���ة بتعطيل �حكام �الع���د�م لغايات معينة، ما 

هو تعليقكم على هذه �ملز�عم؟
- قبل تس��������نمنا منصب رئاسة املحكمة سواء بالوكالة 
منذ منتصف س��������نة 2014 أو باالصالة في 10/ شباط/ 
2016 كان هاجس��������نا االول هو س��������رعة حس��������م الطعون 
التي ترد على قرارات املحاكم وفعال اس��������تطعنا حس��������م 
جميعها خالل عام 2014 بحيث كانت نسبة الحسم 100 

% ، اما بالنس��������بة لالحكام الصادرة باالعدام وبالنظر 
ألهميتها تستوجب التدقيق سيما وان القرار الصادر 
باإلع��������دام إذا م��������ا تمت املصادق��������ة  عليه يعن��������ي توقيع 
شهادة الوفاة للمحكوم اضافة الى ان آلية عمل الهيئة 
املوس��������عة الجزائية بخصوص نظر الدعاوى الصادرة 
فيها اح��������كام االعدام تس��������توجب التأخير حيث ان هذه 
الهيئة تجتمع مرة واحدة كل ش��������هر في جلسة تستمر 

ملدة يومني.

■ وملاذ� يقت�صر �نعقاد �لهيئة ملرة و�حدة �صهريًا؟

- أنه لفس��������ح املجال امام القضاة اعضاء الهيئة الذين 
يجب ان ال يقل عددهم عن 15 عضو لدراسة الدعاوى 
التي ال يقل عددها كمعدل عن 40 ش��������هريا وهذا العدد 
يحت��������اج وقت��������ا ال يقل عن ش��������هر لتدقيقه��������ا من جميع 

اعضاء الهيئة. 
ام��������ا موض��������وع تعطي��������ل أحكام اإلع��������دام ف��������ان محكمة 
التميي��������ز لي��������س له��������ا عالقة مطلق��������ا به��������ذا التأخير اذ 
ان مهم��������ة املحكمة تنته��������ي باملصادقة عل��������ى األحكام 
الصادرة بعقوبة اإلعدام وترس��������ل االحكام الى رئاسة 
الجمهوري��������ة إلصدار املرس��������وم الجمه��������وري بالتنفيذ 
ثم يحال الحكم برفقة املرس��������وم الجمهوري الى وزارة 
العدل للتنفيذ، اي ان محكمة التمييز ليس لها عالقة 

بتنفيذ حكم االعدام. 

■  كي���ف ملحكمة �لتمييز �مل�صارك���ة يف ر�صم �صيا�صة 
�ل�صلطة �لق�صائية �الحتادية؟

- دور محكم��������ة التمييز االتحادية في رس��������م سياس��������ة 
الس��������لطة القضائي��������ة يكون من خالل مش��������اركة ممثلي 
املحكم��������ة في مجل��������س القض��������اء األعلى، وه��������م كل من 
رئي��������س املحكم��������ة ونوابه بحك��������م كونه��������م أعضاء في 
مجلس القضاء األعلى املس��������ؤول عن رس��������م سياس��������ة 

السلطة القضائية.

■ هن���اك �تهام���ات توّج���ه �إىل �لق�ص���اء �لعر�قي بنحو 
عام من قبل �لبع�س باأنه م�صي�س و�أنه يحابي �أطر�فًا 
مهيمن���ًة على �لق���ر�ر �ل�صيا�صي، كيف ت���رّد على هذه 

�التهامات؟
- موض��������وع اتهام القض��������اء بالتس��������ييس قديم واعتاد 
القض��������اء عل��������ى س��������ماعه وهو اته��������ام ليس له أس��������اس 
صحي��������ح، وإنما مج��������رد اتهام من أش��������خاص صدرت 

أحكام قضائية لم تكن في صالحهم. 
لكن الشيء املهم الذي يجب اإلشارة اليه هو ان القضاء 
ج��������زء من مؤسس��������ات الدول��������ة ويحرص عل��������ى صيانة 
الدول��������ة والحف��������اظ عليها، ل��������ذا نج��������د أن القضاء داعم 
للدولة بما يتف��������ق مع أحكام القانون وخصوصا بعد 
سنة 2003 اذ رغم اختالف الحكومات وشخوصها اال 
ان القض��������اء موقفه واحد وهو دع��������م الدولة بما يتفق 

واحكام القانون. 

■ هن���اك ق���ر�ر�ت عدي���دة ت�ص���در م���ن قب���ل �ملحاك���م 
�جلز�ئي���ة �ص���ّد �صيا�صين لكن بع�صه���ا يتعر�س �إىل 
�لنق����س عند و�صول���ه �إىل حمكمة �لتمييز �لتي تفرج 
عن �ملتهم ما يجع���ل �لطاقم �لق�صائي �لتمييزي حمل 

ت�صاوؤالت عن �صبب �تخاذ قر�ر�ت بالنق�س؟
- معظ��������م األحكام التي صدرت بحق السياس��������يني هي 
غيابية بس��������بب عدم حض��������ور املتهمني أم��������ام القضاء 
للدفاع عن أنفسهم وتقديم أدلة نفي االتهام املنسوب 
إليهم ل��������ذا تصدر األح��������كام الغيابي��������ة بإدانتهم لعدم 
سماع أدلة نفي االتهام ولكن عند حضور هؤالء امام 
املحكمة الت��������ي أصدرت  تلك األحكام ويعترض عليها 
ويق��������دم االدلة التي تنفي االتهام ضده تصدر املحكمة 
املختصة القرار بتعديل حكمها الغيابي واإلفراج عن 

املتهمني.
له��������ذا أدعو كل من صدر بحق��������ه حكم غيابي او مذكرة 
قبض ان يمثل امام القضاء ويدافع عن نفسه ونضمن 

له املحاكمة العادلة وفقا للقانون.

■  كي���ف يتعام���ل �لق�ص���اء �لعر�ق���ي وكذل���ك حمكمة 
�لتميي���ز م���ع قو�ن���ن بع�صه���ا يع���ود �إىل �صبعيني���ات 
�لق���رن �ملا�ص���ي بالنظ���ر �إىل �لتط���ور �حلا�ص���ل يف 

�ملجتمع؟
تعامل محكمة التمييز والقضاء العراقي مع القوانني 
القديم��������ة واضح وه��������و تطبيق تل��������ك القوانني طاملا لم 
تلغ او تعدل حسب نص املادة 130 من الدستور التي 
تتضمن على )تبقى التش��������ريعات النافذة معموال بها 

ما لم تلغ او تعدل وفقا ألحكام هذا الدستور(.
 ون��������رى به��������ذا الص��������دد ان الع��������راق بحاجة إل��������ى ثورة 
تش��������ريعية لتعديل القوانني النافذة او إصدار قوانني 
جديدة بالشكل الذي يلبي متطلبات املرحلة الراهنة.

■ �إىل �أي مدى يتعر�س �لق�صاء �لعر�قي �إىل �صغوط 
يف �لتعام���ل م���ع �مللفات �خلطرة و�ملهم���ة �ملعرو�صة 

�أمامه ال�صيما ق�صايا �لف�صاد وهدر �ملال �لعام؟

- ف��������ي كافة مفاص��������ل عمل القضاء س��������واء في القضايا 
املدني��������ة ام الجزائية وتحديدا ف��������ي قضايا االرهاب او 
الفس��������اد يتع��������رض القضاء الى ضغ��������وط بحكم أجواء 
الحرية املش��������اعة لكن الس��������ؤال املهم هو هل يستجيب 

القضاء لهذه الضغوط أم ال؟
اس��������تطيع أن أجزم أن القضاء يتعامل بمهنية مع تلك 
الضغوط وال يس��������تجيب ألي طلب مخال��������ف للقانون 
ولدين��������ا قائمة طويلة بمواقف مش��������رفة للقضاء بهذا 
الص��������دد ليس من الالئق ذكره��������ا لكن املهم ان نؤكد أن 

القضاء ال يخضع ألي ضغط ومن قبل أي جهة.

■  هناك من يجد �أن ��صت�صر�ء �لف�صاد يف موؤ�ص�صات 
�لدولة هو �صعف �الجهزة ذ�ت �لعاقة ويف مقدمتها 

�لق�صاء �لعر�قي؟
- ليس للقضاء أي دور س��������لبي في استش��������راء الفساد، 
بمعنى ان القضاء لم ولن يتساهل مع متهم بالفساد 
اذا كانت االدلة املتحصلة في الدعوى املعروضة امام 
القضاء في ادانة مرتكب جريمة الفساد لكن اذا كانت 
الجه��������ات املختصة س��������واء باملراقب��������ة او التحقيق في 
قضايا الفساد ال تملك القدرة على تهيئة االدلة الكافية 
التي يش��������ترطها القانون إلدان��������ة مرتكب الجريمة هذا 
ال يعني بس��������بب تقصير في القض��������اء وإنما التقصير 

والخلل عند تلك الجهات.

■  كم���ا توج���ه �تهام���ات �إىل �لق�ص���اء �لعر�ق���ي باأن���ه 
يتباط���اأ يف �تخ���اذ �الإج���ر�ء�ت �لقانوني���ة بح���ق كبار 
�لفا�صدي���ن وين�صغ���ل باملوظف���ن �ل�صغار ع���ن ق�صايا 
ر�صوة ب�صيط���ة؟، حيث �أن هناك ر�أيًا بعدم وجود �أي 

م���ن �مل�صوؤول���ن �لكب���ار �ملتهم���ن 
بق�صايا �لف�صاد قد طاله �لعقاب؟

- موضوع فس��������اد املتهمني الكبار 
وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهم واقتصار ذلك على صغار 
املوظف��������ني لي��������س دقيق��������ًا، ويمك��������ن 
الرجوع ال��������ى احصائيات املحكمة 
املختصة بقضايا النزاهة س��������واء 
الجناي��������ات ام الجن��������ح ام التحقيق 
س��������وف نج��������د ان هن��������اك احكام��������ا 
وزراء  بح��������ق  قب��������ض  ومذك��������رات 
عام��������ني  وم��������دراء  وزارات  ووكالء 
ورتب عليا س��������واء ف��������ي الجيش ام 
الش��������رطة نزواًل الى املوظفني االقل 

رتبة، اذ ان القض��������اء ال يميز بني متهم مهم وآخر غير 
مهم ولكن العبرة بالدليل املتوفر في الدعوى.

■ هل تتابع حمكمة �لتمييز ملفات �ملوقوفن، ال�صيما 
م���ع وج���ود �نتق���اد�ت �إىل �لطو�ق���م �لتحقيقي���ة باأنها 
تعطل ح�صمها م���ا يوؤدي �إىل بقاء �لبع�س منهم مدد� 

طويلة من دون حماكمة؟
ف��������ي تدقي��������ق  التميي��������ز ينحص��������ر  أن دور محكم��������ة   -
األح��������كام والقرارات الص��������ادرة من املحاك��������م بمختلف 
اختصاصاته��������ا ولي��������س من مهامه��������ا متابعة  قضايا 
املوقوفني؛  الن ذلك يدخ��������ل ضمن اختصاص املحاكم 

املختصة واالدعاء العام واإلشراف القضائي.
لك��������ن ملحكم��������ة التمييز دور ف��������ي هذا املل��������ف من خالل 
وجود رئيسها ونوابها ضمن مجلس القضاء االعلى 
ال��������ذي يحرص على حس��������م قضايا املوقوفني باس��������رع 

وقت وفقا للقانون. 

■ كيف يتخذ �لقر�ر د�خل جمل�س �لق�صاء �الأعلى وهل 
لرئي�صه �أو نائبه �أف�صلية يف �لت�صويت على غره؟

- قرارات مجلس القضاء االعلى تتخذ عبر التصويت 
بني اعضائه، وص��������وت رئيس املجلس او نائبه مجرد 
صوت مس��������اٍو  لص��������وت اي عضو ف��������ي املجلس وهذه 
طبيعة عمل كل املحاكم والهيئات التي تتكون من اكثر 
من عضو اي يحكم عملها التصويت والرئيس سواء 
كان رئيس مجلس القضاء او رئيس محكمة التمييز 
او رئي��������س اي محكم��������ة تتكون من اكث��������ر من عضو هو 

مجرد صوت مساو لصوت االعضاء االخرين.

■  م���ا ه���ي �الآلي���ات �ملتبع���ة د�خ���ل جمل����س �لق�ص���اء 
�مله���ام  لت���ويل  �ل�صخ�صي���ات  �ختي���ار  يف  �لعر�ق���ي 

�لق�صائية �لقيادية يف �ملحاكم؟
- أن اآللي��������ات واملعايي��������ر املتبع��������ة في اختي��������ار القضاة 
لتول��������ي امله��������ام القضائي��������ة القيادية ف��������ي املحاكم هي 
الكفاءة والنزاهة وقوة الش��������خصية وقابلية املرش��������ح 

لهذه املناصب القيادية.

■  هل يتملك �لق�صاء �لعر�قي �جلر�أة ملحا�صبة بع�س 
ق�صاته �لذين توجه �إليهم �تهامات مبخالفة �لقانون؟ 
- إن هيئ��������ة اإلش��������راف القضائي ه��������ي الجهة املختصة 

بمراقبة عمل القضاة وبنتيجة التحقيق الذي تجريه 
إذا وج��������دت أن مخالف��������ة القاضي بس��������يطة فقد تكتفي 
بالتوجيه أو التنبيه للمخالفة التي ارتكبها وتدعوه 

لعدم تكرارها.
 أما اذا وجدت أن الفعل يس��������توجب محاكمته فتحيل 
نتيجة التحقيق الذي تجريه على اللجنة االنضباطية 
املش��������كلة من قبل مجلس القض��������اء االعلى واملكونة من 
ثالث��������ة من أعض��������اء املجلس من رؤس��������اء االس��������تئناف 
وبحض��������ور ممثل االدع��������اء العام حيث تت��������م محاكمة 
القاض��������ي الذي ارتكب فعال مخالف��������ا للقانون وتصدر 
بحقه احدى العقوبات املنصوص عليها في املادة 58 
م��������ن قانون التنظيم القضائي وه��������ي اإلنذار أو تأخير 
الترفي��������ع او الع��������الوة او كليهما وقد تص��������ل إلى إنهاء 
الخدم��������ة اذا وجد أن القاضي غير مؤهل لالس��������تمرار 

بالقضاء.

■  كي���ف يتعامل �لق�ص���اء �لعر�قي م���ع �ل�صخ�صيات 
�الم���و�ل  وكذل���ك  �لب���اد  خ���ارج  �لهارب���ة  �ملطلوب���ة 

�ملهربة؟
- يبرز دور القضاء العراقي مع الش��������خصيات الهاربة 
خ��������ارج العراق واالم��������وال املهربة من خ��������الل ما يؤديه 
االدع��������اء الع��������ام في اع��������داد ملف��������ات االس��������ترداد بحق 
املطلوب��������ني للقضاء بالتنس��������يق مع مديرية الش��������رطة 

العربية والدولية التابعة الى وزارة الداخلية.

■  ما هي ماب�صات �لقر�ر�ت �لتي �صدرت من حمكمة 
�جلنايات و�لتمييز بخ�صو�س ق�صية �صبايكر وكيف 

تعلقون على �ل�صجة �لتي �ثرت حولها؟
-  قضايا االرهاب من اهم القضايا 
التي يوليها القضاء اهمية خاصة 
لتعلقها بالجانب األمني وسالمة 
عل��������ى  وانعكاس��������اتها  املواطن��������ني 
مختلف جوانب الحياة السياسية 
واالجتماعية  واالقتصادية وحتى 
الثقافية لكن هناك بعض القضايا 
يوليه��������ا القض��������اء اهمي��������ة خاصة 
املترتبة  االث��������ار  بس��������بب جس��������امة 
عليه��������ا ومنه��������ا قضي��������ة س��������بايكر 
فيه��������ا فرضيات ل��������م تخطر في بال 
املش��������رع عند اصدار قانون اصول 
املحاكم��������ات الجزائية س��������نة 1971 
بس��������بب الع��������دد الكبي��������ر للمجن��������ي 
واس��������تمرار  واملتهم��������ني  عليه��������م 
القاء القب��������ض على البعض في الوق��������ت الذي أجريت 
فيه محاكم��������ة آخرين، لهذا عندما حس��������مت املحكمة 
 )28( الجنائية املركزي��������ة الدعوى االول��������ى الخاصة ب�
متهمًا ثم القي القبض عل��������ى اخرين غير املحكومني 
وج��������دت محكمة التمييز االتحادي��������ة ضرورة توحيد 
الدعوي��������ني مع��������ا وإج��������راء محاكمة املتهم��������ني في كال 
الدعويني بدعوى واحدة لهذا تم نقض قرار املحكمة 
الجنائي��������ة املركزية واع��������ادة الدعوى ال��������ى محكمتها 
لتوحيده��������ا م��������ع الدعوى املوج��������ودة لديه��������ا وإجراء 
محاكمة واحدة لجميع املتهمني اللذين القي القبض 
عليه��������م.  وه��������ذا ال��������ذي حصل مؤخرا حي��������ث أصدرت 
املحكمة الجنائية املركزية حكمها بإدانة )40( متهمًا 
واإلفراج عن )7( آخرين وس��������وف ترسل الدعوى الى 
محكمة التمييز االتحادية وعندها س��������تتم عمليات 

التدقيقات.

■  هن���اك �لعديد من ملفات �لف�ص���اد طالت موؤ�ص�صات 
د�خ���ل �لدول���ة �لعر�قي���ة، ه���ل كان للدو�ئ���ر �ملرتبطة 

بال�صلطة �لق�صائية ح�صة منها؟
- يفتخر القضاء العراقي بان هيئة النزاهة لم تؤش��������ر 
حال��������ة فس��������اد في القض��������اء العراقي ونس��������بة الفس��������اد 
باملقارن��������ة م��������ع بقية دوائ��������ر ومؤسس��������ات الدولة تكاد 

تكون معدومة. 

■  كي���ف يجد �لق�ص���اء �لعر�قي �لتن�صيق مع �جلهات 
ذ�ت �لعاقة يف تطبيق قر�ر�ته؟

- الجه��������ة الت��������ي يرتبط عم��������ل القضاء معه��������ا بالعمل 
ه��������ي دوائر وزارة العدل ممثلة بدائرة التنفيذ كونها 
الدائرة الت��������ي تنفذ القرارات واألح��������كام الصادرة من 
القضاء وكذل��������ك دائرة اإلصالح كونه��������ا الجهة التي 
لديه��������ا املوقوف��������ون واملحكوم��������ون من القض��������اء كذلك 
يرتب��������ط عمل القضاء مع مراكز الش��������رطة واملديريات 
املختص��������ة بمكافح��������ة الجريم��������ة التابعة ال��������ى وزارة 
الداخلي��������ة اضافة الى هيئة النزاه��������ة قدر تعلق االمر 
بقضاي��������ا الفس��������اد، اما ع��������ن درجة التنس��������يق مع تلك 
الجه��������ات فهي تتباين من جهة الى اخرى وبحس��������ب 
شخصيات من يتولى ادارة تلك الجهات واملؤسسات 
اذ ن��������راه خالل فترة معين��������ة جيدا جدا في حني يهبط 
ه��������ذا التعاون الى ادنى من ذل��������ك بتغيير رئيس ادارة 
تل��������ك الجه��������ة او بعض امل��������دراء او حت��������ى املوظفني او 

املحيطني به.

القاضي فائق زيدان في أول حوار لوسيلة إعالم: إجماع النواب على ترشيحي يدحض وجود صفقة لتعييني

رئي�ض حمكمة التمييز:
الق�شاء يدعم الدولة ال احلكومة.. وال ي�شتجيب لل�شغوط 

بقي منصب رئيس محكمة التمييز االحتادية شاغرًا منذ سنة 2004 عندما تفرغ الرئيس السابق األستاذ مدحت احملمود ملهام 
رئاسة مجلس القضاء األعلى، حتى صّوت مجلس النواب مؤخرًا بأغلبية كبيرة لصالح القاضي فائق زيدان.

القاضي زيدان املعروف في املؤسسة القضائية العراقية بخبرته وسجله القضائي الرصني هو القاضي احلادي عشر الذي يرأس هذه 
احملكمة عبر تاريخها الذي ابتدأ باالنكليزي بريجارد وانتهى بالقاضي مدحت احملمود رئيس مجلس القضاء األعلى احلالي.

وفي أول حوار للقاضي زيدان مع وسيلة إعالم حتدث مطّوال لصحيفة "القضاء" عن ملفات مهمة ورّد على تساؤالت شغلت مساحة 
  وفي ما يلي نص الحوار:واسعة في الرأي العام.

نفســــه  خــــرق  الدســــتور 
بنفســــه عندما نص على 
ضــــرورة التصويــــت علــــى 
القضائيــــة في  المناصــــب 
ونــــص  النــــواب  مجلــــس 
فــــي الوقت ذاتــــه على أن 
القضاء مستقل ال سلطان 

عليه لغير القانون

محكمــــة التمييــــز تنظــــر 
اإلعــــدام  بأحــــكام  مليــــًا 
ألهميتهــــا فــــإذا مــــا تمت 
قــــرار  علــــى  المصادقــــة 
شــــهادة  توقيــــع  يعنــــي 
أمــــا  للمحكــــوم  الوفــــاة 
تنفيــــذ القــــرارات فهو من 

اختصاص وزارة العدل
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يعتم��������د تنظيم داع��������ش اإلرهابي على 
غسيل العقول في استقطاب العناصر 
اإلرهابي��������ة، فهو عل��������ى الرغم من الدعم 
املالي الكثيف الذي يتلقاه من ممّولي 
العال��������م  عب��������ر  الرئيس��������يني  اإلره��������اب 
وامل��������وارد الت��������ي يجنيه��������ا م��������ن تهريب 
النف��������ط واآلثار واملتاج��������رة باملخدرات، 
إال أن��������ه رغ��������م كل ه��������ذا يؤّم��������ل مقاتليه 
ال��������ذي يقوم��������ون بالعمليات  الفعليني 
اإلجرامية بالث��������واب األخروي املزعوم، 
أو يقنعهم بهدايا طفيفة حد أن تصل 
تلك املنح إلى كارت شحن فقط مقابل 

العملية.

كارت موبايل!
وتذكر األوراق الجنائية التي تحصلت 
عليه��������ا صحيف��������ة "القض��������اء" أن املدان 
انتمى إلى ما يس��������مى ب�"تنظيم الدولة 
اإلسالمية - داعش" اإلرهابي من خالل 
مدان آخر يدعى  "عبد الرحمن"، واتفق 

معه على تنفيذ عمليات إرهابية.
ويروي املتهم من خالل االعترافات أنه 
تسلم بطاقة شحن هاتف فئة 15 ألفًا، 

لقاء اغتيال رائد في الشرطة.
وتذك��������ر األوراق الجنائية أن املدان قام 
باالشتراك مع آخر في أحد أيام حزيران 
في الس��������اعة السابعة مساء بينما كان 
ضابط برتبة رائ��������د يقف أمام داره في 
منطقة االس��������كندرية ش��������مال بابل، قام 
بإطالق ثالث إطالقات نحوه بواسطة 
مسدس 7 ملم، إحداهما أصابت ظهره 
وأخرى تسببت في ثقب إحدى أذنيه، 
والثالثة في رقبته، وفي األثناء هربوا، 
وبينما طاردهم شقيق الضابط قاموا 

بإيقافه بعد إطالق النار نحوه.

تهديد ووعيد!
لكن لحس��������ن الحظ أن الضابط لم يمت 
لكن ه��������ذه الحادث��������ة تس��������بب بعجز له 
بنسبة 40 %، بعد أن أنجده أخوه بعد 

ترك مالحقتهم.
بع��������د الحادث��������ة ق��������ام امل��������دان بتهدي��������د 
مختار املنطقة بعد أن بعث إليه والده 
ليخبره بالح��������رف الواحد "أترك العمل 
مع األجه��������زة األمنية وإال فان مصيرك 
سيكون شبيهًا بمصير الرائد"، وذلك 

في اليوم التالي الذي أعقب الحادثة.
وي��������روي املدان ف��������ي اعترافات��������ه أن نفذ 
عملي��������ة أخ��������رى وه��������ي تفجير س��������يارة 
مفخخ��������ة داخ��������ل م��������رآب ق��������رب معرض 

للسيارات.

سيارة مفخخة
ويذك��������ر أنه ق��������اد الس��������يارة ن��������وع كيا 
كريدوس إلى مرآب املشروع وبالقرب 
من مع��������رض لبي��������ع الس��������يارات، ومن 
ث��������م ق��������ام بتفجي��������ر الس��������يارة بع��������د أن 
ركنها هناك بواس��������طة جه��������از تحكم 
عن بع��������د، ما أدى إل��������ى إصابة الكثير 
املواطن��������ني وتع��������رض أمالكه��������م  م��������ن 

وعجالته��������م الش��������خصية ال��������ى الدمار 
وم��������ن ضمنها س��������يارة الش��������رطة نوع 

فورد.
وتش��������ير االعترافات إلى أنه قام بهذه 
العملية من دون مقابل ألنه يعتبر أن 
العم��������ل كان "جهاديا" كم��������ا يزعم وأن 
س��������بب اس��������تهدافه لهؤالء أن بعضهم 
يعمل م��������ع األجهزة األمني��������ة وهم من 

طائفة أخرى غير طائفته.
إلى ذل��������ك قامت محكمة تحقيق الحلة 
بجم��������ع كاف��������ة األدلة وتدوي��������ن األقوال 
بالنس��������بة ملدع��������ي الح��������ق الش��������خصي 
والش��������هود في الحادثت��������ني مع تقارير 
امليداني  والكش��������ف  الطب��������ي  الكش��������ف 

واعتراف��������ات املتهم، ثم أحالت القضية 
إلى محكمة الجنايات.

حكمان باالعدام
وبدوره��������ا وجدت محكم��������ة الجنايات 
ف��������ي باب��������ل أن األدلة املوج��������ودة وفرت 
له��������ا القناعة الكاملة بارت��������كاب املتهم 
الفعلني املسندين لهذا قررت تجريمه 
وف��������ي التهمتني املس��������ندتني إليه وفقا 
ألح��������كام امل��������ادة الرابع��������ة م��������ن قان��������ون 
مكافح��������ة اإلرهاب، وأش��������ارت املحكمة 
إل��������ى انه��������ا لم تج��������د اي ظ��������رف مخففا 
للعقوب��������ة ك��������ون الباعث عل��������ى ارتكاب 
الجريمة هو إدخ��������ال الرعب والخوف 

والفزع ب��������ني الناس وإث��������ارة الفوضى 
وإرب��������اك األم��������ن االجتماع��������ي تحقيقا 

لغايات إرهابية.
إل��������ى ذل��������ك، تش��������كلت الهيئ��������ة األول��������ى 
في ه��������ذه املحكمة وأص��������درت حكمني 
باإلعدام شنقا حتى املوت بحق املدان 
ع��������ن الحادثتني وفقًا للم��������ادة 1/4 من 
وألزمته  اإلره��������اب،  قان��������ون مكافح��������ة 
بتأدي��������ة مبل��������غ يقدر بأكثر م��������ن اربعة 
ماليني دينار ع��������ن قيمة األضرار التي 

لحقت بمركبة الشرطة.
وأفادت املحكمة بأن الدعوى سترسل 
إلى محكمة التمييز االتحادية إلجراء 

التدقيقات التمييزية.

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ سحر حسين

دفع��������ت الضغوط��������ات املادي��������ة التي عانى 
منه��������ا أحمد إل��������ى انحراف س��������لوكه نحو 
مسار التفكير اإلجرامي، هذه الضغوطات 
تمثلت بتزايد الديون املترتبة عليه جراء 
عدم االلتزام بوعوده ألش��������خاص كان قد 
تس��������لم مبالغ من األموال لق��������اء تعيينهم 
في مؤسس��������ات الدولة ما دفع أصحابها 
إلى تهديده بالقتل في حال عدم استرداد 

أموالهم.
ل��������م يكن ش��������يء يخطر ببال أحم��������د لتدّبر 
وضعه املالي س��������وى التس��������لل إل��������ى اق�رب 
األشخاص إليه "شقيقته" وسرقة أموالها 
خاصة انه كان يعرف كل صغيرة وكبيرة 
ف��������ي بيتها، وهو يعلم بوج��������ود مبلغ من 
األموال في غرفتها بع��������د أن باعت قطعة 

ارض قبل أيام قليلة. 
وفي صبيحة حزيرانية توجه أحمد وهو 
مهم��������وم بالديون فقط، ومن دون أن يعبأ 
ب��������أي وازع ضمير إلى دار ش��������قيقته بعد 
أن ش��������اهد زوجها ذاهبا إل��������ى عمله فقام 
بفت��������ح الب��������اب الخارجي وبقي��������ة األبواب 
الداخلية والتي كانت غير مغلقة ليتمكن 
أخي��������رًا من الوص��������ول إلى داخ��������ل الصالة 
حيث وجد أبناء شقيقته الثالثة نائمني 
وبعده��������ا توجه إل��������ى غرفة الن��������وم فوجد 
ش��������قيقته نائمة أيض��������ًا، من ثم ق��������ام بعد 
ذل��������ك بالتفتيش ع��������ن األموال ف��������ي خزانة 

املالبس.
أحس أحمد بشقيقته تحركت من نومها 
فخ��������رج مذعورًا إلى الصال��������ة وبعد مرور 
أكثر من ربع ساعة قام بتدخني سيجارة 
ليستعيد هدوءه لكنه بدأ يفكر بالديون 
دوه فع��������اد مرة  واألش��������خاص الذين ه��������دَّ

أخرى إلى الغرفة وقام  بالبحث عن مكان 
وج��������ود األم��������وال وفي هذه األثن��������اء قامت 

شقيقته بفتح عينيها وشاهدته.
ق��������ام بوض��������ع يدي��������ه عل��������ى عنقه��������ا وأخذ 
يخنقه��������ا، حاول��������ت املقاوم��������ة وتس��������اءلت 
بصوت مخنوق "لي��������ش احمد؟" فأجابها 
"اعذريني"، ثم تمك��������ن منها أخيرًا بوضع 
منش��������فة على فمها حت��������ى فارقت الحياة، 
بعدها أخ��������ذ يبحث فعثر عل��������ى مبالغ ال 
يع��������رف مقداره��������ا، لكنه عث��������ر أيضا على 
علبة ماكياج في داخلها اوراق نقدية من 

فئة ال�100 دوالر.
 وعن��������د محاولت��������ه الخ��������روج م��������ن الغرفة 
حضر اح��������د أبناء ش��������قيقته وقد ش��������اهد 
خاله )احم��������د ( مرتبكًا وبيده كيس كبير 
فق��������ام االخير بس��������حبه ومس��������كه وادخاله 
الى داخل الغرفة وقام بخنقه دون رحمة 

حتى فارق الحياة.
  ول��������م يكتف بذل��������ك وانما ب��������دأت االفكار 
الشيطانية  تتدفق برأسه  ف��ركض مسرعا 
الى ترك الدار حيث يوج�د برميل صغير 
من النفط وسكبه في أرضية الغ��رفة وقام 
بإش��������عال النار فيها محاوال إزالة آثار ما 
ج���رى وعند خروجه م������ن الغرفة نظر الى 
الصالة فش��������اهد طفلة نائمة فتركها وفر 

هاربا قد ماتت حرقًا فيما بعد. 
  وتذك��������ر التحقيقات أن��������ه توجه بعد ذلك 
ال��������ى ك��������راج العالوي فاس��������تأجر س��������يارة 
وتوجه الى منطقة االسكندرية للقاء احد 
األشخاص الذين اخذ منهم املال لغرض 
اس��������ترداد م��������ا بذمته من نق��������ود. وبعدها 
وتوجه بالس��������يارة نفس��������ها إل��������ى مجمع 
حط��������ني الس��������كني وس��������ليم ش��������خصا آخر 

أمواال أيضًا.
ع��������اد ال��������ى بغداد وذه��������ب ال��������ى  دار زميله 

ف��������ي العم��������ل في اح��������دى ضواح��������ي بغداد 
واعط��������اه مبلغا مقداره ألف دوالر لغرض 
االحتفاظ بها كأمانة وعندما س��������أله عن 
مصدرها كان قد اخبره بأنه "شقى العمر 
" بعد ذلك عاد بذات السيارة الى دار خاله 
الساكن في حي الخضراء واثناء تواجده 
عند خال��������ه  تم االتصال به��������م وإخبارهم 

بمقتل شقيقته وأبنائها.
     هنا تولدت لدى زميل احمد الش��������كوك 
عندما س��������مع بالح��������ادث وخاصة عندما 
عل��������م بوجود س��������رقة أم��������وال اضاف��������ة الى 
مالحظت��������ه ارتب��������اك احم��������د عن��������د إخباره 
بوجود كاميرات مراقبة أمام دار شقيقته 
عن��������د ب��������اب الجي��������ران فتوج��������ه زميله إلى 
الجيران ليش��������اهد م��������ا ت��������م تصويره في 
يوم الحادث فشاهدوا احمد وهو يدخل 
ويخرج من البيت س��������اعة وقوع الجريمة 
ما دع��������ا زميل��������ه للتوجه فورًا إل��������ى مركز 
الش��������رطة وتس��������ليمهم األم��������وال واتهامه 

بارتكاب الجريمة.  
بع��������د الق��������اء القب��������ض على احم��������د اعترف 
بقيامه بالجريمة ولم ينكر إال انه اكد أن 
هدفه كان في االصل الس��������رقة دون قصد 
القتل وان القتل حصل بسبب مشاهدتهم 

له .
ثم عرضت أوراقه على محكمة الجنايات 
التي اس��������تمعت الى اقوال املتهم واعترافه 
مح��������اوال دفع تهمة القت��������ل عنه مبررًا بان 
دافعه األصل��������ي هو ارتكاب الس��������رقة ولم 
يكن في حسابه القتل ، اال ان املحكمة رأت 
أن محاولته هذه كانت لغرض التخلص 
م��������ن العقاب فقررت إدانت��������ه والحكم عليه 
باإلعدام ش��������نقا حتى امل��������وت وفق أحكام 
املادة 1/406/أ وج م��������ن قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969.

الديون تدفع مدانا الإحراق �شقيقته 
واأوالدها بعد خنقهم

اغتال رائدًا في الشرطة وفّجر سيارة مفخخة وسط معرض سيارات شمالي بابل

أوفى التزاماته املالية بدماء األطفال لكنه سرعان ما انكشف

آثار دمار تركه أحد التفجيرات االرهابية

اإرهابي يواجه االإعدام: نفذت عملّيات مقابل
باملجان موبايل" واأخرى  "كارت 

م�شطلحات قانونية تبحث عن �شحيحها

طارق حرب

ال يطب��������ق في االنظم��������ة القانونية املث��������ل الذي يقول ب��������ان الخطأ 
املش��������هور خير من الصحيح املغمور والغلط الش��������ائع افضل من 
الصحيح الضائع ذلك ان لغة القانون هي لغة االسماء الصائبة 
والعب��������ارات الصحيح��������ة واملصطلح��������ات الس��������ديدة الن اختالف 
العب��������ارات يترتب علي��������ه اخت��������الف االعتبارات وتباين االس��������ماء 
يق��������ود الى تباي��������ن املس��������ميات وتغاير االصطالح��������ات يؤدي الى 
تغاي��������ر املفاهيم )الفهوم( القانونية وقد ابتلى نظامنا القانوني 

بالكثير من ذلك منها :
1 - ق��������ال قان��������ون املرافع��������ات انه��������ا )عريض��������ة( بدال م��������ن مصطلح 
)معروضة( اذ يقال س��������احة عريض��������ة وبحيرة عريضة كناية عن 
الواس��������ع والكبي��������ر وال يقال للطل��������ب املقدم الى القض��������اء عريضة 

وانما هي معروض يقول الشاعر :
اس��������تودع الل��������ه ما ال اس��������تطيع له ش��������كوى          عل��������ى املحبة اال 

باملعاريض
واملعاريض جمع معروض .

2 - وقال القانون املدني )هي اقالة للعقد( واالصوب ان يقول هو 
)تفاس��������خ( للعقد ذلك ان هنالك فسخ وتفاس��������خ وانفساخ للعقد 
فالفس��������خ من طرف واح��������د والتفاس��������خ من الطرفني واالنفس��������اخ 
بسبب اجنبي فللمتعاقدين ان )يتفاسخا( وليس )يتقايال( كما 

ورد في القانون املدني .
3 - وقال القانون املدني )الش��������يوع( واالصوب ان يقال )الخلطة( 
فه��������ي خلط��������ة وخلي��������ط ومخالط��������ة واح��������د الخلط��������اء وليس احد 
الشركاء على الش��������يوع لقوله سبحانه في سورة ص )) ان كثيرا 
من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض(( بعد ان ذكر س��������بحانه 
ملكي��������ة االخوين ملائة ش��������اة )نعجة( والش��������يوع يناق��������ض امللكية 
فاملال الشائع هو املال غير اململوك واملوضوع خلطة املال وليس 

شيوع املال .
4 - وق��������ال قانون العقوبات في الرش��������وة )طلب او قبل عطية( بال 
ال��������ف مهموزة واالصوب ان يقال )ُأعطي��������ة( بالف مهموزة فوقها 
همزة وضمة خفيفة عل��������ى الهمزة النها من الفعل أعطى اذ يقال 

)أعطى ُأعطية( وال يقال )أعطى عطية( .
5 - وق��������ال قان��������ون االحوال الش��������خصية بان الطالق ه��������و رفع قيد 
ال��������زواج وهكذا فقد اعتبر هذا القانون الزواج قيدا على الرغم من 
قوله سبحانه ))ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ..(( فهل يمكن 
ان يكون الزواج الذي وصفه القران بالس��������كينة واملودة والرحمة 
قي��������دا كما وصفه قانون االحوال الش��������خصية ؟ ذل��������ك العقد الذي 

)امليثاق الغليظ(. يسمى ب�
6 - اورد الدس��������تور في املادة )127( عبارة )يقاضوها( واالصوب 
ان يقول )يقايضوها( ذلك ان يقاضوها تعني املرافعة واملحاكمة 
والقضاء والحكم، وتعني يقايضوه��������ا باملقايضة اي بيع العني 
بالعني وذلك الن نص هذه املادة منع اصحاب الدرجات الخاصة 
م��������ن بي��������ع اموالهم للدولة او ش��������راء اموال الدول��������ة او ايجارها او 

استئجارها فاالصل )يقايضوها( وليس )يقاضوها(
7 - قلن��������ا محكمة تمييز وق��������ال اهل مصر محكم��������ة نقض وابرام 
وقال اهل العل��������م محكمة تعقيب . يقول س��������بحانه ))والله يحكم 
ال معقب لحكمه( ف��������ال معقب لحكم الله وابعدنا الله عن التمييز 

للمحكمة العليا وعدم التمييز للمحاكم االدنى منها .

بغداد/ القضاء

كثيرًا ما تؤدي اخلالفات 
بني اجليران إلى نتائج غير 

محمودة، بل تكون كارثية إذا 
مّت تغييب العقل مع االنعدام 

الثقافي وتدني املستوى 
التعليمي بني أطراف اخلالف، 
ومتّثل قصة هذا العدد إحدى 

تلك اخلالفات التي ابتدأت 
مبشاّدة عادية بني جارين 

كان يفترض أن تكون مسألة 
عابرة، إال أن رجحان اجلهل 

وقلة الوعي وسعت هذا اخلالف 
بشكل درامي انتهى بنهاية 

مأساوية للطرفني.

ت��������روي األوراق التحقيقية التي 
)القض��������اء(  عليه��������ا  تحّصل��������ت 
م��������ن  محكمة جناي��������ات الكرخ أن 
مج��������رى مائي��������ًا كان يفص��������ل بني 
جاري��������ن تس��������بب ف��������ي خالف��������ات 
دائمة بينهما، فما أن يفتح هذا 
املجرى من قبل إحدى العائالت 
حتى يق��������وم أحد أف��������راد العائلة 
األخ��������رى بمنعه بحج��������ة أنه يمر 
أمام داره، ولم تنته هذه املشكلة 
إال بمشادات أخذت تتطور شيئًا 

فشيئًا.
بدأت العائلتان اللتان تس��������كنان 
بغ��������داد  غ��������رب  الق��������رى  إح��������دى 
بتوس��������يع ه��������وة الش��������جار حتى 
وص��������ل األم��������ر إلى أن تس��������تدعي 
الش��������رطة أفراد إح��������دى العائالت 
التي قدمت شكوى ضد األخرى، 
وبينما حضرت الش��������رطة إللقاء 

القب��������ض عل��������ى املطلوب��������ني ف��������ي 
الدعوى، قام��������ت العائلة األخرى 
التي حضرت بصحبة الش��������رطة 
بشيء ال يمكن نسيانه بالنسبة 
أله��������ل القرية التي نكبت في ذلك 

اليوم.
كان��������وا  مم��������ن  الش��������هود  ي��������روي 
متواجدين في تلك الساعة قرب 
داري العائلت��������ني أن العائلة التي 
حضرت مع الشرطة كانت ُمهيأة 
س��������لفا لخلق مأس��������اة تتناولها 

األحاديث أعوامًا هناك.
الس��������يارة  داخ��������ل  األم  كان��������ت 
مسلحة بمجموعة من الرمانات 
اليدوية، واألب يحمل مسدس��������ا 
القب��������ض  ألق��������ي  وأح��������د األبن��������اء 
علي��������ه وهو يحم��������ل بندقية نوع 
إال  ه��������ي  وم��������ا  )كالش��������ينكوف(، 
دقائ��������ق مش��������حونة حت��������ى قاموا 

بحادثة تستدعي االندهاش.
كان الوقت ف��������ي منتصف النهار 
عندم��������ا تجمه��������ر أبن��������اء القري��������ة 
وق��������د حض��������رت مفرزة الش��������رطة 
أم��������ام م��������كان العائلت��������ني، وأثناء 
املشادات الكالمية والشجار قام 
األب راكض��������ا بالدخول إلى الدار 
بينما ه��������رع األبناء إلى والدتهم 
التي كانت تجلس في الس��������يارة 
فسلمت أحدهما )رمانة( يدوية 
التجمع ويأمرهم  لينطلق نحو 
ل��������م  أح��������دا  أن  إال  باالنص��������راف 
يصدق ما سيفعل ولم يتح لهم 
مزي��������دا من الوق��������ت إلخالء املكان 
ففتح الصاعق ورمى بها وسط 

التجمهر.
وف��������ي أثن��������اء ذلك بينم��������ا أصاب 
الجميع الذه��������ول املحاط بالدم، 
كان األب يعال��������ج املوقف برمانة 

أخرى رمى بها من على س��������طح 
الدار، حتى تدخلت قوات أخرى 
لتلق��������ي القب��������ض عل��������ى الفاعلني 
الذي��������ن أس��������فر عملهم ع��������ن وفاة 
م��������ن  اثن��������ني وج��������رح مجموع��������ة 

الحاضرين في املكان.
املهتم��������ني  الق��������وات  اصطحب��������ت 
إل��������ى مركز الش��������رطة ث��������م أحيلوا 
ف��������ي  التحقي��������ق  محكم��������ة  عل��������ى 
الت��������ي  املكان��������ي  االختص��������اص 
اس��������تمعت إل��������ى أقواله��������م، ثم تم 
االس��������تماع في ما بعد إلى أقوال 
الش��������خصي،  بالح��������ق  املدع��������ني 
ف��������ي  ج��������رت  الحادث��������ة  ولك��������ون 
منتصف النهار وأمام حشد من 
الن��������اس اضطرت املحكمة إلى أن 
تس��������تمع إلى ش��������هود ومصابني 
كثيري��������ن، حيث أف��������ادوا باإلفادة 
نفس��������ها وه��������ي أن خالف��������ا ب��������ني 
عائلتي تسبب بكل هذه املأساة 

وبحضور الشرطة.
كانت األدلة كافية للمحكمة مع 
اعتراف��������ات الش��������هود والتقاري��������ر 
باملجنى  الخاصة  التش��������ريحية 
أدان��������ت  فق��������د  لذل��������ك  عليهم��������ا، 
املتهم��������ني وف��������ق امل��������ادة 406 من 
قانون العقوبات العراقي بداللة 
امل��������واد 47 و48 و94 وأن إنكارهم 
له��������ا ال يقل��������ل م��������ن ش��������أن األدلة 

املتحصلة في الدعوى.
محكم��������ة  تش��������كلت  ذل��������ك،  إل��������ى 
الك��������رخ وأصدرت  في  الجنايات 
قراره��������ا بالحكم عل��������ى املتهمني 
الثالث��������ة بالس��������جن املؤبد مرتني 
مع احتس��������اب مدة موقوفيتهم، 
بالحق  للمدعني  االحتف��������اظ  مع 
الشخصي ورثة املجنى عليهما 
بح��������ق املطالب��������ة بالتعويض في 
املحاكم املدنية بعد أن يكتس��������ب 

الحكم الدرجة القطعية.

جمرى ماء يثري عا�شفة قنابل يدوية 
قتلت وجرحت اأبرياء

خالف بسيط بين دارين متجاورين أدى إلى نتائج كارثية
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واسط/ القضاء

قّررت رئاسة محكمة اس��������تئناف واسط االتحادية 
اج��������راء زيارات دورية إلى مراكز الش��������رطة ومكاتب 
التحقي��������ق، وفيما اوصت بتقس��������يم املوقوفني على 
اعضاء االدعاء العام للتس��������ريع في حسم ملفاتهم، 
أكدت أن ش��������رط موافقة وزي��������ر الداخلية على تبليغ 
املتهمني من منتس��������بيه تكون حصريًا في الجرائم 

املرتكبة خالل تأديتهم لواجبهم.
 وق��������ال رئي��������س االس��������تئناف القاضي غال��������ب عامر 
الغريباوي، في تصريح إلى "القضاء"،  ان "املحكمة 
عق��������دت اجتماعًا لن��������واب املدعي الع��������ام وتم اتخاذ 
مجموع��������ة قرارات منه��������ا قيامهم بزي��������ارات يومية 

وأسبوعية لكافة مراكز الشرطة ومكاتب التحقيق 
للتفتي��������ش واإلطالع على القضايا املس��������جلة وغير 
املس��������جلة، وملعرفة االسباب التي حالت دون حسم 

بعض القضايا".
 وأضاف الغريباوي ان "االجتماع أوصى بتقسيم 
املوقوف��������ني م��������ن حيث الع��������دد بني اعض��������اء االدعاء 

لتسهيل الزيارات ومعرفة قضاياهم".
وأس��������تطرد إل��������ى "متابعة رئيس االس��������تئناف لتلك 
الزيارات من خالل تسجيلها داخل االستئناف في 

سجل املتابعة الذي نشرف عليه مباشرة".  
وأوض��������ح الغريباوي ان "العمل يقتضي االش��������راف 
املباشر على عمل املحققني سواء كانوا من محققي 

الشرطة او املحققني القضائيني".

يش��������ار إلى أن مجل��������س القضاء االعل��������ى اوصى في 
الكثير م��������ن االجتماعات بتفعيل دور االدعاء العام 
في جمي��������ع القضايا والدعاوى ومنحهم مس��������احة 
اوس��������ع في العمل ألجل تقريب العدالة من املواطن 

بوصفه جهاز الحفاظ على املشروعية.
 واضاف الغريباوي ان محكمة اس��������تئناف واسط 
تداول��������ت في اجتماعها في كيفية اتخاذ االجراءات 
القانونية بحق رجل الشرطة وفق قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969".
 وأرج��������ع رئيس االس��������تئناف اختيار هذا املوضوع 
ل��������� "تأخر اغل��������ب القضاي��������ا التحقيقي��������ة التي يكون 
ضب��������اط الش��������رطة ومنتس��������بوها متهمني؛ بس��������بب 
قانون العقوب��������ات الجزائية لق��������وى االمن الداخلي 

الذي ينص عل��������ى عدم جواز تبليغ رجل الش��������رطة 
او اس��������تقدامه او القب��������ض علي��������ه إال بموافقة وزير 
الداخلية في الجرائم التي تقع اثناء اداء الواجب".

 وأش��������ار الغريباي إل��������ى ان االجتماع "قّرر ارس��������ال 
كتاب الى مديرية املرور والجنسية واالستخبارات 
والدفاع املدني في املحافظة يبلغهم بان املادة 111 
تنص على الجرائم املرتكبة من قبل رجال الشرطة 
اثن��������اء تأدي��������ة الواجب فقط، حتى ال يتم اس��������تغالل 

املادة من قبل البعض".
 وش��������ّدد بالقول "بذل��������ك فانه على جمي��������ع الجهات 
تنفيذ الق��������رارات التي تصدر بحق رجال الش��������رطة 
دون موافقة اية جهة على االفعال التي ال تقع اثناء 

تأدية الواجب". 

وختم الغريباوي قوله ب��������ان "كتابًا صدر من وزير 
الداخلي��������ة يعطي ملدراء ش��������رطة املحافظات ومدراء 
صالحيت��������ه  واالس��������تخبارات  والجنس��������ية  امل��������رور 
املمنوح��������ة ل��������ه ف��������ي احال��������ة القضاي��������ا"، مبين��������ًا أن 
"أعمام ذلك الكتاب يس��������هم في تس��������هيل واختصار 

االجراءات".
يش��������ار إلى أن الس��������لطة القضائية االتحادية عقدت 
ف��������ي الش��������هر املاضي اجتماعًا موس��������عًا م��������ع وزارة 
الداخلي��������ة حضره القاضي مدح��������ت املحمود وعدد 
من رموز القضاء العراقي إضافة إلى الوزير محمد 
الغب��������ان وجمع من الضباط الكبار، ناقش عددا من 
امللفات التي تخص الطرفني حيث تم االتفاق على 

ايجاد حلول سريعة ملوضوع تشابه االسماء. 

زيارات اأ�شبوعية لالدعاء العام اإىل مراكز �شرطة ومكاتب حتقيق وا�شط

النجف/ مروان الفتالوي

تأتي أهمية دار القضاء في املناذرة 
كإحدى أهم احملاكم في النجف 

نظرًا للرقعة اجلغرافية الواسعة 
التي تنظر دعاواها، ويعتبر قضاء 
املناذرة )أبو صخير( نقطة ربط 

مهمة حملافظة النجف باحملافظات 
اجلنوبية األخرى، كما أنه يطل 

على بحر النجف، األرض اخلصبة 
الشهيرة والبادية الواسعة التي 

تنتهي إلى احلدود السعودية.

وعلى الرغم من هذه املس��������احة الكبيرة، 
إال أن دار القض��������اء ف��������ي املناذرة يش��������هد 
انسيابية في العمل بشكل الفت لزائريه، 
فالقض��������اة هناك يؤكدون التزام األهالي 

بالقانون واحترامهم للقضاء.
يقول حسن الحدراوي القاضي األول في 
املناذرة، إن "اختصاص املحكمة املكاني 
مترام��������ي األط��������راف، فاملدين��������ة تحّد من 
الجن��������وب محافظة املثنى حتى الحدود 
العراقي��������ة الس��������عودية وه��������ذه املنطق��������ة 
اختصاص مركز شرطة الحيرة، وتحد 

املشخاب ومحافظة الديوانية شرقا".
وأض��������اف الح��������دراوي ف��������ي مقابل��������ة مع 
"القض��������اء" أن "هذه املس��������احة انعكس��������ت 
عل��������ى دعاوى املحكم��������ة وتنوعها، كذلك 
فأن ع��������دد مراكز الش��������رطة الت��������ي تنظر 
دعاواه��������ا 8 عدا املتفرقة منها"، مش��������يرا 
إل��������ى أن "املحكمة تنظر أكث��������ر من 1000 

دعوى في أقل من سنة".

استمالك في بحر النجف
دعاوى  الح��������دراوي  القاض��������ي  وينظ��������ر 
محكم��������ة البداءة في املن��������اذرة، وعن أهم 
تل��������ك الدع��������اوى يق��������ول إن��������ه "باإلضافة 
إل��������ى املنازعات عل��������ى األراضي الزراعية 
فأن املشاريع االس��������تثمارية في النجف 
ضاعفت قضايا االس��������تمالك في منطقة 
بح��������ر النج��������ف التابعة للمن��������اذرة فهي 

أرض خصبة ومرغوب بها".
ولف��������ت إلى أن "الدولة تح��������وز ثلثي تلك 
الدع��������اوى، وهن��������اك اس��������تمالك قضائي 
وآخ��������ر رضائ��������ي، واملحكمة تق��������وم بكل 

فه��������ي تنتخب  القانوني��������ة،  اإلج��������راءات 
خبراء قضائيني لتحديد األس��������عار، ثم 

تقوم ببقية اإلجراءات".
ويتحدث الحدراوي عن تنوع الدعاوى 
األخرى "كاملشاجرات التي ال تصل إلى 
القتل والس��������رقات الصغيرة، والدعاوى 
املرورية التي تنش��������أ عادة على الطريق 
الس��������ريع"، إال أن��������ه يذك��������ر أن "تصاع��������دا 
الكمركي��������ة"،  الدع��������اوى  ف��������ي  ملحوظ��������ا 
ويرجع ذلك إلى أن "النجف نقطة ضبط 
وتفتي��������ش وفيه��������ا س��������ونارات حديث��������ة 
الختب��������ار البضائ��������ع الت��������ي تدخ��������ل من 

املحافظات الجنوبية".
ويقت��������رح الح��������دراوي "تش��������كيل محكمة 
كمركي��������ة ف��������ي النج��������ف كونه��������ا منطقة 
س��������كاني  ج��������ذب  ومنطق��������ة  حدودي��������ة 

واستثماري عال".

ال نزاعات عشائرية
ونفى القاضي األول في املناذرة "وجود 
نزاعات عشائرية في املدينة"، الفتا إلى 
أن "س��������مة التحض��������ر والعقالنية تغلب 
على املجتمع هنا، وأن العش��������ائر غالبا 

ما تتدخل إيجابيًا لحل النزاعات".
وعلى الرغم من أن مدينة النجف مركز 
ديني مه��������م وتحتض��������ن س��������لطة دينية 
ومرجعي��������ة واس��������عة ولك��������ن خضوعها 

لس��������لطة القانون ش��������يء يمكن تلمّس��������ه 
واضح��������ًا في محاكمها، وه��������و ما تدعو 

إليه املرجعية كما يذكر الحدراوي.
وفي ش��������أن آخ��������ر، ي��������رى الح��������دراوي أن 
"أه��������م امللف��������ات الت��������ي تحتاج إل��������ى وقفة 
ه��������و ملف األحوال الش��������خصية"، ويذكر 
وفق��������ًا إلحصائية أعدها ش��������خصيًا قبل 
عام��������ني أن نس��������بة الط��������الق إل��������ى الزواج 
%33 ف��������ي العراق عامة"، مش��������يرا إلى أن 
"أكث��������ر الطالق��������ات ملن هم دون 18 س��������نة 
حيث يش��������كل هؤالء %45 م��������ن مجموع 

الطالقات".

طالقات بالجملة
وفيم��������ا دع��������ا إل��������ى "التأني ف��������ي تزويج 
األبناء ريثم��������ا يصبح��������وا قادرين على 
تحمل املس��������ؤولية"، رف��������ض "ما ورد في 
القوانني التي تس��������مح بتزوي��������ج الفتاة 

بعمر الثماني سنوات".
وأوض��������ح أن "العرف االجتماعي أحيانا 
يفرض هذه الزيجات وال تخلو محكمة 
ف��������ي العراق م��������ن دعاوى إثب��������ات الزواج 
عل��������ى الرغم من أننا ف��������ي القرن الحادي 
والعش��������رين، ووجه��������ت دع��������وة للبرملان 
وللح��������وزات العلمي��������ة بالتثقي��������ف لعدم 

الزواج املبكر".
وبينم��������ا يذك��������ر الح��������دراوي أن "بع��������ض 

الزيجات ال تستمر لستة أشهر كاملة"، 
أفاد بأن "دوافع الطالق يكمن أساس��������ها 
في عدم نضوج الزوجني ما يتيح فراغًا 
واس��������عا لتدخل عائلتيهم��������ا بحياتهما 

األسرية".
م��������ن جانبه، يفيد قاض��������ي التحقيق في 
املحكم��������ة علي عب��������د اله��������ادي أن "قضاء 
املن��������اذرة ه��������ادئ وقلي��������ل املش��������اكل، لكن 
أغل��������ب الدعاوى ترد م��������ن قضاء الحيرة 
على الرغم من صغر مساحته وهو من 

اختصاص محكمتنا".
وق��������ال "من أج��������ل التنس��������يق م��������ع رجال 
الشرطة تجرى اجتماعات دورية بيننا 
لتكثيف الجهود"، الفتا إلى أن "التعاون 
عل��������ى درجة عالي��������ة ويمك��������ن تخمني أن 
تنفي��������ذ مذكرات القب��������ض هو األعلى في 

املناذرة بالنسبة لبقية أنحاء النجف".

ضوضاء الدرجات النارية
وأش��������ار إلى اختالف القضايا وتنوعها 
ذاكرًا أن "ش��������كاوى تردنا أيضا بس��������بب 
ضوض��������اء الدراجات الناري��������ة، واتخذنا 
إج��������راءات مناس��������بة مع مراكز الش��������رطة 

ملراعاة املواطنني".
لكنه ذكر أن "عراقيل صغيرة في العمل 
منها يتعلق بإج��������راءات نتيجة فحص 
الدم وغيرها بالنسبة لجرائم املخدرات 

حي��������ث تتأخر النتائ��������ج من بغ��������داد، ما 
يؤخر حسم بعض الدعاوى". 

وأشار إلى أن أهم القضايا التي تنظرها 
محكمة تحقيق املن��������اذرة هي الدعاوى 
الكمركي��������ة كتهريب النفط والس��������يارات، 
وأف��������اد ب��������أن "دع��������اوى عدي��������دة تخ��������ص 
تهريب املشتقات النفطية أحلناها على 
املحكمة الكمركية الوس��������طى في بغداد 

بعد اكتمال التحقيق فيها".
"عملي��������ات  أن  اله��������ادي  وأض��������اف عب��������د 
التهريب تتم عبر السيارات الحوضية، 
حي��������ث يخال��������ف املهرب��������ون التعليم��������ات 
املوضوعة حسب سعة السيارة ونوعها 

وموديلها".

تهريب النفط
وفيم��������ا لفت إل��������ى أن "املهرب��������ني يقومون 
بتوسيع خزانات الس��������يارات الحوضية 
لتحتم��������ل كمية أكبر م��������ن املحددة بواقع 
500-600 لتر أو أكثر"، يشير عبد الهادي 
إل��������ى أن "ضبط هذه الس��������يارات غالبا ما 
يتم في االختص��������اص املكاني ملحكمتنا 
ألنه��������ا منطق��������ة عب��������ور ب��������ني املحافظات 
ولوج��������ود ش��������ركة نفط الوس��������ط بالقرب 
منه��������ا". وأوض��������ح أن "لجن��������ة خماس��������ية 
من القض��������اء واملرور والكمارك وش��������ركة 
توزي��������ع املنتج��������ات النفطي��������ة والش��������رطة 
تتولى فحص الس��������يارة". ومن القضايا 
الكمريكي��������ة املهمة التي نظرتها املحكمة 
خالل امل��������دة األخيرة، ذكر عبد الهادي أن 
"س��������يطرة مفترق طرق غم��������اس جنوبي 
النج��������ف ألقت القبض على 5 أش��������خاص 
يقودون خمس ش��������احنات كبيرة محملة 

بحاويات".
وأض��������اف عب��������د اله��������ادي إن "كل حاوي��������ة 
تحم��������ل 4 س��������يارات حديثة لك��������ن مفككة 
خالف��������ا لقان��������ون الكمارك"، الفت��������ا إلى أن 
"ع��������دد الس��������يارات وص��������ل إل��������ى 24، وهي 
جاهزة للعمل، في حني أن مس��������تنداتها 
تذك��������ر أن الحاوي��������ات محّمل��������ة ب��������أدوات 

احتياطية فقط".
ب��������أن  اعترف��������وا  "املتهم��������ني  ب��������أن  وأف��������اد 
الس��������يارات ت��������م إدخاله��������ا عب��������ر مين��������اء 
البصرة"، فيما كش��������ف عن "ضبط سيارة 
أخ��������رى تحمل 3 ش��������واصي كاملة خالفا 

للقانون".
وتاب��������ع قاض��������ي التحقي��������ق أن "املحكم��������ة 
اتخ��������ذت كاف��������ة اإلج��������راءات التحقيقي��������ة 
وأحالت املتهمني إلى املحكمة الكمركية 

في بغداد".

احملكمة حتدثت عن ضبط عصابات لتهريب النفط والسيارات عبر احملافظات

دار الق�شاء يف املناذرة: ال حروب ع�شائرية.. وات�شاع الفت 
للدعاوى الكمركية

كربالء/ محمد سامي

عاجلت رئاسة استئناف كربالء االحتادية زخم 
املواقف في احملافظة، مؤكدة اتفاقها مع املسؤولني 

احملليني واألمنيني على نقل العشرات من 
احملكومني اخلطرين إلى السجون التابعة وزارة 

العدل، وفيما أشارت إلى أن محاكمها ملتزمة 
حاليًا بالضبط االلكتروني للدعاوى بجميع 

أنواعها، طالبت بفتح دورة جديدة إلعداد 
احملققني القضائيني، وشّددت أيضًا على أنها 

مستمرة بتطوير مباني دور القضاء وتسجيلها 
مبا يتناسب مع الظروف املالية التي متر بها 

البالد.

وقال رئي��������س االس��������تئناف القاض��������ي محمد عبد 
الحم��������زة ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء" إن "مواقف 
التس��������فيرات في كربالء كانت تعان��������ي طوال املدة 
املاضي��������ة من زخم كبي��������ر على صعي��������د املوقوفني 

واملحكومني".

وتاب��������ع عبد الحمزة أن "لقاءات مس��������تمرة جمعت 
رئاسة االستئناف مع املسؤولني املحليني ومدير 
الش��������رطة ومدير الصحة في كربالء ملناقش��������ة هذا 

امللف".
وأشار إلى أن "املباحثات أسفرت عن االتفاق على 
نقل العشرات املحكومني عن قضايا مختلفة قسم 
منها إرهابية، أو جرائم قتل بش��������عة إلى السجون 

التابعة لوزارة العدل".
ويواص��������ل عبد الحم��������زة بالقول إن "ذل��������ك اإلجراء 

أس��������هم ف��������ي تخفيف الزخ��������م"، الفتًا إل��������ى انه "جزء 
م��������ن خطة القضاء ف��������ي معالجة مل��������ف املوقوفني، 
حيث تأتي توصيات مس��������تمرة بضرورة حس��������م 

قضاياهم وفق القانون وبالسرعة املمكنة".
وعلى الصعيد ذاته، أشار إلى أن "زيارة قمت بها 
على رأس وف��������د قضائي إلى عدد من دور القضاء 
في املحافظة لالطالع على عملها ميدانيًا والعمل 
على ايجاد الحلول ملشكلتها بنحو مباشر". ولفت 
رئيس استئناف كربالء إلى "تأهيل مبنى محكمة 
الهندية القديمة بجهود ذاتية"، وأردف "أنها االن 
مق��������ر ملحكمة التحقيق"، وأف��������اد بأن "اجراءات نقل 
ملكيته��������ا م��������ن وزارة املالية إلى مجل��������س القضاء 

االعلى بلغت مراحلها النهائية".
وفيم��������ا ش��������ّدد عب��������د الحم��������زة عل��������ى أن "مبنى دار 
القض��������اء في الج��������دول الغربي ه��������و االخر تم رفده 
بكامل املس��������تلزمات"، كشف عن "تخصيص قطعة 
ارض مناس��������بة لها والعمل جار على تس��������جيلها 

باسم مجلس القضاء".
وأس��������تطرد أن "مباني محاكم: الحسينية، والحر، 
وعني التمر، حديثة ومجهزة بكامل املس��������تلزمات 

على جميع االصعدة بما فيها االلكترونية".
وف��������ي م��������ا يخ��������ص مبن��������ى االس��������تئناف، رأى عبد 

الحم��������زة "أنه��������ا ال ت��������زال صالحة وجي��������دة، كما أن 
الس��������لطة القضائية لم تبخ��������ل علينها بتجهيزها 

بمتطلباتنا بني الحني واآلخر".
يذكر أن مجلس القضاء االعلى عمل بش��������كل كبير 
على تجاوز مشكلة املباني التي تشغلها محاكمه، 
فقد أس��������تطاع وعلى رغم من قل��������ة التخصيصات 
املالية في املوازنة الس��������نوية أن يس��������تملك الكثير 
منها إم��������ا بالحصول عليها م��������ن وزارة املالية أو 
بشرائها، بعد أن كان بعضها مستأجر من جهات 

مختلفة.
وبنحو عام، نّبه عبد الحمزة إلى "تجهيز محاكم 
املحافظ��������ة اجمعها باحتياجات و مس��������تلزمات"، 
مش��������يرًا إل��������ى "املباش��������رة بفت��������ح دورات مس��������تمرة 
لكافة موظفي الرئاس��������ة الس��������يما الضعفاء منهم 
في مجال الضب��������ط االلكتروني لرفع كفاءتهم في 
هذا املجال". ويسترس��������ل أن "الطباعة االلكترونية 
للدعاوى مس��������تمرة في جمي��������ع املحاكم بما فيها 
القضاي��������ا التحقيقي��������ة"، منّبها إل��������ى "طي صفحة 

الضبط اليدوي بنحو كامل".
وشّدد عبد الحمزة في الوقت ذاته، على أن "جميع 
الدعاوى التحقيقية موثقة في سجل األساس، وال 
تع��������رض أي واحدة منها على القاضي قبل اتخاذ 

ذلك اإلجراء". وقال أيضًا إن "توجيهات صدرت إلى 
القضاة بوجوب صرف االمانات إلى مستحقيها 
في االمور املستعجلة وتقدم احصائية اسبوعية 

ذلك ومراقبة حسابات املحاكم".
وزاد عب��������د الحمزة أن "هذه االجراءات كلها تصب 
في طريق تقريب العدالة من املواطن، ومن بينها 
وضع اللوحات التعريفية في مكان مناسب لتدل 

املراجع على املكان الذي يروم مراجعته".
وكش��������ف رئيس االس��������تئناف ع��������ن مفاتحة "مكتب 
رئيس السلطة القضائية االتحادية الستحصال 
املوافقات الرس��������مية الخاص��������ة بفتح دورة جديدة 
لتأهيل املعاون��������ني القضائيني إلى محققني وذلك 

للحاجة املاسة إلى خدماتهم في هذه املرحلة".
وخلص عبد الحم��������زة إلى "اتخاذ محاكمنا كامل 
االج��������راءات التي تتناس��������ب م��������ع الظ��������روف املالية 

واالقتصادية التي تعاني منها البالد".
وكان مجل��������س القض��������اء االعلى قد اعل��������ن التزامه 
بمراعاة الظروف املالية التي تمر بها البالد، واعد 
مشروعًا يتضمن تخفيض رواتب جميع القضاة 
وأعض��������اء االدع��������اء الع��������ام العاملني في الس��������لطة 
القضائية االتحادية حيث تم ارساله نهاية العام 

املاضي لغرض تشريعه.

كربالء تعالج زخم مواقفها بنقل حمكومني خطرين اإىل �شجون العدل
دعوات لفتح دورة تأهيل محققني جديدة

القاضي محمد عبد الحمزة

م�شوؤولية الوزير

القاضي عماد عبد اهلل

لقد اخت��������ار العراق بعد ع��������ام 2003 النظام البرملاني أساس��������ا للحكم 
وإلدارة الدولة واقر ذلك في الدس��������تور النافذ لعام 2005 حيث أش��������ار 
الدس��������تور الى الس��������لطات الث��������الث ومن بينه��������ا الس��������لطة التنفيذية، 
وأش��������ار في املادة 66 منه الى ان السلطة التنفيذية تتكون من رئيس 
الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس صالحياتها وفقا للدس��������تور 

والقانون.
وبموجب الدس��������تور الناف��������ذ أصبح مجل��������س الوزراء مس��������ؤوال أمام 
البرملان بش��������كل جماعي ومتضامنا في ما يخص السياس��������ة العامة 
للحكوم��������ة وبش��������كل فردي لكل وزير ف��������ي ما يخص أعمال��������ه املتعلقة 
بادارته للوزارة املكلف بها، وقد أش��������ار الدستور النافذ في املادة 61 
منه الى اختصاصات مجلس النواب ومنها الرقابة على اداء السلطة 
التنفيذية وكذلك اس��������تجواب الحكومة او احد الوزراء بش��������كل منفرد 
وكذلك يكون له حق سحب الثقة من الحكومة وتعتبر بذلك مستقيلة 

او قد يسحب الثقة من احد الوزراء وبذلك يعتبر مستقيال.
هذه اإلجراءات تمثل املس��������ؤولية السياس��������ية للحكومة امام البرملان 
اما في ما يخص املسؤولية املدنية فإنها قد تنتج عن فعل تقصيري 
يلحق الضرر بالغير يستوجب مس��������ؤولية الحكومة او احد الوزراء 
اضاف��������ة لوظيفته لجبر الضرر الذي وقع من��������ه كما انها قد تنتج عن 
مسؤولية عقدية وفي هذه الحالة تخضع الحكومة او الوزير اضافة 
لوظيفت��������ه للمس��������ؤولية ويكون مجاله��������ا القانون املدن��������ي والقوانني 
االخ��������رى املتعلق��������ة بذلك وتق��������ام الدعوى بذلك من قب��������ل املتضرر امام 
املحاك��������م املدني��������ة املختصة بذل��������ك. ام��������ا اذا تعلق األمر باملس��������ؤولية 
الجنائية وهي تتطلب ان يتم محاكمة الوزراء عن الجرائم املنسوبة 
اليهم س��������واء تعل��������ق األمر بالجرائ��������م املتعلقة بالوظيف��������ة او الجرائم 
العادية االخرى فانه يت��������م محاكمتهم امام املحاكم العادية، حيث لم 
يش��������ر املش��������رع العراقي ال في القانون وال في الدس��������تور الى إجراءات 
معين��������ة بخص��������وص إج��������راءات محاكمته��������م وت��������رك االم��������ر للمحاكم 

العادية.  
ولم يش��������ر املش��������رع الى أي حصانة يتمتع بها الوزير أثناء ممارس��������ة 
عمل��������ه فيما يتعلق باإلجراءات الجزائي��������ة. وبذلك فانه يخضع حاله 
ح��������ال أي مواطن عادي للقضاء العراق��������ي. وبالرغم من طبيعة العمل 

الذي يقوم به الوزير. اال ان ذلك ال يجعله فوق القانون.
وهن��������اك من ينفي الصفة الوظيفية عن الوزير على اعتبار أن منصب 
الوزير ال يعد منصبا وظيفيا يشغله موظف ألنه من غير املوصوفني 
في ملحق ج��������دول الوظائف في قانون املالك رقم 25 لس��������نة1960، اال 
ان قان��������ون العقوبات العراقي النافذ 111لس��������نة 1969 اورد في الفقرة 
الثانية من املادة19 )املكلف بخدمة عامة : كل موظف او مستخدم او 
عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرس��������مية 
وش��������به الرس��������مية واملصالح التابعة لها او املوضوعة تحت رقابتها 
ويش��������مل ذلك رئيس ال��������وزراء ونوابه وال��������وزراء ..... مت��������ى وقع الفعل 
الجرم��������ي اثن��������اء تواف��������ر الصفات املبينة ف��������ي هذه الفق��������رة.( من املادة 
املذك��������ورة نجد ان املش��������رع قد حس��������م االمر واخضع الوزير وبش��������كل 
صري��������ح لقانون العقوبات العراقي النافذ وال يمكن ان يس��������تثنى من 
ذلك وكذلك اش��������ار الدس��������تور العراقي النافذ في املادة 14 منه على ان 
العراقيني متس��������اوون امام القان��������ون دون تمييز. مما يعني ان الوزير 
ومهم��������ا عال ش��������أنه فانه حاله حال أي مواط��������ن يخضع للقانون وفق 

اإلجراءات األصولية.

القاضيقلم

واجهة محكمة المناذرة في النجف
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اليمكن للحرية ان تنفصل عن املس��������ؤولية ،فالحرية 
في طاقتها املنتجة باملمارس��������ة ماهي اال املسؤولية 
الت��������ي تتجس��������د ، ف��������ال غراب��������ة ان  يكون��������ا تؤم��������ان اذا 
انفص��������ل احدهما عن االخر ما ت��������ا جميعا كما يقول 
الكات��������ب الفرنس��������ي )اندري��������ة م��������وروا ( ، لذل��������ك كانت 
امل��������ادة )الرابعه( من اعالن حقوق االنس��������ان واملواطن 
الفرنس��������ي الصادر في عام 1791 بعيدة عن التمظهر 
الفلس��������في في تعريفه��������ا للحرية واق��������رب الى املفهوم 
الع��������ام فهي كما تنص املادة )مكنة أن يعمل الفرد كل 
مااليض��������ر باالخرين وبالتبعية ل��������ه ان يمارس كافة 
حقوقه الطبيعية في الحدود التي يّمكن باقي افراد 
االس��������رة االجتماعية م��������ن التمتع بحقوقه��������م ( وقلنا 
في مقال العدد الس��������ابق بان الحرية هي املناخ الذي 
يس��������تطيع الفرد فيه ممارس��������ة س��������لوكه اليومي دون 
معوفات أوعقبات اجتماعية ،كما ان حق الدخول في 
طي النس��������يان هو جزء من الحق في الحياة الخاصة 
،والحظن��������ا بان هناك فريق م��������ن الفقهاء يرى ان حق 
الدخ��������ول في طي النس��������يان له خصوصيت��������ه ايضاً  ، 
وق��������د تنازع هذا املفهوم او املبدأ مذهبان اساس��������يان 

وهما :
املذهب االول :يرى ان حق الدخول في طي النس��������يان 
اليدخل في نطاق الحياة الخاصة بل هو حق مستقل 

. ويبرر انصار هذا املذهب حججهم بسببني هما :
1_ ان الوقائع التي يراد عدم الكش��������ف عنها بس��������بب 
تقادمها قد تك��������ون احدات وقعت علنا وبذلك تنتفي 
صفة الخصوصي��������ة بالحياة الخاص��������ة ويبقى حقه 
ف��������ي دخول ماضيه بطي النس��������يان التي تعتمد على 
تقادم االح��������داث واثارتها تقتضي موافقته على ذلك 
واثارتها هو اعتداء على حقه في النسيان وليس في  

الخصوصية كون الواقعة علنية .
2_ املصلح��������ة التاريخي��������ة ،هن��������اك وقائع يس��������تدعي 
الكش��������ف عنه��������ا ملا له م��������ن اثر ف��������ي صناع��������ة الحدث 
التاريخ��������ي وتتعل��������ق بحي��������اة خاص��������ة لش��������خصيات  
مشهورة وتاريخية ،فتحليل واقعة تاريخية يتطلب 
الكش��������ف عن الحي��������اة العائلي��������ة والعاطفي��������ة واملالية 
للش��������خصية وهي جزء من الحياة الخاصة لكن هذا 

الح��������ق اصطدم باملصلح��������ة العام��������ه التاريخية التي 
تتغل��������ب على املصلح��������ة الخاصة وتعتب��������ر قيدًا على 
الخصوصي��������ة لذلك يرى هؤالء الفصل بني الحق في 

الحياة الخاصة والحق في الدخول بطي النسيان .
ام��������ا   املذهب الثاني : الذي يحضى باالرجحية فقهًا 
وقضاًء ،يرى بان حق الدخول بطي النس��������يان يشكل 
ج��������زء ال يتجزء عن الحياة الخاص��������ة ،اال انهم يردون 
اس��������تثناءين علي��������ه هم��������ا االول :اس��������تخالص دروس 
املاضي من الواقعة س��������واء في املس��������ائل السياس��������ية 
والتربوي��������ة والتاريخية لتحقي��������ق املصلحة العامة ، 
والثاني يتعلق بوفاة من يتعلق نش��������ر الخصوصية 

به ووفاة اغلب ورتنه .
واليكتفي اصحاب ه��������ذا املذهب بذلك وانما يفندون 
حج��������ج  اصحاب املذه��������ب االول دعم��������ا لرأيهم ،حيث 
ي��������رون  ان م��������اورد بادل��������ة الفريق االول ح��������ول علنية 
الواقع��������ة يخرجها م��������ن دائرة الخصوصي��������ة هو امر 
مردود ،فالخصوصية ال ترتبط بالسرية بالضرورة 
، فهن��������اك وقائ��������ع معروف��������ة ف��������ي نطاق مح��������دد لكنها 
تحظ��������ى بالخصوصية وهذا م��������ا يتنافى مع مفهوم 
الس��������ر الذي يعني : االمرالذي اليعرفه غير صاحبه أ 
وامينه (، والراي االخر املتعلق بان الحق في الحياة 
الخاصة اليج��������دي اذا تعلق االمر بحياة اش��������خاص 
مشهورة اذا اقتضت املصلحة العامة ذلك ،فاالمر اذا 
تعلق باملصلحة العامة فانه اليعني ان لالش��������خاص 
واالف��������راد حق توارث الحقوق الخاص وال تمييز بني 
حق الدخول في طي النسيان والحياة الخاصة عندما 
يتعلق االمر باملصلح��������ة العامة .واليجب االحتجاج 

به باعتباره انتهاكا للحق بالخصوصية.
واخي��������رًا، نرى ان الحق في الحياة الخاصة والدخول 
بطّي النسيان هو ثقافة مجتمعية واساس مهم في 
بناء الدولة املدنية وترجمان حقيقي لفلسفة التنوع 
الثقاف��������ي واالجتماعي قبل ان يكون حقا دس��������توريًا 
وقانونيًا ، كما ان هذا الحق لم يكن بعيدًا عن لحاظ 
املش��������رع العراقي فقد ش��������مله بالحماية الجنائية في 
مواد قانونية عدة منها على سبيل املثال ال الحصر  
املواد )428 ،328 ،326 ( من قانون العقوبات النافذ .

ف��������ي الع��������راق كثي��������را م��������ا تقام 
دعاوى ام��������ام محكمة قضايا 
النش��������ر واالع��������الم  م��������ن قب��������ل 
مناصب  تسنمت  شخصيات 
او  املق��������االت  بص��������دد  عام��������ة 
البرام��������ج التلفزيوني��������ة الت��������ي 
تتن��������اول افعاله��������م واخبارهم 
بداع��������ي  والتحلي��������ل  بالنق��������د 
واملكانة  بالس��������معة  املس��������اس 
ه��������ذه  بع��������ض  االجتماعي��������ة 
بطل��������ب  تتعل��������ق  الدع��������اوى 
اتخ��������اذ اج��������راءات جزائية عن 
جرائ��������م القذف والس��������ب وفقا 
للمادت��������ني 433 و 434 / م��������ن 
قان��������ون العقوب��������ات وبعضها 
بالتعويض  باملطالبة  تتعلق 
املس��������ؤولية  لقواع��������د  وفق��������ا 
النقد  ان  باعتبار  التقصيرية 
يشكل خطأ ماس��������ا بالسمعة 
وفق��������ا  التعوي��������ض  يوج��������ب 
لقواعد املسؤولية التقصيرية 
في القانون املدني , فالى اين 
يمكن ان تمتد مس��������احة حرية 
التعبير والنقد واطالع العامة 
من الناس باالمور ذات الصلة 
بالش��������خصيات العام��������ة التي 
تقود دولته��������م واين يمكن ان 
تقف , باعتقادي فان املنصب 
العام ال يحمي من يتواله من 
النقد وتناول  وسائل االعالم 
لالخبار املتعلق��������ة به بل على 
العك��������س  فان املنص��������ب العام 
يجعل من يتواله اكثر عرضة 
للنقد الن االم��������ر يتعلق بحق 
الن��������اس ف��������ي املعرف��������ة  س��������واء 
تعلق النقد بافعاله الوظيفية 
املرتبط��������ة  بافعال��������ه  اوحت��������ى 
بحياته الخاصة ان كانت ذات 
للوظيفة  ادائه  تاثير بطريقة 
العامة  وبهذا الصدد اجد من 
املناس��������ب ان اشير الى ما قاله 
البيت  في شؤون  االخصائي 
االبي��������ض كلينتون روس��������يتر 
ان الرئيس او الوزير يجس��������د 
الش��������عب ويمثله ف��������ي كرامته 
وس��������موه وحني تكون الحياة 
العامة  للش��������خصية  الخاصة 
محرجة فان الح��������رج ال يطال 
الرئي��������س وعائلت��������ه فحس��������ب 
ب��������ل يط��������ال االم��������ة االمريكي��������ة 
الس��������لوك  ان  والحقيق��������ة  ككل 
الشخصي والوظيفي للرئيس 
او الوزير له انعكاسات خطرة 

على الشان العام .
 وبالتاكي��������د فان اي ش��������خص 
تول��������ي منصب��������ا عاما  يقب��������ل 
يكون قد  قبل ضمنيا ان يضع 
نفس��������ه وافعاله محال للتقييم 
العام��������ة  املصلح��������ة  ان  ذل��������ك 
للدولة تجع��������ل من الضروري 

الش��������خصيات  اعم��������ال  نق��������د 
العامة وبيان  الشخص الذي 
ال يصلح لتولي املنصب العام 
وان ما تمارسه الصحافة من 
نقد هو نوع من انواع الرقابة 
الش��������عبية حت��������ى ان هناك من 
الفقه��������اء من ي��������رى ان العالقة 
الش��������خصية  الحي��������اة  ب��������ني 
الوظيفية  والحياة  للمسؤول 
له قد تتش��������ابك وقد يكون ما 
يرتكب��������ه من اخطاء في حياته 
الخاص��������ة مؤثرا وس��������ببا في 
اخطائ��������ه الوظيفي��������ة ما يبيح 
تس��������ليط االض��������واء حتى على 
الحياة الشخصية حني يتعلق 
القرارات  االمر بتاثيرها على 
الوظيفية ففي فرنس��������ا قضي 
ب��������ان نش��������ر وتن��������اول الحال��������ة 
الصحي��������ة للرئيس ال يش��������كل 
قذفا الن من حق الناس معرفة 
مدى ق��������درة الرئيس على اداء 
وظيفته وقد قضي في مصر 
ان ملحكم��������ة النقض ان تبحث 
ف��������ي جمي��������ع ظ��������روف الدعوى 
لتتب��������ني إذا كان ناش��������ر املقال 
املش��������تمل على الطعن قد أراد 
منفعة البالد أو أنه لم يرد إال 
الذين  باألش��������خاص  اإلضرار 
طع��������ن عليهم حي��������ث ان الحق 
في نقد الش��������خصيات العامة 
في  الجمه��������ور  بح��������ق  يتعلق 
املعرفة وان من حق الشعب ان 
العامة  الشخصية  عن  يعرف 
اكثر مما يعرف عن الشخص 
الع��������ادي  وقد أق��������رت املحكمة 
األوروبي��������ة لحقوق اإلنس��������ان 
باإلجماع  "بان حرية النقاش 
السياس��������ي ه��������ي ف��������ي صميم 
مفهوم املجتمع الديمقراطي... 
فإن حدود النقد املقبول وفقا 
لذل��������ك هي على نطاق أوس��������ع 
فيما يتعلق برجال السياسية 
مما هو على نط��������اق األفراد". 
وإضافة إلى ذل��������ك، "إن حدود 
النق��������د املب��������اح فيم��������ا يتعل��������ق 
بالحكوم��������ة ه��������ي أوس��������ع مما 

يتعلق بمواطن عادي .
  الدستور العراقي للعام 2005 
وف��������ي الفق��������رة 1 و 2 من املادة 
38 نص عل��������ى ان الدولة تكفل 
حرية التعبير عن الراي بكافة 
الوس��������ائل وحري��������ة الصحافة 
والنش��������ر واالع��������الم  وقان��������ون 
حماي��������ة الصحفي��������ني رقم  21 
لسنة 2011 نص في املادة  4-- 
أوال: للصحفي حق الحصول 
واألنب��������اء  املعلوم��������ات  عل��������ى 
واإلحصائي��������ات  والبيان��������ات 
غير املحظورة من مصادرها 
املختلفة وله الحق في نشرها 

بحدود القان��������ون , ومن خالل 
االطالع على االحكام املتعلقة 
بحري��������ة التعبي��������ر والصحافة 
واالع��������الم ف��������ي العراق س��������واء 
محكم��������ة  اصدرته��������ا  الت��������ي 
قضايا النش��������ر واالع��������الم  او 
محكم��������ة  اصدرته��������ا   الت��������ي 
املوقرة  االتحادي��������ة  التميي��������ز 
العراق��������ي  القض��������اء  ان  نج��������د 
اس��������تقر على اعط��������اء االولوية 
الى الحق ف��������ي حرية  االعالم 
والصحافة والنشر وضرورة 
اتاحة الفرصة لتناول االمور 
ذات الصلة بالش��������ان العام من 
خ��������الل النقد البن��������اء وقد جاء 
ف��������ي ق��������رار  للهيئة املوس��������عة 
املدنية االولى ملحكمة التمييز 
في  بالعدد2012/302  املوقرة 
دع��������وى  وف��������ي   2012/12/17
طرفاها اح��������د اعضاء مجلس 
النواب ورئيس تحرير احدى 
امل��������ادة االعالمية  الصحف ان 
موض��������وع الدع��������وى ال تخرج 
العم��������ل االعالمي  على قواعد 
الصحف��������ي  العم��������ل  وحري��������ة 
وال  ال��������راي  ع��������ن  والتعبي��������ر 
للمدعي كونه  اس��������اءة  تشكل 
م��������ن صمي��������م عم��������ل االعالمي 
حق نش��������ر االخبار عن طريق 
وس��������ائل االعالم وفقا لقانون 
حق��������وق الصحفي��������ني رق��������م 21 
لس��������نة 2011 , وكذلك جاء في 
قرار ملحكمة استئناف بغداد 
الرصاف��������ة االتحادي��������ة املوقرة 
بالعدد  التمييزي��������ة  بصفتها 
223/201/ ج��������زاء / 2014  في 
دع��������وى كان املش��������تكي فيه��������ا 
اح��������د ال��������وزراء واملش��������كو منه 
رئي��������س تحري��������ر صحيفة فقد 
االس��������تئناف  محكمة  قض��������ت 
ال  املنش��������ورة  الص��������ورة  ب��������ان 
تمثل اس��������تهانة بهيبة الدولة 
وهي تعب��������ر عن واق��������ع فعلي 
الن��������اس ويدخل ذلك  لهم��������وم 
في باب ح��������ق التعبي��������ر الذي 
هو اهم صور حرية الراي ملن 
يتصدون للوظيفة العامة وقد 
م��������ورس ذلك بحدود وحس��������ن 
ني��������ة , وبمث��������ل ه��������ذه املبادىء 
القضائية يجد االعالم املهني 
ملمارس��������ة  الكافي��������ة  املس��������احة 
ح��������ق النق��������د وتناول ش��������ؤون 
الوظيفة العام��������ة ويتمكن من 
للمواطنني  الفرص��������ة  اتاح��������ة 
لالط��������الع عل��������ى ما ي��������دور في 
اروق��������ة مؤسس��������ات الدولة من 
خالل تغليب الحق في االعالم 
الحماية  بتوفي��������ر  والتعبي��������ر 
القانوني��������ة والقضائي��������ة لهذا 

الحق.

احلماية القانونية للحياة اخلا�شة 
وحق الدخول يف طي الن�شيان

احلق يف النقد واالإعالم
القاضي إياد محسن ضمد

القاضي ناصر عمران

 

الخص��������وم ف��������ي الدعوى ه��������م املدعي 
واملدع��������ى علي��������ه ومن دخ��������ل دخوال 
اختصام��������ا أو دخ��������ل فيه��������ا بحي��������ث 
ل��������ه أو علي��������ه فه��������ؤالء ه��������م  يحك��������م 
الذين يتح��������دد بهم نط��������اق الدعوى 
م��������ن حي��������ث األش��������خاص , ويقص��������د 
بالخصم الش��������خص ال��������ذي تعتد به 
قواع��������د القانون املختلفة وتس��������تند 
إلي��������ه بوصفه طرفا ف��������ي الخصومة 
– أي تس��������تند إليه مباشرة إجراءات 
الخصومة واآلثار القانونية املترتبة 

عليها.
لذا يلزم أن تتوفر للخصوم االهليه 
مباش��������رة  له��������م  ليص��������ح  والصف��������ة 
اإلج��������راءات القضائي��������ة املتتابع��������ة , 
وه��������ذه األم��������ور مطلوب��������ة باالدع��������اء 

والدفع الن الدفع دعوى أيضا :-
1 – أهلي��������ة التقاض��������ي: يش��������ترط في 
صح��������ة الخصومة أن يك��������ون كل من 
بأالهليه  الدع��������وى متمتع��������ا  طرفي 
الالزم��������ة الس��������تعمال الحق��������وق التي 
تتعلق بها الدع��������وى , وإال وجب إن 
ين��������وب عنه من يق��������وم مقامه قانونا 
في اس��������تعمال هذه الحقوق ، فيجب 
أن يك��������ون املدع��������ي ذا أهلي��������ة لرف��������ع 
لالدعاء ويكون املدعى عليه ذا أهليه 
لرفع الدعوى عليه , فأهلية االدعاء 
مماثله ألهلي��������ة التعاقد ويعتبر كل 
ش��������خص أهال للتعاقد م��������ا لم يقرر 
القانون ع��������دم أهليت��������ه )م 93 مدني 
( أو يح��������د منه��������ا أي أن األص��������ل في 
الشخص توافر االهليه فيه وأن عدم 
األهلي��������ة اليتقرر إال بن��������ص القانون 

ويبنى على هذا املبدأ أمران :
أ- أن عب��������ئ اإلثبات يق��������ع على عاتق 

من يتمسك بعدم األهلية 
ب – إن الشخص الطبيعي واملعنوي 
ف��������ي  للتعاق��������د  أهلي��������ه  كالهم��������ا ذو 

الحدود املقررة ألهليته 
وعلي��������ه فإذا لم يك��������ن لصاحب الحق 
أهلية التقاضي وجب أن ينوب عنه 
من يمثله قانونا , وقد نصت املادة 
) 106 ( من القانون املدني بأن ) سن 
الرش��������د ثماني عشرة س��������نه كاملة ( 
فالرش��������د اليتحقق إال في الشخص 
الذي أكمل الثامنة عش��������رة من عمره 
وليس للمحكم��������ة أن تعتبر من كان 
دون ه��������ذا الس��������ن رش��������يدا , عل��������ى أن 
إتمام س��������ن الرش��������د لوح��������ده اليكفي 
ليك��������ون الش��������خص أه��������ال للتقاضي 
إذ ينبغ��������ي أضاف��������ه لذل��������ك أن يكون 
متمتعا بقواه ألعقليه غير محجور 
عليه حتى يكون له مباشرة حقوقه 
املدني��������ة ) م 46 مدن��������ي ( , أما ناقص 
األهلي��������ة فليس له أن يم��������ارس حقه 
ف��������ي التقاضي بنفس��������ه وإنما ينوب 
عنه في ذلك وليه أو وصيه أو القيم 
علي��������ه ، أال ن القانون املدني العراقي 
قد أورد بعض الحاالت التي يجوز 
فيه��������ا لناق��������ص األهلي��������ة أن يمارس 
حقوقه املدنية بنفس��������ه ويكون فيها 
أهال للتقاضي وبمنزلة البالغ س��������ن 
الرشد فاملادة ) 99مدني ( قد اعتبرت 
ف��������ي التصرفات  امل��������أذون  الصغي��������ر 
ألداخله تح��������ت اإلذن بمنزلة البالغ 

سن الرشد.

كما إن قانون رعاية القاصرين ) رقم 
78لس��������نة 1980 ( قد اعتبر من أكمل 
الخامس��������ة عش��������ر من العمر وتزوج 

بأذن من املحكمة كامل االهليه 
, أم��������ا الصغي��������ر املميز غير 

امل��������أذون وعديم االهليه 
كاملجن��������ون أو املعتوه 
علي��������ه  املحج��������ور  أو 
املحك��������وم  أو  لس��������فه 
مقي��������ده  بعقوب��������ة 
للحري��������ة تزيد على 
ثالث سنوات فليس 
ألي من هؤالء أهلية 
وإنم��������ا  التقاض��������ي 

يج��������ب أن ينوب عنهم 
من يمثلهم قانونا 0

وأم��������ا الش��������خص املعنوي 
فعن��������ه أهلي��������ة أداء وذل��������ك في 

الح��������دود الت��������ي بينها عقد إنش��������ائه 
والت��������ي يفرضها القان��������ون وله حق 
التقاض��������ي اس��������تنادا ألح��������كام املادة 
)48 ( مدن��������ي , وح��������ق الخصومة عن 
الش��������ركة التي تتمتع بالش��������خصية 
املعنوية محصور بمديرها املفوض 
ولي��������س ألحد م��������ن الش��������ركاء القيام 
بذل��������ك م��������ع وج��������ود املدي��������ر املفوض 
وال يج��������وز مقاض��������اة املدير املفوض 
أعم��������ال  ع��������ن  الش��������خصية  بصفت��������ه 
تتعل��������ق بأموره��������ا وأن حص��������ل مثل 
ذلك وجب على املحكمة رد الدعوى 
من جهة الخصومة استنادا ألحكام 
املادة )80 ف 1 ( من قانون املرافعات 
املدنية فال توجه الخصومة للمدير 

إال  املعن��������وي  للش��������خص  املف��������وض 
بصفته الوظيفية 0

والش��������خصية املعنوي��������ة تبق��������ى بعد 
ملطالبته��������ا  وذل��������ك  انحالله��������ا 
للتصفية  ال��������الزم  بالق��������در 
حتى انتهائها , وشرط 
األهلية يلزم استمرار 
ي��������وم  م��������ن  وج��������وده 
األج��������راء  مباش��������رة 
حني  إلى  القضائي 
حس��������م الدعوى فإذا 
اح��������د طرف��������ي  فق��������د 
أهليت��������ه  الدع��������وى 
أدى ذلك إلى انقطاع 
املرافع��������ة األ إذا كانت 
تهي��������أت  ق��������د  الدع��������وى 
موضوعها  ف��������ي  للحك��������م 
)م 84 م��������ن قان��������ون املرافعات 

املدنية (.
ف��������ي  الس��������ير  املحكم��������ة  وتس��������تأنف 
الدعوى بع��������د االنقطاع ويتم تبليغ 
من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت 
املرافع��������ة بس��������ببه من قب��������ل املحكمة 
ا عل��������ى طلب الط��������رف اآلخر  أو بن��������اء
أو م��������ن يقوم مق��������ام الخصم , وكذلك 
تستأنف املحكمة السير في الدعوى 
إذا حض��������ر الجلس��������ة وارث املتوف��������ي 
أو م��������ن يق��������وم مق��������ام من فق��������د أهلية 
الخصوم��������ة أو مق��������ام م��������ن زالت عنه 
الصفة وباشر السير فيها ) م86 من 

قانون املرافعات املدنية ( . 
2 – الصف��������ة ف��������ي التقاض��������ي : تعرف 
الصف��������ة الت��������ي تخ��������ول الح��������ق ف��������ي 

التقاضي بأ نها ) س��������لطة ممارسة 
الدعوى أمام القضاء ( والخصومة 
أو الصف��������ة نصت عليه��������ا املادة ) 4 ( 
من قانون املرافعات املدنية )يشترط 
أن يكون املدعى عليه خصما يترتب 
على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار 
من��������ه وأن يكون محكوم��������ا أو ملزما 
بش��������ي عل��������ى تقدير ثب��������وت الدعوى 
ومع ذلك تص��������ح خصومة الولي أو 
الوصي والقيم بالنسبة ملال القاصر 
وخصوم��������ة  والغائ��������ب  واملحج��������ور 
املتول��������ي ملال الوق��������ف وخصومة من 
اعتب��������ره القانون خصم��������ا حتى في 
األحوال التي الينفذ فيها إقراره (0

ويالحظ من نص امل��������ادة أعاله أنها 
قد قصرت الخصوم��������ة على املدعى 
عليه ,ولك��������ن الواق��������ع إن الخصومة 
ف��������ي الدعوى تنص��������رف إلى طرفيها 
يك��������ون  أن  يج��������ب  املدع��������ي  إن  ذل��������ك 
خصما للمدع��������ى عليه حتى تنعقد 
الخصوم��������ة في الدع��������وى التي تقوم 
عل��������ى طرف��������ني مدعي ومدع��������ى عليه 
ألن املدعي هو صاحب الحق املدعى 
به  , واملدع��������ى عليه هو منكر للحق 
املدع��������ى به وق��������د أوردت امل��������ادة )4 ( 
أع��������اله معي��������ارا لتش��������خيص املدعى 
علية وصحة خصومته في الدعوى 
بتصور ص��������دور إقرار من��������ه بالحق 
املدع��������ى ب��������ه , وال��������ذي اليترتب على 
إق��������راره حك��������م اليك��������ون خصما عند 
اإلنكار والتس��������مع علي��������ه البينة فال 
يصح أن يكون مدعى عليه , ويتفرع 
عن هذا إن الحق العائد ألحد ألتقبل 

الدعوى به على شخص لم يكن هو 
املعت��������دي على ذلك الح��������ق فمثل هذا 
الشخص اليترتب على إقراره حكم,

ويستثنى من هذا الشرط خصومة 
واملتولي  والقي��������م  والوص��������ي  الولي 
وم��������ن اعتب��������ره القان��������ون خصما في 
األح��������وال الت��������ي الينفذ فيه��������ا إقراره 
كممثل��������ي الدوائر وأمني التفليس��������ة 

بالنسبة للمحكوم عليه باإلفالس 
كما تشترط املادة انفة الذكر أضافه 
ملا تقدم إن يك��������ون الخصم محكوما 
أو ملزما بش��������ئ عل��������ى تقدير ثبوت 
الدعوى وان يكون موضوع الدعوى 
مصلحه معتبرة قانونا فإذا لم يكن 
كذلك فال تس��������مع الدع��������وى ويتحتم 

ردها.
ويذهب بع��������ض الفقهاء إل��������ى القول 
ب��������أن الصف��������ة واملصلحة املباش��������رة 
الصف��������ة  وان   , س��������يان  الش��������خصية 
ماهي إال وجه من وجوه املصلحة , 
والواقع إن هذين الشرطني يتحدان 
حني يمارس ذو الحق نفسه فيكون 
ه��������و رب املصلح��������ة والحائ��������ز عل��������ى 
الصفة في إقامة الدعوى معا حينئذ 
مباشرة وشخصيه  تكون مصلحة 
, وم��������ع ذلك فأن هذا االتحاد اليعني 
إن املصلحة هي الصفة بعينها فأن 
املصلحة ه��������ي املنفع��������ة املرجوة من 
الدعوى أما الصفة فهي الوالية ولذا 
أجي��������ز أن يكون من له الحق مختلفا 
عمن ل��������ه الصفة في إقام��������ة الدعوى 
لحمايت��������ه ويتحقق ذل��������ك في أحوال 

نقص االهليه.
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حريللة الصحافللة  واالعللالم 
والنشر تسللتند الى احلق في 
التعبير عن الراي وحق الناس 
في املعرفة , ووظيفة االعالم 
املهنللي هللو اطللالع املواطنني 
الصلللة  ذات  االمللور  علللى 
بالشللأن العام , لكن ثمة نزاع 
االعالمي  بللني  محتدم يدور 
مللن جهللة وبللني مللن يتولى 
منصبا عاما مللن جهة اخرى 
, بللني مللا يعتبللره االعالمي  
حقللا في االعالم والنشللر وما 
تعتبللره الشللخصيات العامة 
والتشللهير  للقللذف  فعللال 
والسؤال االهم بهذا الصدد هو 
هللل ان مطالبة الشللخصيات 
احلمايللة  بتوفيللر  العامللة 
تنللاول  مللن  لهللا  القانونيللة 
اخبارهللم وتصرفاتهللم فللي 
االعالم توجب تقييد حرية 
الصحافة والنشللر في الوقت 
الذي يوجللد فيلله مواطنون 
يتوقللون ملعرفة كيفية ادارة 
شللؤون الدولة التي يعيشللون 

في كنفها 

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

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة 
املوس��������عة املدنية في محكمة التمييز 
األتحادي��������ة وجد ان طال��������ب الترجيح 
لوظيفت��������ه  الزراع��������ة /اضاف��������ة  وزي��������ر 
طلب ترجي��������ح قرار محكم��������ة التمييز 
األتحادي��������ة الصادر بالع��������دد 3757 / 
العق��������ار /2014  األس��������تئنافية  الهيئة 
في 2014/7/17 عل��������ى القرار الصادر 
عن املحكمة ذاتها بالعدد 14/اصالح 
 2014/11/13 ف��������ي  زراع��������ي/2014 
لحص��������ول التع��������ارض ب��������ني القراري��������ن 
املذكوري��������ن وحي��������ث ان قض��������اء ه��������ذه 
املحكم��������ة  قد اس��������تقر ف��������ي العديد من 

قرارات��������ه ومنه��������ا الق��������رار 237/الهيئة 
املوس��������عة املدني��������ة األول��������ى /2012 في 
2012/11/7 عل��������ى ان الترجيح يكون 
ب��������ني األح��������كام ولي��������س بني الق��������رارات 
،ل��������ذا ولتخل��������ف ش��������روط  التمييزي��������ة 
طل��������ب الترجيح املنصوص عليها في 
املادت��������ني 217 م��������ن قان��������ون املرافعات 
املدني��������ة رق��������م 83 لس��������نة 1969 املعدل 
و13/اوال /ب/1 من قان��������ون التنظيم 
القضائي رقم 160 لسنة 1979 املعدل 
قرر رد طلب الترجي��������ح وصدر القرار 
بالتفاق في 4/رجب /1436ه� املوافق 

2015/4/22م.

املبدأ

القرار

ان قض��������اء محكمة التمييز قد أس��������تقر في العديد من قراراته 
ومنها القرار 237/الهيئة املوسعة املدنية األولى /2012 في 
2012/11/7 عل��������ى ان الترجيح يكون بني األحكام وليس بني 
الق��������رارات التمييزية عليه ولتخلف ش��������روط طلب الترجيح 
املنص��������وص عليها في امل��������ادة ) 217( مرافعات مدنية واملادة 

13/اوال /ب تنظيم قضائي قرر رد طلب الترجيح .

لدى التدقي��������ق واملداولة وجد أن الطعن 
التمييزي مقدم ضم��������ن املدة القانونية 
ق��������رر قبوله ش��������كال ولدى عط��������ف النظر 
على القرار املميز وجد انه غير صحيح 
ومخال��������ف للقان��������ون ذل��������ك أن املحكم��������ة 
لم تطبق م��������ا أوجبه قان��������ون املرافعات 
املدنية رقم 83 لس��������نة 1969 املعدل فيما 
يخص تبليغ العراقيني املقيمني خارج 

العراق . 
وكان عليها التحري عن عنوان املدعى 
عليهم املقيمني خارج العراق الس��������يما 
املحكم��������ة  اعل��������م  أش��������قائهم  اح��������د  وان 
بعناوينهم م��������ن أنهم يقيمون في دولة 

األمارات العربية املتحدة وتطبيق نص 
املادة 23 من قانون املرافعات . وإذا تعذر 
الحصول عل��������ى عنوان واضح وصريح 
للمدعى عليه��������م املقيمني خارج العراق 
عندئ��������ذ يصار إل��������ى التبليغ بواس��������طة 
الصحف املحلية . وحيث أن املحكمة لم 
تراع ذلك عند إصدار قرارها املميز مما 
اخل بصحته . عليه قرر نقضه وإعادة 
أضب��������ارة الدعوى إلى محكمتها ألتباع 
م��������ا تقدم عل��������ى ان يبقى رس��������م التمييز 
تابع للنتيجة وص��������در القرار باالتفاق 
في 1/ جمادي األخ��������ر /1436ه� املوافق 

 .2015/3/22

القرار

عل��������ى املحكمة التح��������ري عن عنوان املدعى عليهم املقيم��������ني خارج العراق اذا 
وصلها علم بعناوينهم من احد اشقائهم وعليها تطبيق نص املادة 23 من 

قانون املرافعات

ل��������دى التدقيق واملداول��������ة من الهيئة 
ف��������ي محكم��������ة  الجزائي��������ة  املوس��������عة 
التميي��������ز األتحادية وج��������د أن املتهم 
املكفل )ك،ك،م( طل��������ب ترجيح قراري 
محكمة استئناف بابل 211/ت- عفو 
ف��������ي 2010/10/19 والق��������رار 194/ت- 
جزائي��������ة /2013 في 2013/4/29 ، ان 
احكام املادة 217ق. املرافعات املدنية 
رق��������م 83 لس��������نة 1969 و تعديالت��������ه 
نص��������ت )يجوز للخصوم ولرؤس��������اء 
دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة 
التمييز النظر في النزاع الناشيء عن 
تنفيذ حكم��������ني نهائيني متناقضني 

صادري��������ن ف��������ي موض��������وع واحد بني 
الخصوم انفس��������هم ، وتفصل الهيئة 
العام��������ة ملحكمة التميي��������ز في الطلب 
وتأم��������ر  الحكم��������ني  اح��������د  وترج��������ح 
بتنفيذه دون األخر بقرار مسبب( ان 
طل��������ب الترجيح املقدم من قبل املتهم 
)ك،ك،م( الس��������ند له م��������ن القانون الن 
قض��������اء محكمة التمييز اس��������تقر بان 
الترجي��������ح ف��������ي الدع��������اوى الحقوقية 
والينصرف الى لدع��������اوى الجزائية 
، ق��������رر رد طل��������ب الترجي��������ح وص��������در 
القرار باألتفاق في 3/صفر/1436ه� 

املوافق 2014/11/26م.

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د أن املحكم��������ة الكمركية للمنطق��������ة الجنوبي��������ة وبتاريخ 
2015/2/5 وبالدعوى املرقمة 15/ج/2015 قرر الغاء التهمة املوجهة الى املتهم )ح،ع،ه�( 
وفق��������ا ألحكام املادة 3/اوال من قانون مكافحة تهريب النفط ومش��������تقاته رقم 41 لس��������نة 
2008 وبداللة املادة 1/ثالثا واآلفراج  عنه لعدم كفاية األدلة وتس��������لم الس��������يارة واملنتوج 
ول��������دى التامل في القرار املذك��������ور وجد انه بني على خطأ في تقدير األدلة ذلك ان الثابت 
ان املته��������م قبض عليه بحوزته اربعة براميل مملوءة بمادة زيت الغاز  وبكمية ثلثمائة 
لت��������ر ودون تصريح رس��������مي يخول��������ه حمل املنتوج وق��������د اعترف بحيازت��������ه للمنتوج اما 

ادع��������اءه بان املنتوج هو للتزود بالوقود في الطريق لحاجته اليه فهودفع  مردود عليه 
واليوجد له س��������ند من القانون وان املحكمة التس��������تنبط ذلك اس��������تنباطا بل ان كل مازاد 
عن الطاقة التصميمية للس��������يارة وبدون تخويل يكون مشموال باحكام القانون وحيث 
ان ماتق��������دم اخ��������ل بصحة القرارات قرر نق��������ض كافة القرارات الص��������ادرة بالدعوى واعادة 
األضب��������ارة ملحكمته��������ا الج��������راء محاكمة املهم مجددا وف��������ق ماتقدم بيان��������ه وصدر القرار 
باألتفاق استنادا ألحكام املادة 8/1/259 من قانون اصول املحاكمات الجزائية في 17/ 

ذي القعدة /1436ه�  املوافق 2015/9/1م.

أن  وج��������د  واملداول��������ة  التدقي��������ق  ل��������دى 
الطع��������ن التمييزي مق��������دم ضمن املدة 
القانوني��������ة ق��������رر قبوله ش��������كال ولدى 
عطف النظر على الق��������رار املميز وجد 
انه صحيح ومواف��������ق للقانون ذلك أن 
طلب االس��������تمالك يرد عل��������ى األراضي 
اململوك��������ة ملكا صرف��������ا فيما يرد طلب 
إطفاء ح��������ق التصرف عل��������ى األراضي 
اململوك��������ة للدولة وحق التصرف فيها 
لألفراد وبالرجوع إلى صورة السجل 
العقاري للعقار تسلسل 9/55 مقاطعة 
56 شلهة كباش��������ي وجد أنها مملوكة 

للدول��������ة وتابعيتها إل��������ى وزارة املالية 
العراقي��������ة وح��������ق التص��������رف فيها إلى 
العراق��������ي ) م. ح. ع. ( جنس��������ها زراعية 
تسقى بالواسطة وان املادتني الثالثة 
والتاسعة من قانون توحيد أصناف 
أراض��������ي الدول��������ة رقم 53 لس��������نة 1976 
املع��������دل أوجبت إطفاء ح��������ق التصرف 
ف��������ي األراضي اململوكة للدولة   . عليه 
قرر تصديق القرار املميز ورد الطعون 
التمييزية وصدر القرار باالتفاق  في 
4/ جم��������ادي األخر /1436ه��������� املوافق 

 2015/3/25

املبدأ

املبدأ

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار

القرار

الترجيح في الدعوى الحقوقية واليتصرف الى الدعاوى الجزائية .

كل مازاد عن الطاقة التصميمية للسيارة وبدون تخويل يكون مشموال بأحكام قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم41لسنة 2008.

أن طلب االس��������تمالك يرد على األراضي اململوكة ملكا صرفا 
فيم��������ا يرد طلب إطفاء حق التصرف على األراضي اململوكة 

للدولة وحق التصرف فيها لألفراد.

لدى التدقيق واملداولة وجد أن الطعن التمييزي 
واق��������ع ضمن امل��������دة القانوني��������ة قرر قبوله ش��������كال 
ول��������دى عطف النظ��������ر على القرار املمي��������ز وجد انه 
صحي��������ح وموافق للقان��������ون ذل��������ك أن التحقيقات 
الت��������ي أجرتها املحكمة أثبتت أن املدعى عليه ترك 
الش��������قة موض��������وع الدعوى ولم يعد ش��������اغال لها . 
وان الش��������خص الثال��������ث ) ن��������وال لطيف س��������لطان ( 
هي الش��������اغلة الفعلية للشقة املرقمة 8/27 بريهة 
وبموج��������ب عقد تحريري م��������ؤرخ في 2004/1/27 

وللفترة من 2004/2/1 ولغاية 2004/4/3 وببدل 
أيجار شهري قدره خمس��������ة وعشرون ألف دينار 
التخاذه كمكتب ويوجد فيه أقرار من قبل املدعي 
يؤيد اس��������تالم بدالت اإليجار لغاية 2007/6/30 
وان املدع��������ي اقر بتوقيعه على ه��������ذا العقد وبذلك 
فأن هذا العقد يبقى معتب��������را وقائما بني طرفني 
طاملا لم يصدر منهما تصرف بإقالته أو نس��������خه 
. وبم��������ا أن املدع��������ى  وجه انذارآ إل��������ى املدعي عليه 
بني فيه عدم رغبت��������ه بتجديد العقد معه ولم يقم 

بتوجي��������ه انذرا" إلى الش��������خص الثالث الش��������اغلة 
الفعلية للش��������قة موضوع الدع��������وى والتي أثبتت 
أنها مس��������تأجرة لها بموج��������ب عقد موقع من قبل 
املدعي لذل��������ك فأن دعوى املدعي ال تجد س��������ندها 

من القانون . 
علي��������ه ق��������رر تصديق الق��������رار املمي��������ز ورد الطعون 
التمييزية وتحميل املميز رس��������م التمييز وصدر 
الق��������رار باالتفاق في 17/ جم��������ادي االول /1436ه� 

املوافق 2015/9/9

املبدأ

القرار

املبدأ

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية في 
محمكمة التمييز األتحادية وجد ان طالبي الترجيح 
كل من )ر،ع،ح( و)ح،ك،ع( و)م،ع،ا( طلبوا ترجيح احد 
القراريني الصادرين عن محكمة التمييز األتحادية. 
الق��������رار األول بالع��������دد 3888 /ه��������� .أ /س.ع/2014 في 
2014/7/9 والثان��������ي بالعدد 4272 /ه� .أ س.ع /2014 
ف��������ي 2014/8/1 لحص��������ول التع��������ارض ب��������ني القرارين 
املذكورين ، وحيث ان قضاء هذه املحكمة قد أس��������تقر 

ف��������ي العديد م��������ن قرارته ومنه��������ا الق��������رار 237/الهيئة 
املوس��������عة املدنية األولى/2012 في 11/7 /2012 على 
ان الترجي��������ح يكون ب��������ني األح��������كام القضائية وليس 
بني الق��������رارات التمييزية كما أن طل��������ب أيقاف تنفيذ 
الق��������رار التميي��������زي املرقم 3888/ه���������.أ س.ع/2014 في 
2014/7/9 الس��������ند له من القانون كونه ليس الحكم 
املنف��������ذ اضافة ال��������ى أن طلب ايق��������اف التنفيذ /املدين 
)ر،ع، ح( لي��������س ل��������ه طل��������ب ايقاف التنفيذ م��������ادام غير 

محق بطلب ترجيح احد القرارين التمييزين املش��������ار 
اليهما لتخلف ش��������روط طل��������ب الترجيح املنصوص 
عليها في املادتني 217 م��������ن قانون املرافعات املدنية 
رقم 83 لسنة 1969املعدل و13/اوال /ب/1 من قانون 
التنظي��������م القضائ��������ي رقم 160 لس��������نة 1979املعدل لذا 
 ق��������رر رد طلب��������ات طالب��������ي الترجي��������ح وص��������در القرار 
املواف��������ق  /1436ه���������  10/رج��������ب  ف��������ي  باألتف��������اق 

2015/4/28م.

اس��������تقر قض��������اء محكمة التمييز على أن الترجيح بني األحكام القضائية وليس بني الق��������رارات التمييزية كما أن طلب أيقاف تنفيذ القرار 
التمييزي املرقم 3888 /ه� أ /س ع /2014 في 2014/7/9 السند له من القانون كونه ليس الحكم املنفذ أضافة الى أن طالب ايقاف التنفيذ 

املدين )ر( ليس له طلب ايقاف التنفيذ مادام غير محق بطلب ترجيح احد القرارين التمييزين املشار اليهما أعاله . 

القرار

اذا وج��������ه املدعى انذارآ إلى املدعي عليه الذي ترك الش��������قة ولم يعد ش��������اغاًل لها يبني فيه عدم رغبته بتجدي��������د العقد معه ولم يقم بتوجيه االنذار 
إلى الشخص الثالث الشاغلة الفعلية للشقة موضوع الدعوى والتي أثبتت أنها مستأجرة لها بموجب عقد موقع من قبل املدعي اقر بتوقيعه 

فأن دعواه واجبة الرد

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في محكمة التمييز 
األتحادي��������ة وجد أن الطع��������ن التمييزي مقدم ضمن امل��������دة القانونية قرر 
قبوله ش��������كال ولدى عط��������ف النظر ف��������ي الحكم املميز وج��������د انه صحيح 
ومواف��������ق للقان��������ون كونه ج��������اء اتباعا لق��������رار النقض الص��������ادر عن هذه 
الهيئ��������ة بع��������دد 186/الهيئة املوس��������عة املدنية /2014 ف��������ي 2014/11/11 
حيث اس��������تكملت محكمة األستئناف التحقيقات القضائية ودخلت في 
الدعوى موضوع��������ا وثبت لها من نتائج التحقيق��������ات وصورة أضبارة 
العقار موضوع األدعاء املرقم 116م43 عيثة التزكام وظاهر املس��������تندات 
املبرزة في اضبارة الدعوى عدم وجود مايشير الى أن العقار كان مثقال 
بحقوق تصرفية باس��������م م��������ورث املدعيان املميزان لعدم وجود ش��������روط 
الحيازة والتقدم املكس��������ب للحق العيني وانما هناك ادعاء بتقديم طلب 
الى لجنة تس��������وية حقوق األراضي والتي تبني لها بعد اجراء الكش��������ف 
والتحقي��������ق ان قطع��������ة اآلرض ان��������ذاك غيرمس��������جلة في قيود التس��������جيل 
العقاري وانه��������ا من األراضي األميرية ولم يت��������م التصرف فيها من احد 
ثالث سنوات مستمرة خالل الخمسة عشر سنة السابقة ألعالن التسوية 
وانما كانت تحت تصرف وزارة املالية مدة تربو على مدة مرور الزمان 
وق��������ررت اللجنة بقرارها األبتدائي املؤرخ 195/4/20تس��������جيلها بأس��������م 
وزارة املالية العراقية مجددا وفق الفقرة )د( من املادة الحادية عشر من 
قانون تس��������وية حقوق األراضي رقم29 لسنة 1938 النافذ انذاك وصدق 
القرار اس��������تئنافا بالقرار األس��������تئنافي املرقم 280 في 4/8/ 1958 والذي 
ص��������دق بقرار الهيئة العلي��������ا لألصالح الزراعي امل��������ؤرخ في 1958/8/11 
واملكتس��������ب الدرجة القطعية قبل نفاذ القانون 152 لسنة1959وصدرت 
س��������نداتها بتاريخ 1962/2/1 اس��������تنادا الى القرار االس��������تئنافي املشار 
اليه اع��������اله وبذلك تكون قرارات التس��������وية املتعلق��������ة بالقطعة موضوع 
االدعاء مكتس��������بة الدرج��������ة القطعية وغير مش��������مولة بااللغاء مما تكون 
الدعوى فاقدة لس��������ندها القانوني وحيث ان الحكم االس��������تئنافي املميز 
ق��������د التزم وجهة النظر القانوني��������ة املتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن 
التمييزي وتحميل املميز رسم التمييز وصدر القرار باالكثرية في 10/

رجب/1436ه� املوافق 2015/4/28م.

املبدأ

القرار

أن قرارات التس��������وية املكتيبة الدرج��������ة القطعية قبل نفاذ القانون )152(
لسنة 1959 وصدرت سنداتها في 1962/2/1 فأن هذه القرارات املتعلقة 
بالقطعة موضوع الدعوى مكتس��������بة الدرجة القطعية وغير مش��������مولة 

باأللغاء مما تكون  الدعوى فاقدة لسندها القانوني .

للحصول على القرارات 
التمييزية مباشرة  The Federal Judicial Authority

Republic Of Iraq
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كتب

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

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

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

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

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

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

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

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

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

القضاء.

أبرز محطات الكاتب

بغداد/ إياس حسام الساموك

ويواصل الكاتب في هذا الجزء بس��������رد تشكيالت 
السلطة القضائية في العراق، ليصل إلى محكمة 
التميي��������ز االتحادية، حيث يتحّدث بنحو مفصل 
عن تاريخ تأسيسها واالختصاصات امللقاة على 
عاتقه��������ا، ومن ث��������م ينتقل إلى تكوينه��������ا بذكر كل 
هيئ��������ة ومهامها على الجانبني الجزائي واملدني، 
وينتهي باإلشارة إلى احدى االحداث التاريخية 
املهمة في مس��������يرة هذه املحكمة حني أحيل 10 من 
قضاتها على التقاعد ف��������ي العام 1993 إلصدارهم 

قرار لم يرق للنظام السابق حينها.

اختصاصات محكمة التمييز 
وتاريخ تشكيلها

ويعّرف مدحت املحمود محكمة التمييز االتحادية 
استنادًا إلى املادة )12( من قانون التنظيم القضائي 
هي "الهيئة القضائي��������ة العليا التي تمارس الرقابة 

على جميع املحاكم".
وأض��������اف املحمود "أنها تتألف من رئيس وخمس��������ة 
نواب للرئي��������س، وقضاة ال يق��������ل عددهم جميعًا عن 

ثالثني ويكون مقرها في بغداد".
أما بخصوص عمر املحكمة، نّوه إلى أنها "تأسست 
في  24/ كانون األول/1925، بموجب املرسوم امللكي 

الصادر  بتاريخ 1925/12/4".
وأش��������ار إلى أن "املواد )35( و)203( و)216( من قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة رق��������م )83( لس��������نة 1969 ح��������ّددت 

اختصاصات هذه املحكمة".
ويس��������رد الكاتب "أنه��������ا تختص بالنظر ف��������ي الطعون 
التمييزي��������ة املقدمة على األحكام والق��������رارات الصادرة 
من محاكم االستئناف بصفتها األصلية، ومن محاكم 

البداءة التي تخرج عن اختصاص محكمة االس��������تئناف 
بصفته��������ا التمييزية، واألحكام والق��������رارات الصادرة من 
محاكم األحوال الش��������خصية ومحاكم املواد الش��������خصية 
)التي تخص غير املس��������لمني( وكل املس��������ائل التي تنص 
القوان��������ني عل��������ى اختصاص محكم��������ة التميي��������ز بنظرها 

تمييزًا".
وزاد "كما تتول��������ى املحكمة تدقيق األحكام التي تخضع 
وجوب��������ًا للتدقيق��������ات التمييزية س��������واء طع��������ن بها ذوو 
العالق��������ة أم لم يطعن��������وا"، الفتًا إلى أن "ذل��������ك في املجالني 

وهي  والجزائ��������ي،  املدن��������ي 
الص��������ادرة عل��������ى  األح��������كام 
بي��������ت امل��������ال أو األوقاف أو 
األهلي��������ة  ناقص��������ي  عل��������ى 
املعتبرة  الحج��������ج  وكذل��������ك 
بمثابة األح��������كام واألحكام 
أو  باإلع��������دام  الص��������ادرة 

بالسجن املؤبد".
وتض��������م محكم��������ة التمييز، 
بحس��������ب القاضي املحمود 
التي  الهيئ��������ات  م��������ن  "عددًا 
تكف��������ل قيامه��������ا بمهامه��������ا 
على الوجه األكمل"، مؤكدًا 
أنه "يراعى ف��������ي تعدد هذه 
الهيئ��������ات التخص��������ص في 
نظ��������ر ن��������وع أو أكث��������ر م��������ن 

الدعاوى".

محكمة تدقيق ال درجة في 
التقاضي

لك��������ن الكاتب يعود ليذكر أن "محكم��������ة التمييز ال تعتبر 
درجة من درج��������ات التقاضي"، مس��������تطردًا "أنها محكمة 
تدقيق ورقابة"، مش��������ّددًا على أن "ليس لها اجراء مرافعة 
في دعوى"، مستدركًا "تملك أن تفصل فيها أذا وجدتها 
صالحة للفصل بعد نقض الحكم الصادر فيها استنادا 
الى صالحياتها املنص��������وص عليها في املادة )214( من 

قانون املرافعات املدنية".
ويواص��������ل بالقول "يك��������ون الحك��������م الذي تص��������دره قاباًل 
للطعن بطريق تصحيح القرار لدى الهيئة املوسعة في 

املحكمة".
وع����ن آل���ي���ة ادارة امل��ح��ك��م��ة ي���وّض���ح امل���ح���م���ود أن���ه���ا من 

م�����������س�����������ؤول�����������ي�����������ة 
ال��رئ��ي��س، وأض���اف أن لها 
م��س��ت��ق��ل��ة"، مسترساًل  م��ال��ي��ة  "م����وازن����ة 
الرئاسة  هيئة  قبل  من  توزيعه  يجري  فيها  "العمل  أن 
املكونة من رئيس املحكمة ونوابه، أو أقدم القضاة في 
املحكمة عند غياب أحد هؤالء النواب"، مشّددا على أنها 

"تتمتع باستقالل تام".

الهيئة العامة والهيئات الموسعة

 ام��������ا بخصوص تكوي��������ن املحكم��������ة يش��������رح املحمود أن 
اولها الهيئة العامة التي تنعقد برئاسة رئيس محكمة 
أو  االتحادي��������ة  التميي��������ز 
أق��������دم نوابه عند غيابه أو 
وجود مان��������ع قانوني من 
نوابه  وعضوية  اشتراكه 
وقضاة املحكمة العاملني 

فيها كافة".
واردف أن "ه��������ذه الهيئ��������ة 
ف��������ي  بالنظ��������ر  تخت��������ص 
"م��������ا  يح��������ال عليه��������ا م��������ن 
إح��������دى الهيئ��������ات إذا رأت 
الع��������دول عن مب��������دأ قررته 
والدعاوى  سابقة،  أحكام 
الجزائية التي صدر فيها 
والفصل  باإلع��������دام،  حكم 
ف��������ي الن��������زاع ال��������ذي يق��������ع 
األحكام  تع��������ارض  ح��������ول 
والق��������رارات الص��������ادرة من 

محكمة التمييز االتحادية".
 ام��������ا الهيئة املوس��������عة املدني��������ة، فقد يب��������نّي املحمود أنها 
"تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز االتحادية أو أقدم 
نواب��������ه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من اش��������تراكه 

فيها وعضوية ما ال يقل عن ستة من قضاتها".
وأض��������اف أن "ه��������ذه الهيئة تختص في الن��������زاع الحاصل 
حول تنفيذ حكمني مكتسبني درجة البتات متناقضني 
صادري��������ن في موض��������وع واح��������د، إذا كان ب��������ني الخصوم 
أنفسهم أو كان احدهم  طرفا في هذين الحكمني وترجح 

احد الحكمني و تقرر تنفيذه دون الحكم اآلخر".
املدني��������ة  املوس��������عة  "الهيئ��������ة  أن  املحم��������ود  ويسترس��������ل 
تختص ايضًا بالنظر في الن��������زاع الحاصل حول تعيني 
االختص��������اص في نظر الدعوى الذي يقع بني محكمتني، 
وم��������ا يحيل��������ه عليه��������ا رئي��������س املحكم��������ة  للب��������ت فيه من 
أح��������كام وقرارات تق��������ع ضمن اختص��������اص  املحكمة وفقا 

للقان��������ون الذي ص��������درت بموجبه 
تلك األحكام والق��������رارات ال�متعلقة 
وقضاي��������ا  املدني��������ة  بالقضاي����������ا 

األحوال الشخصية".
ويذه��������ب إلى أن "الهيئة املوس��������عة 
انعقاده��������ا  يك��������ون  الجزائي��������ة 
االنعقاد  بنفس حال  وتش��������كيلها 
املوس��������ع�ة  للهيئ��������ة  والتش��������كيل 

املدنية".
ون��������ّوه إل��������ى أنها "تخت��������ص في ما 
يحيل��������ه عليه��������ا رئي��������س املحكم��������ة  
للب��������ت في��������ه من أح��������كام وق��������رارات 
املحكمة  اختص��������اص  تقع ضم��������ن 
ص��������درت  ال��������ذي  للقان��������ون  وفق��������ًا 
بموجب��������ه تلك األح��������كام والقرارات 
واملتعلق��������ة بالقضاي��������ا الجزائي��������ة، 
الحاصل بني  بالن��������زاع  والفص��������ل 
املحاك��������م الجزائي��������ة فيم��������ا يتعلق 

باالختصاص النوعي له".

الهيئات المدنية

ويع��������ّرج الكات��������ب عل��������ى الهيئ��������ات 
املدنية ويبدأ باالستئافية/ عقار، 
ويش��������ّير إلى أنها "تنعقد برئاسة 
نائب الرئيس وعضوية أربعة من 
القضاة ف��������ي األقل وتخت��������ص بالنظر 
ف��������ي األح��������كام  والق��������رارات الص��������ادرة ع��������ن محاكم 
االس��������تئناف بصفته��������ا االصلية ف��������ي الدع��������اوى املدنية 

واملتعلقة بعقار  وما يتفرع عنه ".
اما الهيئة االستئناف/ منقول، ذكر املحمود "أنها تنعقد 
برئاس��������ة نائب الرئيس، وعضوية أربعة من القضاة في  
األقل وتخت��������ص بالنظر في األحكام والقرارات الصادرة 
عن محاكم االستئناف بصفتها االصلية واملتعلقة بمال 

منقول  وما يتفرع عنه".
وأستطرد أن "هذه الهيئة تختص بالبت بالطعون التي 
يقدمها  رئيس االدعاء العام في مجال الطعن  ملصلحة 
القانون بموج��������ب أحكام املادة )30( م��������ن قانون االدعاء 
العام رقم 159 لس��������نة 1979، والبت ف��������ي الطعون املقدمة 
بش��������أن الش��������كاوى من املحامني وتأديبهم واألمور التي 
أجاز قانون املحاماة رقم 173 لسنة 1965 املعدل الطعن 

بها على وفق القانون".
  وتابع الكاتب أن "الهيئة املدنية / عقار "تنعقد برئاسة 
نائب الرئيس أو أقدم أعضاء الهيئة وعضوية اثنني من 
قض��������اة املحكمة ف��������ي األقل و تخت��������ص بالنظر بالطعون 

باألح��������كام والق��������رارات املتعلقة بالعقار وم��������ا يتفرع عنه 
والتي لم يطعن بها اس��������تئنافًا أو غير الخاضعة للطعن 
بطري��������ق االس��������تئناف وكذل��������ك النظ��������ر بالق��������رارات التي 
تصدره��������ا لج��������ان تعويض��������ات النفط املش��������كلة بموجب 

القرار 1018 لسنة 1982 ".
وع��������ن الهيئة املدنية/ منقول واملتفرق��������ة، يعّلق املحمود 
"أنه��������ا تنعقد وتتش��������كل بنفس طريقة تش��������كيل وانعقاد 
الهيئة املدني��������ة/ عقار"، مضيفًا أنه��������ا وتختص بالنظر 
"في الطعون املقدمة بش��������أن األحكام والق��������رارات التي لم 
يطع��������ن بها اس��������تئنافًا او غير الخاضع��������ة أصال للطعن 
بطريق االس��������تئناف واملتعلقة باملنقول وما يتفرع عن��ه 

واألمور املتفرقة األخرى ومنها .
كم��������ا لهذه الهيئ��������ة والق��������ول للمحمود "الب��������ت بالطعون 
املقدم��������ة على قرارات لجن��������ة تدقيق قضاي��������ا املتقاعدين  
بمقتض��������ى أحكام الفقرة ثالثا من املادة )20 ( من قانون 
التقاعد املوحد رقم 27 لس��������نة 2006 املعدل بالقانون 69 

والطع��������ون   ،2007 لس��������نة 
على  املقدم��������ة  التمييزي��������ة 
ق��������رارات لج��������ان التعويض 
الوفيات  ح��������وادث  بش��������أن 
تسببها  التي  واإلصابات 
أحكام  بموج��������ب  املركبات 
قان��������ون التأم��������ني اإللزامي 
رقم  السيارات  من حوادث 
52 لس��������نة 1980 بمقتضى 
رق��������م 815  تش��������كيلها  قرار 

لسنة 1982 ".

االحوال 
الشخصية 
والجزائية 

وتعيين المرجع
وينتقل املحمود بعدها إلى "هيئات األحوال الشخصية، 
وق��������ال إن "هيئ��������ة األح��������وال الش��������خصية األول��������ى تنعقد 
برئاسة نائب الرئيس أو أقدم أعضاء الهيئة  وعضوية 
اثنني من قضاة املحكمة في األقل"، متابعًا "أنها تختص 
بالنظر ف��������ي الطعون باألحكام والق��������رارات الصادرة من 
محاكم األحوال الش��������خصية على وف��������ق اختصاصاتها 
املثبتة بامل��������ادة )300(  من قان��������ون املرافعات املدنية رقم 
83 لسنة 1969 املعدل، والنظر بقضايا املواد الشخصية 

لغير املسلمني ".
ونّوه إلى أن هيئة األحوال الش��������خصية الثانية "تتشكل 
وتنعقد بنفس طريقة تش��������كيل وانعقاد الهيأة األولى"، 
مبينًا أنها "تختص بالنظر بالطعون املقدمة باألحكام 

والق��������رارات الخاصة باملفقود وم��������ا يتعلق به والغائبني 
والقاصرين على وفق قانون رعاية القاصرين رقم  )78( 

لسنة 1980 املعدل ".
أما عن الهيئات الجزائية، يفّصل الكاتب أنها تتكون من 
"الهيئة الجزائية األولى وتنعقد برئاسة نائب الرئيس 
أو أق��������دم أعض��������اء الهي��������أة  وعضوي��������ة أربعة م��������ن قضاة 
املحكمة في األقل وتنظ��������ر باألحكام والقرارات الصادرة 

من محاكم الجنايات".
وزاد أن "الهيئ��������ة الجزائي��������ة الثاني��������ة، تتش��������كل وتنعق��������د 
بنف��������س طريقة تش��������كيل وانعقاد األول��������ى، وتقوم بنفس 
االختصاص وحس��������ب توزيع العمل بينها وبني الهيئة 
األول��������ى".  وافاد ب��������أن "هيئ��������ة األحداث، تنعقد برئاس��������ة 
نائب الرئي��������س أو أقدم أعضاء الهيئ��������ة وعضوية اثنني 
من قضاة املحكمة في األقل"، مش��������يرًا إلى أنها "تختص 
بالنظ��������ر بالق���������رارات والتدابي��������ر التي تصدره��������ا محاكم 
األحداث على وفق قانون رعاية األحداث رقم 76  لس��������نة 

." 1983
إلى  بالهيئ��������ات  وينته��������ي 
هيئة تعيني املرجع، وأكد 
أنه��������ا "تتش��������كل من س��������تة 
أعض��������اء ثالث��������ة يختارهم 
التمييز  رئي��������س محكم��������ة 
م��������ن بني أعض��������اء املحكمة 
رئيس  يختارهم  وثالث��������ة 
مجلس شورى الدولة من 

بني أعضاء املجلس".
وفيم��������ا ن��������ّوه إل��������ى "أنه��������ا  
تنعق��������د برئاس��������ة رئي��������س 
محكمة التمييز على وفق  
م��������ا ورد بامل��������ادة 7/رابعًا 
من قانون مجلس شورى 
الدولة رقم 65 لسنة 1979 
املعدل"، حّدد اختصاصها 
ب� "النظ��������ر بالنزاع الحاص��������ل باالختصاص بني محكمة 
القض��������اء اإلداري ومحكمة البداءة، وق��������رار لجنة تعيني 

املرجع  بات وملزٌم ".

النظام السابق وعالقته 
بمحكمة التمييز

ويع��������ّرب املحمود عن أس��������فه لتعرض "محكم��������ة التمييز 
ال��������ى هزة عنيفة حيث أحيل عش��������رة م��������ن أعضائها على 
التقاعد عام 1993 بسبب قرار أصدرته املحكمة، لم يرق 
للنظام الحاكم في حينها، مما سبب استياءًا شديدًا في 
الوسط القضائي وأثر في أستقاللية األحكام والقرارات 

القضائية ".
وقال أيضًا "بعد تغيير النظ��������ام في 2003/4/9 تصاعد 
الرأي الع��������ام القضائي بوج��������وب إعادة ه��������ؤالء القضاة 
الى مناصبهم في املحكم��������ة، ونتيجة الجهود الصادقة 
واستنادا الى األمر رقم )15( الصادر عن قوات االئتالف 
تقرر إلغ��������اء القرار الصادر بتاريخ 10/ ش��������باط / 1993 
بإحال��������ة قض��������اة التمييز عل��������ى التقاع��������د وإعادتهم الى 

مناصبهم ودفع تعويضات مناسبة لهم ".
وتاب��������ع الكات��������ب "ف��������ي اجتم��������اع قضائ��������ي عق��������د بتاريخ 
2003/8/11 برئاس��������ة القاضي مدحت املحمود املشرف 
عل��������ى وزارة العدل آنذاك تلي أمر إعادة القضاة الس��������ادة 
هاش��������م الح��������اج إبراهي��������م ، ومصطفى املدامغ��������ة، وكريم 
ش��������ريف،  وأحمد الجليلي، وحامد جمعة، وهشام أحمد 

ضياء وفاروق السامي، ومحمد حسن كشكول".
وينق��������ل املحمود ع��������ن كلمته ف��������ي احتفال ع��������ودة هؤالء 
القض��������اء أنه قال "إنها لحظة س��������عيدة ن��������رى الحق فيها 
يعلو عل��������ى الباطل فيدمغه، لحظة عودة األخوة أعضاء 
محكم��������ة التمييز الى مناصبهم ليس��������تأنفوا دورهم في 
قول كلمة الحق ونش��������ر العدالة وبعث الثقة في النفوس 
الت��������ي تتح��������رق الي��������وم الى االس��������تقرار واألمن وس��������يادة 
القانون، والى ترس��������يخ إس��������تقالل القضاء ليؤدي دوره 
في تأس��������يس دولة القانون، فتحي��������ة صادقة الى الزمالء 
بعودته��������م والذين ضرب��������وا أروع مثل ف��������ي الصمود مع 
الح��������ق ، وتحي��������ة ال��������ى كل من س��������اهم في إتخ��������اذ القرار 
بعودتهم ، ففي عودتهم مثل ساطع على متانة القضاء 
، وليساهموا في بناء نظام قضائي مستقل متني ينشد 

العدالة والخير لهذا البلد األمني".

"التمييز االحتادية" محكمة للتدقيق وال تعد من درجات التقاضي

القا�شي املحمود يوثق اأ�شخم مو�شوعة لتاريخ "الق�شاء يف العراق"
السابق للنظام  يرق  لم  قللرارًا  إلصدارهم  التقاعد  على  احيلوا  احملكمة  قضاة  من   10

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 السادس

يتبع

 يعّرف مدحت احملمود محكمة التمييز 
االحتادية استنادًا إلى املادة )12( من قانون 
التنظيم القضائي هي "الهيئة القضائية 

العليا التي متارس الرقابة على جميع 
احملاكم".

وأضاف احملمود "أنها تتألف من رئيس وخمسة 
نواب للرئيس، وقضاة ال يقل عددهم جميعًا 

عن ثالثني ويكون مقرها في بغداد".

 يعّرج الكاتب على الهيئات املدنية ويبدأ 
باالستئافية/ عقار، ويشّير إلى أنها "تنعقد 

برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربعة 
من القضاة في األقل وتختص بالنظر في 

األحكام  والقرارات الصادرة عن محاكم 
االستئناف بصفتها االصلية في الدعاوى 
املدنية واملتعلقة بعقار  وما يتفرع عنه ".

ّ

مقر محكمة التمييز االتحادية 


