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قاد بالغ بالصدفة عن امرأة مخطوفة إلى ش��������بكة دعارة 
كبي��������رة في بغ��������داد تقوم على اس��������تغالل فتي��������ات هجرن 

أهاليهن ومساومتهن مقابل املأوى واملأكل فقط.
وتابع��������ت إحدى محاكم تحقي��������ق الرصافة دعوى خطف 
امرأة متزوجة إل��������ى أن تم العثور عليها في مبغى يضم 
الكثي��������ر م��������ن نظيراتها مم��������ن هجرن أهاليهن ألس��������باب 
مختلفة فوقعن في شرك سماسرة االستغالل الجنسي.

وتشير األوراق التحقيقية التي حصلت عليها "القضاء" 
إلى أن السيدة التي تصطحب طفال وادعى ذووها أنها 
مخطوفة، اعترفت بأن املنزل الذي وجدت فيه كان األخير 

بعد جولة في عدد من بيوت الدعارة في العاصمة.
وأضافت في اعترافها أنها تعّرفت على منتس��������ب امني 
عبر مواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك(، وشجعها 
على الهروب بعد الخالفات املستمرة مع زوجها ألسباب 

مختلفة من بينها مالية واجتماعية.
وت��������روي أن��������ه جلبها بداي��������ة املطاف إلى منزل ملمارس��������ة 
الدعارة في إحدى مناطق وس��������ط العاصمة، ومارس��������ت 
الهارب��������ة البغ��������اء هناك للم��������رة األولى، واس��������تمر الحال 
ليومني فقط وبعدها تعرض��������ت إلى الطرد من صاحبة 
امل��������كان. وكانت املحط��������ة الثانية في منزل آخر مارس��������ت 
في��������ه العمل ذاته، لقاء أجور يحصل العش��������يق على جزء 

منها.

"الهارب��������ة" راقت له��������ا عوائد عملها املالي��������ة، واصطدمت 
مرة اخرى براعية املكان، وتركتها بمش��������ورة عش��������يقها 
وانتقلت إلى مكان آخر ش��������مال العاصمة، هناك تعرفت 
على سائق عجلة اجرة كان يوصلها إلى الزبائن إلقامة 
حف��������الت حم��������راء، وهو تطور جديد ف��������ي عملها كانت ال 

تمارسه في السابق. 
يقول قاض��������ي التحقيق املعروضة أمام��������ه هذه الدعوى 
أحم��������د فائق "رغم أن العش��������يق كان يبيع عش��������يقته إلى 
البيوت التي انتقلت إليها في كل مرة ب�2500 دوالر، لكن 
املشّرع عّدها ضحية في جريمة االتجار بالبشر، وهي 

موقوفة لخيانتها زوجها".
املداهم��������ة للبيوت أس��������فرت ع��������ن القبض عل��������ى عدد من 

املتهم��������ني يعملون بمهام ع��������دة، ويؤكد فائق في حديث 
مع "القضاء"، أن "اغلب النس��������اء يحملن أس��������ماء وهمية 

لغرض التخلص من املالحقات األمنية".
وقادت السيدة الجهات األمنية إلى وكرين للبغاء كانت 
فيهم��������ا الوحي��������دة بني النس��������اء تتقاض��������ى أجورها، أما 

البقية، فيعملن لقاء توفير السكن وامللبس واملأكل.
ويؤك��������د القاضي فائق في ه��������ذا الصّدد أن "عدد اللواتي 
القي القبض عليهن ثماني فتيات، ثالث منهن قاصرت"، 
مبينًا أن "اغلبهن وقعن فريس��������ة لسائقي اجرة يعملون 

ملصلحة بيوت دعارة".
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جهود ملحكمة حتقيق تطيح ب�سبكة دعارة ت�ستغل 
فتيات هاربات مقابل املاأوى

بابل/ مروان الفتالوي 

اإلس��������كندرية  مدين��������ة  جغرافي��������ا  أضف��������ت 
)ش��������مالي بابل( وكثافتها السكانية زيادة 
عل��������ى امللف��������ات التي ت��������رد إل��������ى املحاكم كمًا 
ونوعًا، لذل��������ك فأن دار القض��������اء في املدينة 
يمل��������ك مس��������احة واس��������عة م��������ن التن��������وع في 

دعاواه . 
ويدعم ه��������ذه املعطيات القاض��������ي األول في 
املحكم��������ة ثامر ج��������واد كاظم عندم��������ا يقول 
إل��������ى "القضاء" إن "محكمة اإلس��������كندرية قد 
تكون مغايرة لبعض املحاكم نظرًا للرقعة 
الجغرافية التي تتميز بها املدينة وطبيعة 

الناس القاطنني فيها".
جغرافي��������ًا، تعتب��������ر اإلس��������كندرية )ش��������مالي 
بابل( منطقة ح��������دود بني املحافظات وهي 
على تماس مع املناطق الساخنة في األنبار 
كالفلوجة وصحراء الرمادي، وقبل تحرير 
املدن الغربية مؤخرًا فأن اإلسكندرية كانت 

منطق��������ة صد مباش��������ر ض��������د اإلره��������اب، كما 
يق��������ول القاضي كاظم الذي يؤش��������ر أن "هذا 
املكان أضفى طابع��������ا على نوعية الدعاوى 

التحقيقية".
وعن ديموغرافيا املدينة أضاف كاظم الذي 
ينظر الدعاوى التحقيقي��������ة في املحكمة أن 
"املدين��������ة قبل ع��������ام 2003 كان��������ت تضم أغلب 
منش��������آت التصني��������ع العس��������كري، لذل��������ك فأن 
عدي��������دًا من املوظف��������ني من كاف��������ة محافظات 
العراق يسكنونها، والعاملون في التصنيع 
الذين يوفدون من شمالي البالد وجنوبيها 

خصصت لهم دور وشقق سكنية هنا".
ويواص��������ل بالق��������ول إن "العم��������ال واملوظفني 
مختلفي األصول واملشارب وربما القوميات 
واملذاهب أيضًا شكلوا مزيجًا غير متجانس 
من السكان من ناحية األعراف والتقاليد ما 

وّلد مشكالت اجتماعية ال حصر لها".
هذه األمور جعلت اإلس��������كندرية واحدة من 
أثقل محاك��������م البالد في األوراق التحقيقية، 

بحس��������ب كاظم الذي يقّدر أن املحكمة تنظر 
"أكث��������ر م��������ن 100 قضي��������ة تقريبًا خ��������الل يوم 

واحد فقط".
ولف��������ت إل��������ى أن "املحكمة تنظر أوراق س��������تة 
مراكز شرطة لكن بعد فتح مكتب التحقيق 
القضائي ف��������ي اإلس��������كندرية اختلف األمر، 
فقد س��������اهم األخير في التخفيف عن كاهل 
املواطن واملحكم��������ة حيث أصبحت الدعوى 
تنجز في غضون عش��������رين دقيقة فقط بعد 

أن كانت تطول أليام في مراكز الشرطة".
وع��������ن القضاي��������ا اإلرهابي��������ة التي ت��������رد إلى 
املحكمة يؤك��������د كاظم كثرته��������ا، فيما يلفت 
إل��������ى "أننا ف��������ي التحقيق نس��������جل القضايا 
ونق��������وم باإلج��������راءات القانونية ثم نحيلها 
على محكم��������ة تحقيق الحل��������ة املتخصصة 
التخص��������ص  حس��������ب  اإلره��������اب  بدع��������اوى 

النوعي".
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بغداد/ محمد سامي

أف��������ادت محكم��������ة العنف األس��������ري بأن اس��������تيالء 
الرج��������ل عل��������ى مستمس��������كات زوجت��������ه جريم��������ة 
يحاس��������ب عليها القانون، مؤك��������دة أنها نجحت 
في تس��������وية أكثر من %98 م��������ن النزاعات املرتبة 
على هذه الحاالت خالل مرحلة التحقيق، فيما 
أشارت إلى أنها تستقبل دعاوى املرأة للمطالبة 

بوثائقها الرس��������مية بمجرد تقديم تأييد سكن 
يمك��������ن الحص��������ول عليه بس��������هولة م��������ن املجلس 

البلدي للتثبت من شخصيتها.
وتقول قاضية دعاوى االس��������رة في الكرخ بيداء 
كاظم في حديث مع "القضاء"، إن "تمسك الرجل 
بمستمس��������كات زوجته وع��������دم منحه له��������ا يعّد 

جريمة يعاقب عليها القانون العراقي".
وأضاف��������ت كاظ��������م أن "هوي��������ات االح��������وال املدنية 

وباقي الوثائق الرس��������مية حق ش��������خصي للفرد 
ا من العالقة الزوجية التي للرجل  وليس��������ت جزًء

سلطة عليها".
وأش��������ارت إلى "العديد من الدع��������اوى وردت إلى 
املحكمة بهذا الخصوص"، ورأت أن "ذلك يعكس 
امتالك النساء في بغداد اطالعًا بوجود محكمة 

تنظر الدعاوى ذات الطابع االسري".
وأوضحت كاظم أن "الوقائع تشّير إلى أن الرجل 

يحتفظ بمستمكات زوجته بعد حصول شجار 
بينهم��������ا ورحيلها إلى بي��������ت ذويها ومطالبتها 

بتلك املستمسكات لكنه يتمنع عنه تسليمها".
وافادت بأن "اغل��������ب الرجال يدعون بأن الغرض 
م��������ن االمتناع هو ح��������ّث امل��������رأة أو اجبارها على 
العودة لدارها والحفاظ على كيان االس��������رة من 

االنفراط".
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بغداد/ زهراء الشمري

انتهت الس��������لطة القضائية االتحادية مؤخرًا من ارش��������فة كامل 
عقود الزواج والقسامات الشرعية للعاصمة بغداد الكترونيًا 
من��������ذ تأس��������يس الدول��������ة العراقية ف��������ي ع��������ام 1920، فيما يطمح 
املسؤولون على هذا املش��������روع استكماله في بقية املحافظات، 
مؤكدين أن��������ه يوفر العناء على املواط��������ن ويختزل عليه الجهد 
والوقت، مش��������يرين في الوقت ذاته إلى أن��������ه بداية لربط جميع 

املحاكم رقميًا وتطبيق ما يعرف ب� "الحكومة االلكترونية".
وقال مدير قس��������م تكنولوجيا املعلومات ف��������ي مجلس القضاء 
األعل��������ى أحم��������د محم��������د ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، إن "املدة 
املاضية ش��������هدت إجراء توثيق الكتروني لجميع عقود الزواج 
والقس��������امات الشرعية في بغداد منذ تأسيس الدولة العراقية، 

انتقلنا اآلن إلى محافظة ديالى".
وتابع محمد أن "االنج��������از حصل بالتعاون مع جميع املحاكم 
ف��������ي العاصمة"، الفتًا إلى أن "اآللي��������ة كانت بنحو تدريجي منذ 

األعوام األخيرة وصواًل إلى العقود والقس��������امات الصادرة في  
سنة 1920".

وأورد أن "بع��������ض املحاك��������م ت��������م تأسيس��������ها بعد الع��������ام 2003، 
كالش��������عب والزهور وبالتالي فأن عقودها حديثة لم تأخذ منا 
وقتًا طوياًل، وأخرى قديمة تعود عقودها إلى عشرينات القرن 

املاضي من بينها دور القضاء في الكرادة واالعظمية".
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خ�سو�سية "اال�سكندرية" ت�ساعف ملفاتها االرهابية وال�سرعية

م�ستم�سكاتهن على  االأزواج  ا�ستيالء  ي�سكون  ن�ساء  االأ�سري":  "العنف 

اأر�سفة الكرتونية لعقود الزواج والق�سامات منذ 1920 يف بغداد

بغداد/ عدنان صبيح

حس��������م االدعاء العام في العراق 
حق��������وق  ش��������كاوى  م��������ن  املئ��������ات 
اإلنس��������ان خ��������الل الع��������ام املاضي 
اغلبها يتعلق بأوضاع السجون 
للمواطنني.  القسري  والتغييب 
فيما ب��������نّي أنه تلق��������ى نحو ألفي 

شكوى خالل تلك املدة.
وتحّدث الجهاز الرقابي املكلف 
بمهمة الحفاظ على املشروعية 
الس��������لطة  دور  اتس��������اع  ع��������ن 
ف��������ي  االتحادي��������ة  القضائي��������ة 
متابعته مؤخ��������رًا، بالتعاون مع 
املنظمات الدولية واملؤسس��������ات 

الرسمية الداخلية.
القانونية  املستش��������ارة  وقال��������ت 
في رئاس��������ة االّدع��������اء العام فاتن 

"الجه��������از  إن  ه��������ادي  محس��������ن 
يتعامل في انجاز ملفات حقوق 
اإلنس��������ان مع مفوضي��������ة حقوق 
اإلنسان خصوصًا في ما يتعلق 
الس��������جون  داخ��������ل  باألوض��������اع 
ومراك��������ز االحتج��������از إضافة إلى 

التغييب القسري".
وأضافت ه��������ادي في حديث مع 
"ش��������عبة حق��������وق  أن  "القض��������اء"، 
اإلنس��������ان ف��������ي الجه��������از تتلق��������ى 
طلبات االختفاء القسري وبيان 
املصير والتعذيب في السجون 
واملواقف سواء من املواطنني أو 

مفوضية حقوق اإلنسان".
ولفت��������ت ه��������ادي، املس��������ؤولة عن 
ف��������ي  ش��������عبة حق��������وق اإلنس��������ان 
الجهاز، إلى أن "االدعاء يتعامل 
مجل��������س  أعض��������اء  م��������ع  أيض��������ًا 

املهتم��������ة  والهيئ��������ات  الن��������ّواب، 
بملفات حقوق اإلنسان".

وبينت أن "التواصل مع السلطة 
التش��������ريعية ال يك��������ون فقط عبر 
بواب��������ة لجن��������ة حقوق اإلنس��������ان 
النيابية فالكثي��������ر من االعضاء 
يحيل��������ون إلين��������ا ش��������كاوى م��������ن 

سكان مناطقهم".
وشّددت هادي على "اهمية دور 
االدعاء الع��������ام من خالل تقديمه 
إل��������ى  واملس��������اعدات  املش��������ورة 
مؤسس��������ات الدولة كاف��������ة في ما 
يتعلق بقضايا حقوق االنسان 
امللفات  في  املش��������ترك  والتعاون 
املواط��������ن  بواق��������ع  العالق��������ة  ذات 

العراقي".
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االّدعاء يح�سم مئات ال�سكاوى حلقوق 
االإن�سان

بغداد/ القضاء

كانوا ثالثة، ومعهم أسلحة ومعدات 
تفجير وعبوات ناس��������فة،  إضافة إلى 
خط��������وط للهاتف النقال تم ش��������راؤها 
بمستمس��������كات مزورة، ين��������ّون نقلها 
من أحدى املضافات وسط بغداد إلى 
آخري��������ن لغرض تنفيذها في عمليات 

ارهابية تطال االبرياء.
ن��������وع  عجل��������ة  االرهابي��������ون  اس��������تقل 
الل��������ون، وحاولوا  )س��������مند( صف��������راء 
التفتي��������ش  ونق��������اط  الش��������ارع  ايه��������ام 
ب��������أن اثن��������ني منه��������م ق��������د اس��������تأجروا 
الثالث إليصالهم إلى منطقة وس��������ط 
العاصم��������ة ومعهم بع��������ض االغراض 

املستخدمة في البناء.
وبع��������د جولة في ع��������دد م��������ن املناطق 

وصل��������ت الس��������يارة قرب اله��������دف على 
أمل أن يلتحق بمن فيها أفراد اخرون 
يتس��������لمون هذه االس��������لحة واملعدات 

بعيدًا عن االنظار.
الق��������وات االمني��������ة املوج��������ودة في تلك 
املنطق��������ة حصل��������ت عل��������ى معلوم��������ات 
اس��������تخبارية دقيقة ع��������ن تواجد هذه 
الزم��������رة االرهابية وتحركت س��������ريعًا 
ومعها رق��������م العجلة وبالفعل اقتربوا 
منها، وسرعان ما استطاع اثنان من 
املتهمني الهرب، فيما وقع الثالث وهو 

السائق في قبضة القوة املهاجمة.
وهن��������ا بدأت عملية مط��������اردة للفارين 
التي اس��������تغرقت بع��������ض الوقت، وتم 
التوصل إلى احده��������م والقبض عليه 
واقتي��������اده إلى مرك��������ز االحتجاز وفقًا 

للسياقات القانونية.

وت��������م ع��������رض اوراق املتهم��������ني االثنني 
على قاضي التحقيق املختص ضمن 
املّدد املحددة، فيما ال يزال الثالث فار 
وص��������درت بحق��������ه مذك��������رة قبض وفق 
امل��������ادة الرابع��������ة م��������ن قان��������ون مكافحة 
االرهاب، إضافة إلى منعه من الس��������فر 
وحجز امواله املنقولة وغير املنقولة. 
وبع��������د جول��������ة م��������ن التحقيق��������ات، اقّر 
االثن��������ان بانتمائهما إل��������ى تنظيم ما 
يعرف ب�"الجيش االسالمي" االرهابي، 
وانهم��������ا ح��������اوال نق��������ل األس��������لحة إلى 
مجموعة اخرى للغرض استخدامها 
في عملي��������ات اجرامية ف��������ي العاصمة 
بغي��������ة اس��������تهداف االبري��������اء وزعزعة 

االمن واالستقرار في البالد.

 التفاصيل ص4

�سحنة اأ�سلحة لـ "اجلي�ش االإ�سالمي" خمباأة يف �سيارة اأجرة

القضاء س��������لطة مستقلة ورسالة إنس��������انية ووجدانية يؤديها من تولى 
أمرها ف��������ي مواجهة الخالق واملخلوق بمس��������ؤولية عالية وأمانة وجرأة 
وصدق وإخ��������الص، غير آبه بم��������ا يواجهه من صعوب��������ات ومعوقات من 
أجل رفع الحيف والظلم وتأمني االس��������تقرار وإرس��������اء قيم الحق والعدل 

في املجتمع.
أما املحاماة فهي رس��������الة سامية يرتفع ويرتقي من نذر نفسه إليها من 
الخاص إلى الع��������ام ليؤدي أمانة الدفاع عن الح��������ق والوطن واألمة وهو 
مس��������ؤول أمام ضميره ووجدانه في الدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم 

والحفاظ على أموالهم وكرامتهم.
 القض��������اة واملحام��������ني هم حملة مش��������عل واحد ورس��������الة واحدة وهما 

ّ
إن

توأم��������ان ال يفترق��������ان وجزآن يتم��������م كل منهما اآلخر ف��������ال ينفصالن إذ ال 
قض��������اء بدون محاماة وال محاماة بدون قضاء، هذه حقيقة وبديهية من 

البديهيات ال يمكن ألحد أن ينكرها.
فم��������اذا يج��������ب أن يك��������ون عليه الح��������ال بني القاض��������ي على منص��������ة الحكم 
واملحام��������ي مقابل هذه املنص��������ة؟ كل منهما له واج��������ب، فاملحامي واجبه 
الدف��������اع عن موكله في ظل وكالته ومس��������ؤوليته بموجب قانون املحاماة 
والعقد بينه وبني موكله، حسب وضع املوكل من الدعوى، وهو يخضع 
ألحكام املس��������ؤولية التقصيرية أيضا وعليه أن يقوم ببذل العناية تجاه 
تحقي��������ق مصلحة املوكل، كما أن الواجب املش��������ترك هو االحترام املتبادل 
الواج��������ب على كل من القاضي واملحام��������ي كأًل في ما يخصه تجاه اآلخر، 
أما واجب القاضي تجاه املحامي فاإلنصات التام ملا يقول بش��������أن بيان 
ظروف الدع��������وى أو القضية وعدم مقاطعة املحام��������ي في نواحي دفاعه، 
إال بالس��������ؤال عن نقطة في املوضوع املطروح، أو تنبيهه عند التكرار أو 

الخروج عن املوضوع. 
وانطالق��������ًا من ه��������ذا املبدأ ال ب��������د من التأكي��������د على دور كل م��������ن القاضي 
واملحام��������ي ف��������ي عملية تحقي��������ق العدال��������ة فالقاض��������ي هو امللج��������أ األمني 
لجمي��������ع املواطن��������ني وهو ال��������ذي يحقق الع��������دل لهم وينص��������ف املظلومني 
منهم ويحفظ حرياتهم وحقوقهم واملحامي باملقابل هو الذي يس��������اعد 
القاض��������ي ويعاونه في تحقيق العدل وإنص��������اف الناس فالعدالة تحتاج 
إلى القاضي الذي تتجس��������د فيه الصفات الت��������ي تبعث الطمأنينة والثقة 
في النفوس وتحتاج إلى املحامي الذي يلتزم بمس��������ؤولية الرسالة التي 
يحملها ويقوم بواجباته بأمانة وش��������رف حتى قي��������ل عن املحامني إنهم 

القضاء الواقف في مقابل القضاء الجالس على منصة الحكم.

الق�ساء واملحاماة

satar_bayrkdar@yahoo.com قضاة يتبرعون بالدم دعمًا لجرحى القوات العراقية.. عدسة/ القضاء

بالغ عن حالة خطف يقود لكشف عدد من االوكار في بغداد

الزواج بزوجة خامسة ال يتم 
إال بعد انتهاء عدة طالق 

3"الرابعة"

حوار خاص

رئيس استئناف ميسان:
الثأر والمخدرات 

يشكالن العدد األكبر 
من قضايا  محاكمنا

ّ



تقارير
www.iraqja.iq
 Monthly Newspaper
AL Qadaa2 صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

سكرتير التحرير / إياس حسام الساموك مدير التحرير رئيس التحرير
المدير الفني / نصير سليم القاضي 

مدحت المحمود
القاضي 

عبد الستار بيرقدار

 العراق ـ بغداد ـ الحارثية ـ قرب ساعة بغداد

The Federal Judicial Authority: Iraq - Baghdad 
Tel.: 5437941 - 5433457 www.iraqja.iq

السنة االولى/ العدد )9( تموز 2016
1st Year  Issue (9) July 2016

بغداد/ عدنان صبيح

كش��������ف االدعاء الع��������ام في الع��������راق تلقيه 
نحو ألفي شكوى لحقوق اإلنسان خالل 
العام املاضي، مؤكدًا حسمه املئات منها 
خ��������الل تلك امل��������دة، فيم��������ا ب��������نّي أن اغلبها 
يتعل��������ق بأوض��������اع الس��������جون والتغييب 

القسري للمواطنني.
وتحّدث الجه��������از الرقابي املكلف بمهمة 
الحف��������اظ عل��������ى املش��������روعية عن اتس��������اع 
دور الس��������لطة القضائي��������ة االتحادية في 
متابعته مؤخرًا، بالتعاون مع املنظمات 

الدولية واملؤسسات الرسمية الداخلية.
وقالت املستش��������ارة القانونية في رئاسة 
االّدع��������اء الع��������ام فاتن محس��������ن ه��������ادي إن 
"الجهاز يتعامل في انجاز ملفات حقوق 
اإلنس��������ان مع مفوضية حقوق اإلنس��������ان 
خصوصًا في ما يتعلق باألوضاع داخل 
الس��������جون ومراكز االحتجاز إضافة إلى 

التغييب القسري".
وأضافت هادي في حديث مع "القضاء"، 
أن "ش��������عبة حقوق اإلنس��������ان ف��������ي الجهاز 
تتلقى طلبات االختفاء القس��������ري وبيان 
املصير والتعذيب في السجون واملواقف 
س��������واء من املواطنني أو مفوضية حقوق 

اإلنسان".
ولفتت هادي، املسؤولة عن شعبة حقوق 
اإلنس��������ان ف��������ي الجه��������از، إل��������ى أن "االدعاء 
يتعام��������ل أيض��������ًا م��������ع أعض��������اء مجل��������س 
النّواب، والهيئات املهتمة بملفات حقوق 

اإلنسان".
الس��������لطة  م��������ع  "التواص��������ل  أن  وبين��������ت 
التش��������ريعية ال يك��������ون فق��������ط عب��������ر بوابة 
لجنة حقوق اإلنس��������ان النيابية فالكثير 
من االعضاء يحيلون إلينا ش��������كاوى من 

سكان مناطقهم".
دور  "اهمي��������ة  عل��������ى  ه��������ادي  وش��������ّددت 
االدعاء العام من خالل تقديمه املش��������ورة 
واملس��������اعدات إلى مؤسسات الدولة كافة 
في م��������ا يتعلق بقضايا حقوق االنس��������ان 
امللف��������ات ذات  ف��������ي  املش��������ترك  والتع��������اون 

العالقة بواقع املواطن العراقي".

وأوردت أن "لالدع��������اء العام دورا واضحا 
في مؤتم��������رات نظمتها جهات دولية من 
بينها املجلس االعلى لحقوق اإلنس��������ان 
التابع لالمم املتحدة واملنظمات، إضافة 
إلى الجهات الداخلية كوزارات الخارجية 

والعدل والداخلية".
أن  القانوني��������ة  املستش��������ارة  وأردف��������ت 
"املنظمات الدولية ف��������ي املؤتمرات لطاملا 
تأخ��������ذ رأي مجل��������س القض��������اء االعلى في 
ملفات حق��������وق االنس��������ان بوصفه الجهة 
االقرب إل��������ى روح القان��������ون والقادر على 

ايجاد وسائل املحافظة عليه".
وتحّدثت ع��������ن "زيادة تع��������اون املنظمات 
الدولية ومجلس القضاء االعلى مؤخرًا 
بعد الغاء وزارة حقوق االنسان"، مؤكدة 
أن "القض��������اء العراق��������ي اخذ عل��������ى عاتقه 
متابعة ملفات حقوق اإلنس��������ان بعد هذا 
اإلجراء". وأش��������ارت هادي إلى ان "االّدعاء 
العام على هذا الصعيد تلقى خالل العام 
املاض��������ي 1889 قضي��������ة مرتب��������ط اغلبه��������ا 
خصوص��������ًا  اإلنس��������ان  حق��������وق  بملف��������ات 
املوقوفني واإلحالة على اللجان الطبية".

وفيما أفصحت عن "حس��������م 1229 قضية 
منها خ��������الل الع��������ام ذاته"، أكدت "تس��������لم 
الجهاز 837 قضية أخرى مع مطلع العام 
الحالي". أما عن الطريق الذي تسّير فيه 
ه��������ذا النوع من القضاي��������ا املعروضة أمام 
االدعاء العام، أجاب��������ت هادي أن "الجهاز 
يق��������وم بمفاتح��������ة الجه��������ات ذات العالقة، 
كأن تك��������ون وزارات الداخلية أو الدفاع أو 
الصحة أو مؤسسات دولة أخرى للتأكد 

من الحالة املطروحة".
وزادت "بعدها يتم إحالة الش��������كوى على 
محكم��������ة التحقي��������ق املتخصصة بحقوق 
اإلنس��������ان بحس��������ب املنطق��������ة الجغرافي��������ة 
للواقع��������ة ليتم اتخ��������اذ اإلج��������راءات وفقًا 

للقانون".
وذكرت هادي أن "مجلس القضاء األعلى، 
ونظرًا إلدراكه أهمية هذه امللفات كونها 
مرتبط��������ة باملواط��������ن العراقي، ش��������ّكل في 
الع��������ام 2014 محكمة متخّصصة بحقوق 
االنس��������ان، وجعل موقعها في كل منطقة 
اس��������تئنافية". ولفت��������ت إل��������ى أن "االدع��������اء 
العام يحيل الش��������كوى على هذه املحاكم 

بعد تلقيها من قبل املفوضية املس��������تقلة 
لحقوق االنسان".

وعن احتم��������االت التأخي��������ر الذي يحصل 
في حس��������م بعض ه��������ذه القضايا ارجعته 
املستش��������ارة القانونية ف��������ي االدعاء العام 
إل��������ى "قلة املعلومات ع��������ن الواقعة املقدمة 
من قب��������ل املواطنني، وكذلك تأخر تجاوب 
الجه��������ات التنفيذي��������ة مع الش��������كاوى؛ اما 
القضاء فأنه ينجز اعماله واملهام امللقاة 

على عاتقه باسرع وقت ممكن".
وفي س��������بيل الوصول إلى معدالت اعلى 
ف��������ي االنج��������از، تج��������ّد أن "االم��������ر يتطل��������ب 
تعاونا مستمرا بني الجهات ذات العالقة 
ملتابعة القضايا الس��������يما م��������ع الظروف 
الراهن��������ة التي يمر به البلد والحاجة إلى 
تضافر جميع الجهود خدمة للمصلحة 

العامة".
 تش��������ريع جامع 

ّ
وطالب��������ت هادي ب� "س��������ن

ألن  ع��������ام؛  بنح��������و  االنس��������ان  لحق��������وق 
النصوص الحالي��������ة متناثرة في قوانني 
عدة، أو أن يتم تعدي��������ل القوانني النافذة 
بما يتناسب مع املعاهدات واالتفاقيات 

الدولي��������ة والت��������ي س��������بق أن وق��������ع عليها 
العراق".

ونّوهت إلى ترش��������يحها لعضوية لجنة 
"االلتزام باملعاهدات واالتفاقيات الدولية 
املوق��������ع عليها م��������ن قبل الع��������راق، وكتابة 
التقاري��������ر الرس��������مية ع��������ن واق��������ع حق��������وق 
االنس��������ان، مع عدد من ممثل��������ي الوزارات 
ذات العالق��������ة"، وع��������دت ذل��������ك "محل فخر 
للس��������لطة القضائية بأن يك��������ون لها دور 

على هذا الصعيد".
م��������ن جانبه ق��������ال قاضي تحقي��������ق حقوق 
اإلنس��������ان في الرصافة زهير عبد السادة 
إن "املحكمة تتلقى الشكوى سواء املرسلة 
م��������ن االدعاء الع��������ام أو مفوضي��������ة حقوق 
اإلنسان بحس��������ب املنطقة االس��������تئنافية 

للواقعة".
ويتفق عبد السادة مع املستشارة هادي 
ف��������ي أن "اغل��������ب الدع��������وى املعروضة على 
املحكمة تتعلق باالدع��������اء بالتعذيب في 

السجون، فضاًل عن االختفاء القسري". 
وأش��������ار إلى "اس��������تحداث جه��������ة قضائية 
متخصص��������ة تتول��������ى النظ��������ر ف��������ي ه��������ذه 
الشكاوى بالنظر للظروف التي يمر بها 
الع��������راق وازديادها بعد أن كانت تعرض 
على املحاكم األخرى وجاءت الرغبة من 
مجلس القضاء االعلى في ايجاد أفضل 

حلول للتعامل معها".
ويعزو عبد الس��������ادة زيادة هذا النوع من 
الدعاوى إلى "اطالع الرأي العام ومعرفة 
الن��������اس بوج��������ود هك��������ذا محكم��������ة مهمة، 

ولثقة الشارع بالقضاء العراقي".
ومن اهم املش��������كالت التي تواجه القضاء، 
يعّلق قاضي حقوق اإلنس��������ان أن "قس��������مًا 
م��������ن املواطن��������ني يرفع��������ون دع��������اوى على 
جهات حكومية ال يعرفوه��������ا، وبالتالي 
يضع��������ون املحكمة أمام مهمة البحث عن 

الجهة املتهمة بواقعة انتهاك القانون".
وتول��������ي الس��������لطة القضائي��������ة االتحادية 
اهتمامًا بالغ��������ًا بملف حقوق اإلنس��������ان، 
السيما األوضاع داخل السجون ومراكز 
االحتج��������از من خ��������الل زي��������ارات ميدانية 
مس��������تمرة يقوم بها جه��������از االّدعاء العام 
واطالعه عل��������ى أحوال الن��������زالء واتخاذه 
كافة القرارات املناسبة التي تدعم تحسن 
اوضاعه��������م بنح��������و يتف��������ق م��������ع املعايير 

الدولية.

االّدعاء العام: نتابع امللفات بنحو مستمر مع اجلهات املعنية

ح�سم مئات ال�سكاوى حلقوق االإن�سان اأغلبها 
عن اأو�ساع ال�سجون والتغييب الق�سري

امل�ساهاة.. اإجراء قانوين يف املحاكم للتثبت 
من التواقيع والب�سمات 

الزوج  ا�ستيالء  �سكاوى  لتلقي  "وثيقة" كافية 
على م�ستم�سكات زوجته

بغداد/ سيف محمد 

يقوم القضاة بطلب إجراء املضاهاة 
إذا أنكر أحد أطراف الدعوى توقيعًا 
في الدعاوى املدنية، أو للبحث عن 
حقيقة البصمات واآلثار في الجرائم 
فيما  الجزائية،  للمحاكم  بالنسبة 
ي��ت��ول��ى خ���ب���راء ف���ي م���دي���ري���ة األدل����ة 

الجنائية تطبيق هذا اإلجراء.
ف ق����اض����ي م���ح���ك���م���ة ب������داءة  وُي������ع������رِّ
امل���ح���م���ودي���ة م��ج��ب��ل ح���س���ني سهيل 
التطبيق  "إج��������راء  ب���أن���ه  امل���ض���اه���اة 
وامل���ق���ارن���ة ب���ني ت��وق��ي��ع م��ع��ت��رف به 
وب���ني ت��وق��ي��ع أن��ك��ره ال��خ��ص��م سواء 

كان باإلمضاء او البصمة".
عندما  املضاهاة  إل��ى  اللجوء  ويتم 
"ي��ن��ك��ر م���ن ن��س��ب ال��ي��ه ال��س��ن��د خطه 
إب���ه���ام���ه او  ب��ص��م��ة  إم����ض����اءه أو  او 
ينكر ذلك من يقوم مقامه كالوكيل 
الوريث  الوريث او عندما يّدعي  او 
ال���س���ن���د منتجا  ب����ه وك�������ان  ال���ج���ه���ل 
بالدعوى" كما يقول القاضي سهيل 

إلى "القضاء".
ت���ق���وم بهذا  "امل��ح��ك��م��ة  أن  وأوض������ح 
بناًء  أو  نفسها  ت��ل��ق��اء  م��ن  اإلج�����راء 
على طلب الخصم مع إي��داع السند 
ف��ي ص��ن��دوق امل��ح��ك��م��ة ب��ع��د تثبيت 
حالته وأوصافه في محضر الجلسة 
والتوقيع عليه من قبل القاضي أو 

رئيس الهيئة".
"مديرية  أن  إل������ى  س���ه���ي���ل  وأش���������ار 
تحقيق األدلة الجنائية التابعة إلى 
وزارة الداخلية هي الجهة املختصة 
بإجراء املضاهاة حيث يتم ترشيح 
ثالثة خبراء من املختصني إذا كان 

إبهام  بصمة  على   يحتوي  السند 
وخبير واحد اذا كان السند يحتوي 

على إمضاء" .
وع���������ن ال������خ������ط������وات امل����ت����ب����ع����ة في 
املضاهاة يقول سهيل ان "املحكمة 
مقياس  ب���ت���ق���دي���م  امل����ن����ك����ر  ت���ك���ل���ف 
للتطبيق معاصر لتاريخ اإلمضاء 
ل��ك��ي ي��ت��م��ك��ن ال���خ���ب���راء م���ن إج����راء 
وإجراء  غ��ي��اب��ه  ح���ال  ف��ي  التطبيق 
االس��ت��ك��ت��اب وال��ت��ط��ب��ي��ق ف���ي حال 

حضوره".
الذي  التطبيق  "مقياس  ان  مبينا 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ال���خ���ب���راء ي���ج���ب ان 
تكون أوراق��ا اتفق عليها الطرفان 
وت��ح��ت��وي ع��ل��ى إم��ض��اء او بصمة 

مثبتة لدى إح��دى دوائ��ر لدولة او 
ع��ل��ى س���ن���دات اق����ر ب��ه��ا ل��خ��ص��م او 
على اوراق جرى استكتابه عليها 

امام املحكمة".
وأفاد القاضي سهيل "عند االنتهاء 
من املضاهاة وثبوت صحة السند 
بغرامة  ان�����ك�����ره  م�����ن  ع���ل���ى  ي���ح���ك���م 
م���ال���ي���ة"، ل��ك��ن "ف����ي ح����ال ث��ب��ت عدم 
تحكم  والتوقيع  البصمة  مطابقة 
ال����دع����وى وتحميل  ب����رد  امل��ح��ك��م��ة 
القضائية  امل�����ص�����اري�����ف  امل�����دع�����ي 
قاضي  سهيل  بحسب  واألت���ع���اب" 

بداءة املحمودية. 
وي����ق����ف خ���ض���ي���ر س���ل���م���ان خضير 
قاضي تحقيق محكمة املحمودية 

ع�����ل�����ى إج��������������راء امل������ض������اه������اة ام�������ام 
امل��ح��اك��م ال���ج���زائ���ي���ة، الف���ت���ا إل����ى أن 
م��ع��ي��ن��ة تستدعي  م���واض���ع  ه���ن���اك 

إجراءها.
وقال خضير في حديث إلى "القضاء" 
ي���س���ت���دع���ي إج����������راء امل�����ض�����اه�����اة في 
القضائية الجزائية "عند وجود آثار 
الحادث  من محل  ترفع  او بصمات 
او ش���ه���ود على  ووج��������ود ش���ب���ه���ات 
ارت��ك��ب الجريمة  متهم بأنه ه��و م��ن 
او  ال���ب���ص���م���ات  ه�����ذه  وراءه  م��خ��ل��ف��ا 
اآلث�����ار"، م��وض��ح��ا " ف��ي ه���ذه الحالة  
تقرر محكمة التحقيق إرسال املتهم 
األدلة  تحقيق  مديرية  ال��ى  موقوفا 
ال���ج���ن���ائ���ي���ة إلج��������راء امل����ض����اه����اة بني 
البصمات واآلثار التي تركها املتهم 
في محل الحادث واآلثار والبصمات 

العائدة للمتهم املوقوف".
وذكر القاضي خضير أن "املضاهاة 
التزوير  ج���رائ���م  ف���ي  أي���ض���ًا  ت���ج���رى 
ف����ي م���ح���رر رس���م���ي ب���ال���ت���ح���ري���ف او 
التحشية او اإلضافة أو الحذف من 
"املتهم  إل��ى أن  امل��ت��ه��م"،  مشيرا  قبل 
ف��ي ه���ذه ال��ح��ال ي��رس��ل ال���ى مديرية 
ت��ح��ق��ي��ق األدل�������ة ال���ج���ن���ائ���ي���ة إلج�����راء 

املضاهاة" .
"نتيجة  ان  ال��������ى  خ����ض����ي����ر  ون����������وه 
املضاهاة اذا جاءت مطابقة لتوقيع 
وب��ص��م��ة امل��ت��ه��م  ف��ه��ذا يعتبر دليال 
م���ادي���ا وت���رب���ط ال���ع���الق���ة ب���ني الفعل 
ال���ج���رم���ي وال���ج���ان���ي ع���ن���دئ���ذ يحال 
امل����ت����ه����م ع����ل����ى م���ح���ك���م���ة ال����ج����ن����ح او 
حسب  محاكمته  إلج���راء  الجنايات 
نوع الجريمة، وخالفها يتم اإلفراج 

عنه" .

بغداد/ محمد سامي

أف����������ادت م���ح���ك���م���ة ال����ع����ن����ف األس����������ري بأن 
استيالء الرجل على املستمسكات زوجته 
مؤكدة  ال��ق��ان��ون،  عليها  يحاسب  جريمة 
أنها نجحت في تسوية أكثر من %98 من 
النزاعات املرتبة على هذه الحاالت خالل 
أنها  إل��ى  أش���ارت  فيما  التحقيق،  مرحلة 
تستقبل دعاوى املرأة للمطالبة بوثائقها 
الرسمية بمجرد تقديم تأييد سكن يمكن 
ب���س���ه���ول���ة م����ن املجلس  ال���ح���ص���ول ع��ل��ي��ه 

البلدي للتثبت من شخصيتها.
وتقول قاضية دع��اوى االس��رة في الكرخ 
ب��ي��داء ك��اظ��م ف��ي ح��دي��ث م��ع "ال��ق��ض��اء"، إن 
ب��م��س��ت��م��س��ك��ات زوجته  ال����رج����ل  "ت���م���س���ك 
وعدم منحه لها يعّد جريمة يعاقب عليها 

القانون العراقي".
وأضافت كاظم أن "هويات االحوال املدنية 
وب��اق��ي ال��وث��ائ��ق ال��رس��م��ي��ة ح��ق شخصي 
الزوجية  العالقة  م��ن  ج��زًء  وليست  للفرد 

التي للرجل سلطة عليها".
"العديد من الدعاوى وردت  وأش��ارت إلى 
أن  ال��خ��ص��وص"، ورأت  املحكمة بهذا  إل��ى 
"ذل�����ك ي��ع��ك��س ام���ت���الك ال��ن��س��اء ف���ي بغداد 
الدعاوى  ت��ن��ظ��ر  محكمة  ب��وج��ود  اط��الع��ًا 

ذات الطابع االسري".
وأوضحت كاظم أن "الوقائع تشّير إلى أن 
بعد  زوج��ت��ه  بمستمكات  يحتفظ  ال��رج��ل 
حصول شجار بينهما ورحيلها إلى بيت 
املستمسكات  ب��ت��ل��ك  وم��ط��ال��ب��ت��ه��ا  ذوي���ه���ا 

لكنه يتمنع عنه تسليمها".
واف�����ادت ب���أن "اغ��ل��ب ال���رج���ال ي��دع��ون بأن 
ال���غ���رض م���ن االم��ت��ن��اع ه���و ح���ّث امل�����رأة أو 
اج��ب��اره��ا ع��ل��ى ال��ع��ودة ل��داره��ا والحفاظ 

على كيان االسرة من االنفراط".
واس���ت���ط���ردت ك���اظ���م أن "امل������رأة ت���أت���ي إلى 
امل��ح��ك��م��ة وت���ق���دم ط��ل��ب��ًا م��ش��ف��وع��ًا بتأييد 
سكن من املجلس البلدي لكي يتم التعامل 

معه وفق القانون".
وذك���رت قاضية دع���اوى االس���رة أن "طلب 
شخصية  م��ن  التأكد  لغرض  ه��و  التأييد 
امل�������رأة ال���ت���ي ي��م��ك��ن ل���ه���ا ال���ح���ص���ول عليه 
ب����دون مستمسكات  ال��ب��ل��دي  م��ن امل��ج��ل��س 

رسمية".
وق��ال��ت اي��ض��ًا إن "امل��ح��ك��م��ة ت��ق��وم باحالة 
املشتكية إلى املحقق أو ضابط التحقيق 
ل��غ��رض ت���دوي���ن اق���وال���ه���ا م��دع��م��ة باالدلة 
التي تكون في الغالب شهادات يدلي بها 
ذووه���ا ع��ن ح��ادث��ة رف��ض تسليم زوجها 

للمستمسكات".
"أننا نقوم باستدعاء  إل��ى  ون��ّوه��ت كاظم 
ال�����زوج، وف���ي ح���ال ع���دم ح��ض��وره نضطر 
إلى اصدار مذكرة قبض بحقه وفق قانون 

العقوبات".
وأكدت أن "اغلب الرجال وبنسبة %98 من 
ي��ب��ادرون إلى  ال��دع��اوى املعروضة امامنا 
تسليم املستمسكات، ويدعون عدم مطالبة 
"املحكمة في  أن  إل��ى  ال��زوج��ة بها"، منبهًا 
ه���ذه ال��ح��ال��ة ت��ق��وم ب��اغ��الق ال���دع���وى بعد 

تسليم الوثائق إلى املشتكية".
أم����ا ف���ي ح����ال ام��ت��ن��اع ال�����زوج ع���ن تسليم 
املضي  "ي��ت��م  ك��اظ��م  أج��اب��ت  املستمسكات، 
في التحقيق ونحيله مكفاًل على محكمة 
ال��ج��ن��ح ال���ت���ي ت��ن��ظ��ر ف���ي االدل������ة وتصدر 

االحكام في ضوئها".
وم����ض����ت إل�����ى أن "ه����ن����اك م��ش��ك��ل��ة اخ����رى 
اطفاله،  ب��م��س��ت��م��س��ك��ات  ال���رج���ل  ب��ت��م��س��ك 
ويكون حق االحتفاظ بها ملن له حضانة 

هؤالء االطفال".

من جانبه، يجّد قاضي االحوال الشخصية 
سعد محمد عبد الكريم أن "تعنت الرجل 
أو  االط��ف��ال  ع��دم تسليم مستمسكات  ف��ي 
الزوجة هو الخشية من سفرهم إلى خارج 

البالد".
وت�����اب�����ع ع���ب���د ال����ك����ري����م ف�����ي ت���ص���ري���ح إلى 
ال��زوج بعدم  "ال��ق��ض��اء"، أن "املحكمة تفهم 
بموافقته  إال  ال���س���ف���ر  ح���ص���ول  ام���ك���ان���ي���ة 

وبالتالي يقوم باعادة الوثائق".
وأوض��ح أن "عدم تسليم املستمسكات قد 
ي����ؤدي إل���ى ض����ّرر م����ادي ي��ل��ح��ق بالزوجة 
أو صفقة  فرصة عمل  عليها  ك��أن تضيع 
تجارية وفي هذه الحالة بامكانها العودة 
امل��ال��ي م��ن خالل  ال��رج��ل بالتعويض  على 

محاكم البداءة".
يتفق عبد  للدعوى،  متابعته  وم��ن خ��الل 
الكريم مع القاضية كاظم أن "اغلب حاالت 
تمسك الرجل بمستمسكات زوجته يكون 
نتيجة شجار يحصل بني االثنني، وترك 

املرأة لبيتها".
ام���ا اذا وص���ل االم���ر إل���ى م��رح��ل��ة املطالبة 
بانهاء العالقة الزوجية، افاد بأن "محكمة 
االحوال الشخصية عالجت هذا املوضوع؛ 
ت��ع��ّد من  الشخصية  االح�����وال  دع����وى  ألن 
"أننا نبادر  االم��ور املستعجلة"، الفتًا إلى 
ال��زوج��ة، وبالتالي  إل��ى طلب ص���ورة قيد 
نختصر عليها طريق الذهاب إلى محكمة 

االسرة لغرض الحصول على الوثائق".
يشار إلى ان السلطة القضائية االتحادية 
ك��ان��ت ق���د اس��ت��ح��دث��ت م��ح��اك��م ف���ي جميع 
للنظر  متخصصة  االس��ت��ئ��ن��اف  رئ��اس��ات 
ف����ي ال������دع������اوى داخ�������ل االس��������رة ال����واح����دة 
وت��ط��ب��ق ن��ص��وص م��ت��ن��اث��رة ف��ي القوانني 
ذات العالقة من بينها العقوبات واالحوال 

الشخصية.

"العنف األسري" جنحت في تسوية %98 من احلاالت خالل مرحلة التحقيققضاة يشرحون خطواتها ويدّلون على مواضع اللجوء إليها

اخلرباء اأمام الق�ساء
قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تعتبر الخبرة من وسائل اإلثبات في الدعاوى املدنية والجزائية، ولقد 
زاد االهتمام بهذا الدليل بالنظر لتطور الوس��������ائل في ارتكاب الجرائم 
حيث لحق التطور العلمي والفني اساليب الجناة واصبحوا يسخرون 
العالم في جرائمهم تلك ويتمنون اخفاء معاملها في محاوالت مستمرة 

منهم لتضليل رجال التحقيق والقضاء.
وال يقتص��������ر عمل الخبراء عل��������ى الدعاوى الجزائي��������ة، وانما يلعب دورًا 
مهمًا في الدعاوى املدنية حيث يعتبر الخبير القضائي س��������ببا للحكم 
في دع��������اوى البداءة واالحوال الش��������خصية في دع��������اوى النفقة واالثاث 
الزوجية وفي تحرير التركات والخبرة في املسائل الطبية والهندسية 

وفي املسائل العقلية والنفسية.
ان قانون الخبراء امام القضاء قد حدد كيفية اختيار الخبير القضائي 
وتس��������جيله في ج��������دول الخبراء، وتنظيم االم��������ور االنضباطية الخاصة 

بالخبراء.
اال ان القانون املذكور لم يعد يتماش��������ى مع التطور الكبير في التقنيات 
الحديثة ومنها الخبرة املطلوبة في مجال التعاقد االلكتروني وتقنية 
الحاس��������بات واالنترن��������ت واقتض��������اء الض��������رورة في التمعن ف��������ي اختيار 
الخبراء امام القضاء في القضايا التي حدث فيها تطور كبير في مجال 

الطب وهندسة الحاسبات.
 فالبد من تش��������ريع قانون جديد للخبراء امام القضاء وإيجاد معالجة 
تش��������ريعية ش��������املة ملوضوع تقارير الخبراء ومنحه��������ا حجية اكبر مما 
هي علي��������ه اآلن وأهمية اختي��������ار الخبراء في مجال الدعاوى الش��������رعية 
لتعلموا باألسرة فالبد من ان يكون اختيار الخبراء في قضايا االحوال 
الش��������خصية ممن تتوفر فيهم الش��������روط الش��������رعية والقانونية والبد ان 
تكون هناك رقابة فعالة من قبل لجان الخبراء في محاكم االس��������تئناف 
في محاسبة الخبراء ممن يرتكبون مخالفة ألحكام قانون الخبراء امام 

القضاء.
 ويج��������ب االس��������تعانة بخبراء مختص��������ني في مجال االتص��������االت خاصة 
ف��������ي قضايا فح��������ص وتفريغ محتويات الرس��������ائل من أجه��������زة املوبايل 
واالنترنت ال ان يترك ذلك الى ضباط الش��������رطة وان يكون التقرير سريا 
كون تل��������ك التقارير تتضمن معلومات ش��������خصية الصحابها واالطالع 

عليها بدون ضوابط يمس هذه الخصوصية.
وانشاء مختبرات طبية خاصة في كل محافظة مجهزة بوسائل حديثة 
الج��������راء فحوصات الحم��������ض النووي وفحص الدم والش��������عر والفحص 
النس��������يجي ألهمية ذلك في االثبات��������ات الجنائية ملا لها من دور ونتائج 

قطعية في هذا املجال وسرعة حسم القضايا املتعلقة بها.
وان تك��������ون اع��������ادة لصياغة امل��������واد املتعلقة بالخبرة ف��������ي قانون إثبات 
اص��������ول املحاكم��������ات الجزائية، والتأكد على مس��������ك س��������جل الخبراء في 
املحاكم املدنية والجزائية لضمان العدالة في اختيار الخبراء وإنش��������اء 
مختب��������ر جنائي متط��������ور في كل محافظة يرتب��������ط بالجهات التحقيقية 
م��������ن الناحية اإلدارية للتعام��������ل مع اآلثار املادية الت��������ي يمكن الحصول 
عليها من مس��������رح الجريم��������ة أو فحص املبارز الجرمي��������ة املضبوطة في 
الدعوى وان يكون اختيار الخبراء وفق منافسة حقيقية واستبعاد من 

ال يصلح ان يكون خبيرا.

اهتمام قضائي عاٍل بملف السجناء/ ارشيف

المضاهاة كفيلة في كشف صحة التواقيع
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بغداد/ دعاء آزاد

أوصلْت جهود قضائية إلى 
شبكة كبيرة للدعارة في بغداد 

تستدرج الفتيات عن طريق 
سائقي أجرة يستقطبون 

الهاربات من ذويهن، وهن في 
الغالب من خارج العاصمة.

هذه الشبكة -بحسب االعترافات 
املصّدقة قضائيًا- توّفر خدمة 

جديدة للزبائن املعروفة 
بـ"التوصيل اجملاني"، كما 

أن معظم النساء فيها قد مت 
بيعهن مببلغ 2500 دوالر، وال 

يتقاضني لقاء عملهن في البغاء 
سوى توفير مكان للمبيت 

واملأكل وامللبس.

الحكاي��������ة بدأت بالصدفة، عندما تقدم 
رجالن إلى إحدى محاكم بغداد ببالغ 
يدعون فيه اختطاف امرأة تكون ابنة 

احدهما وزوجة اآلخر.
م��������ن  معلوم��������ات  لديهم��������ا  املدعي��������ان 
الجهات االمني��������ة بتواجد "املخطوفة"، 
في منزل يقع ضمن الرقعة الجغرافية 
الختصاص املحكمة املكاني ويطلبان 

إذنًا قضائيا القتحامه.
وبع��������د مداهمة املكان، بن��������اًء على قرار 
تحم��������ل  القص��������ة  أن  تب��������نّي  قضائ��������ي، 
س��������يناريو آخ��������ر، فل��������م تك��������ن الس��������يدة 
مخطوفة، أنما أقّرت في إفادتها بأنها 
كانت على عالقة غرامية مع منتس��������ب 
أمن��������ي من العاصمة، أما هي فأنها من 

محافظة مجاورة.
املنزل الذي تم العثور فيه على السيدة 
كان مخّصصًا للبغاء، وتم القبض فيه 

على نساء أخريات بالجرم املشهود.
وتش��������ّير األوراق التحقيقي��������ة إل��������ى أن 
الس��������يدة، ولديها طف��������ل تحمله معها، 
اعترف��������ت بأن ه��������ذا املنزل لي��������س االول 
الذي س��������كنت فيه، بل انتقلت اليه بعد 
جول��������ة في عدد من بي��������وت الدعارة في 

العاصمة.

وأضاف��������ت أن تعّرفه��������ا على املنتس��������ب 
االمني حص��������ل عبر مواق��������ع التواصل 
االجتماع��������ي )فيس بوك(، وش��������جعها 
عل��������ى ذل��������ك الخالف��������ات املس��������تمرة مع 
زوجها ألس��������باب مختلفة م��������ن بينها 

مالية واجتماعية.
اتفق العشيقان على الهرب للتخلص 
املتفاقم��������ة  العائلي��������ة  املش��������كالت  م��������ن 
أقواله��������ا،  ف��������ي  تزّع��������م  كم��������ا  للس��������يدة 
والتحق��������ت بصحبته إل��������ى بغداد على 
ام��������ل الب��������دء بحي��������اة جدي��������دة تنته��������ي 

بالزواج.
بداية املطاف كان املكان منزال ملمارسة 
الدع��������ارة ف��������ي إح��������دى مناطق وس��������ط 
العاصمة، ومارس��������ت الهارب��������ة البغاء 
هناك للم��������رة األولى، وأس��������تمر الحال 
ليومني فق��������ط وبعده��������ا تعرضت إلى 

الطرد من صاحبة املكان.
كانت املحط��������ة الثانية ف��������ي منزل آخر 
مارس��������ت فيه العمل ذات��������ه، لقاء أجور 

يحصل العشيق على جزء منها.
"الهاربة" راقت لها عوائد عملها املالية، 
واصطدمت م��������رة اخرى براعية املكان، 
وتركتها بمشورة عش��������يقها وانتقلت 
إلى مكان اخر ش��������مال العاصمة، هناك 

تعرفت على س��������ائق عجل��������ة اجرة كان 
يوصله��������ا إلى الزبائ��������ن القامة حفالت 
حمراء، وهو تط��������ور جديد في عملها 

كانت ال تمارسه في السابق. 
رغ��������م أن العش��������يق كان يبيع عش��������يقته 
إلى البي��������وت التي انتقلت إليها في كل 
مرة ب���������2500 دوالر، لكن املش��������ّرع عّدها 
ضحية ف��������ي جريمة االتجار بالبش��������ر، 
وه��������ي موقوفة لخيانتها زوجها، على 
ما يق��������ول قاضي التحقي��������ق املعروضة 

أمامه هذه الدعوى أحمد فائق.
املداهم��������ة للبيوت أس��������فرت عن القبض 
عل��������ى عدد من املتهمني يعملون بمهام 
ع��������دة، ويؤك��������د فائ��������ق ف��������ي حدي��������ث مع 
"القض��������اء"، أن "اغل��������ب النس��������اء يحملن 
أس��������ماء وهمية لغ��������رض التخلص من 

املالحقات األمنية".
إل��������ى  النظ��������ر  خ��������الل  م��������ن  ويتض��������ح 
األخي��������رة  املحط��������ة  ب��������أن  االعتراف��������ات 
ل�"الهاربة" التنق��������ل بني وكرين ال يربط 
أفرادهم��������ا اي تواصل س��������واها، فكانت 
تنتق��������ل بينهم��������ا للممارس��������ة الدعارة، 
وانه��������ا كان��������ت الوحي��������دة بني النس��������اء 
تتقاضى أجورها، أما البقية، فيعملن 

لقاء توفير السكن وامللبس واملأكل.

ويؤكد القاضي فائ��������ق في هذا الصّدد 
أن "عدد اللواتي الق��������ي القبض عليهن 
ثمان��������ي فتيات، ث��������الث منهن قاصرت"، 
فريس��������ة  وقع��������ن  "اغلبه��������ن  أن  مبين��������ًا 
لسائقي اجرة يعملون ملصلحة بيوت 

دعارة".
واحدة من النس��������اء اللوات��������ي عملن مع 
املجموع��������ة، قال��������ت في إفادته��������ا بانها 
هّرب��������ت ايض��������ًا م��������ن داره��������ا ال��������ذي يقع 
ف��������ي محافظ��������ة بعيدة لس��������وء وضعها 
االجتماعي وكثرة الخالفات مع ذويها 

كونها "أرملة".
وذك��������رت أنه��������ا اتجه��������ت إل��������ى بغ��������داد، 
وصادفت صاحب عجلة اجرة وشرحت 
له ظرفها، وبع��������د حديث مطول عرض 
عليها املس��������اعدة واوهمها بأنه سوف 
يس��������اعدها من خالل ايج��������اد عمل لها 
في احد الدور كخادمة، لكنها اكتشفت 
بأنه��������ا تعرضت إلى البي��������ع ورضخت 
للوض��������ع الجدي��������د بأنه��������ا س��������تمارس 

الدعارة لسد رمق العيش، كما تدعي.
ال تختل��������ف هذه الرواية عّم��������ا ادلت به 
مطلقة من خارج بغداد أيضًا، وهربت 
من دارها للتع��������رف في العاصمة على 
صاحب عجلة اجرة وقام بأخذها إلى 

دار البغاء بالطريقة ذاتها.
فأجبرته��������ا  القاص��������رات،  إح��������دى  ام��������ا 
بحس��������ب أقواله��������ا الظروف املعيش��������ية 
الصعب��������ة للعمل نادلة في احد املقاهي 
"كوفي شوب"، والتقت بشاب، ووعدها 
بمساعدتها ماليًا من خالل امرأة ترعى 
ه��������ذا النوع م��������ن الحاالت لك��������ن املطاف 
انته��������ى بها إلى ممارس��������ة الدعارة في 

احد البيوت.
واحدة أخرى، كانت في السابق تعمل 
راقصة في ن��������اد ليلي تعرض في وقت 
الح��������ق إلى الغلق، ولم يبق لها س��������وى 
العم��������ل ضمن هذه الش��������بكة عن طريق 
صديق تعرفت عليه في احد السهرات، 

وفقًا القوالها.
الغري��������ب، أن احد البي��������وت يوفر خدمة 
مختلفة عن س��������واه، وه��������ي "التوصيل 
املجاني"، أي أن الزبون يتصل هاتفيًا 
ويطلب مواصفات الفتاة التي يمارس 
معه��������ا العالقة غير املش��������روعة ويصل 

طلبه إلى مكان تواجده.
النس��������اء  وبخص��������وص األس��������عار، فأن 
يؤكدن أنها بنحو 200 دوالر إذا كانت 
الس��������هرة في دار الزب��������ون أما في الوكر 

فأنها ال تتجاوز 75 ألف دينار.
أما ع��������ن اصحاب الدور، فأنهن نس��������اء 
أيض��������ًا بعضه��������ن اجب��������رن بناته��������ن أو 
اقاربه��������ن للعمل ف��������ي الدع��������ارة ايضًا، 
فواح��������دة منه��������ن أقنعت ابن��������ة زوجها 
وهي قاصر باالنضمام إلى الش��������بكة، 
وأخ��������رى يعم��������ل ابنها س��������ائق األجرة 
الذي يس��������تدرج الفتيات الهاربات من 

عائالتهن.
وتقول إحدى السمسارات إن اشرافها 
على الش��������بكة بدأ منذ ع��������ام، وأرجعت 
اختياره��������ا هذا الطريق إل��������ى الظروف 
االقتصادي��������ة الصعب��������ة الت��������ي تعان��������ي 
منها الس��������يما بعد الحكم على زوجها 
بالسجن ست سنوات الرتكابه جريمة، 

وبالتالي لم تجد من يعيلها.
وفق ما جاء على لس��������ان السمس��������ارة، 
فأنه��������ن يفّضل��������ن االحتفاظ بالنس��������اء 
يحظ��������ني  االخي��������رات  ألن  الجمي��������الت؛ 
يش��������كلن  بزبائ��������ن عديدي��������ن وبالتالي 
مص��������درا مالي��������ا مس��������تمرا، أم��������ا غي��������ر 
الجميالت فس��������رعان ما يتم التخلص 
منهن عن طري��������ق بيعهن إلى أصحاب 

املقاهي.
وينهي القاضي فائق القصة بالتأكيد 
عل��������ى أن "التحقي��������ق مس��������تمر في ملف 
ه��������ذه الش��������بكة؛ ألجل كش��������ف املزيد من 
املتهمني  املالبس��������ات والقب��������ض عل��������ى 
عل��������ى محكم��������ة  وإحالته��������م  اآلخري��������ن 
املوضوع للنظر في الدعاوى وإصدار 

األحكام وفقًا للقانون".

نساء يقعن فريسة سماسرة حتت غطاء "سائقي أجرة"

بالغ عن خطف امراأة يقود لك�سف �سبكة عنكبوتية للدعارة

يحق الي شريك طلب "إزالة الشيوع"

أحكام الشريعة تعاملت مع احلالة وحّددت تفصيالتها

مرت   200 من  اأقل  م�ساحتها  ارا�ش  فرز  مينع  امل�سّرع  "البداءة": 

الزواج بزوجة خام�سة ال يتم اإال بعد انتهاء عدة طالق "الرابعة"

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ سحر حسين

أفاد قضاة متخّصص��������ون بملفات 
األح��������وال الش��������خصية، ب��������أن اقتران 
الرج��������ل من ام��������رأة خامس��������ة ال يتم 
إال بع��������د انتهاء ع��������دة طالق زوجته 
الرابع��������ة، الفتني إل��������ى أن القانون لم 
يتطرق إلى ه��������ذه الحالة بل تركها 
إل��������ى تفصي��������الت واردة ف��������ي أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وق��������ال قاضي األحوال الش��������خصية 
ف��������ي بغ��������داد الجديدة عب��������د الخالق 
عمران إن "الرجل ال يحق له التزوج 
مباش��������رة اذا كان قد اقتّرن س��������ابقًا 

بأرب��������ع نس��������اء وطّلق واح��������دة منها 
بصورة رجعية إال بعد انتهاء مدة 

عدتها".
وأض��������اف عم��������ران ف��������ي حدي��������ث مع 
"القض��������اء"، أن "البعض يفّس��������ر هذا 
االنتظار عل��������ى أنه عدة للزوج، كما 

هو حال املرأة عند طالقها".
لكنه في مقابل ذلك، يوّضح أن "هذا 
الرجل اذا انفصل عن زوجته بطالق 
يحم��������ل البينونة الكبرى، فله الحق 
في االقتران بأخرى مباشرة بعيدًا 

عن العدة التي تلتزم طليقته".
م��������ن جانب��������ه، افاد قاض��������ي االحوال 
الش��������خصية ف��������ي محكم��������ة الكرادة، 

ب��������ان  الس��������اعدي  جاس��������ب  أحم��������د 
"القانون العراقي لم يتطرق إلى ما 

يسمى بعّدة الرجل".

وتابع الس��������اعدي ف��������ي تصريح إلى 
"القض��������اء"، أن "ه��������ذا املل��������ف متروك 
ًا إلى 

ّ
للش��������ريعة اإلس��������المية"، منبه

أن "عل��������ى القاض��������ي اإلمل��������ام بأحكام 
الشريعة كافة ليتسنى له البت في 

جميع الحاالت املعروضة امامه".

وف��������ي مقابل ذل��������ك، يج��������ّد أن "العّلة 
من وج��������ود العدة تلت��������زم بها املرأة 
املطلق��������ة وفقًا للنصوص القانونية 
هو للتحقق وجود حمل لديها من 

عدمه، ومددها محددة".
وتحّدث الساعدي عن حاالت تجرى 
بعي��������دًا عن املحاكم، وهي قيام رجل 
بتطليق زوجته الرابعة، وإعادتها 
بع��������د أن يقترن بواح��������دة خالل مدة 
االنفصال خالفًا للقانون والشرع".

لألح��������وال  الك��������رادة  قاض��������ي  وع��������ّد 
الش��������خصية ذل��������ك الفع��������ل "جريم��������ة 
يحاس��������ب عليها قان��������ون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

تحت مفهوم الزنا".
وعلى صعيد متصل، ذكر القاضي 
من محكمة اس��������تئناف بابل حسني 
هاشم في تعليقه إلى "القضاء"، أن 
"املشّرع حصر العدة باملرأة، وليس 

هناك مثيل لها للرجل".
وأضاف هاش��������م، أن "مانعًا للزواج 
قد يطال الرجل، وهو مؤقت ينتهي 
بانقضاء عدة املرأة الرابعة املطلقة، 
اذا ما أراد االقتران بواحدة أخرى".

ويمضى إلى أن "القانون لم يتطرق 
بشكل صريح إلى هذا املنع، بل ترك 
االمر إلى األحكام الشرعية ويجري 

تطبيقه في املحاكم".

بابل/ مروان الفتالوي

شرح قضاة متخصصون جميع الجوانب 
القانونية للعقار متعدد الشركاء، وفيما 
ف����ي التصرف  ك����ل ش����ري����ك  أك��������دوا ح����ري����ة 
ت��ق��ل مساحة  ال  أن  اش���ت���رط���وا  ب��ح��ص��ت��ه، 

حصة الشريك عن 200 متر.
يتقاسم  رب����م����ا  ال���س���ك���ن  أزم��������ة  وب���س���ب���ب 
م��ج��م��وع��ة م���ن األش����خ����اص ع���ق���ارًا واحدًا 

ويطلق على هؤالء شركاء على الشيوع.
وعن حرية تصرف الشركاء في أسهمهم، 

يقول القاضي أحمد هادي في حديث إلى 
"القضاء" إن "كل شريك من ه��ؤالء له حق 
أن يستغل سهامه وفق نص امل��ادة 1061 

من القانون املدني العراقي".
وت��ن��ص ال��ف��ق��رة )2( م���ن ه���ذه امل�����ادة على 
أن "ك��ل ش��ري��ك ف��ي ال��ش��ي��وع يملك حصته 
الشائعة ملكًا تامًا وله حق االنتفاع بها 
بشركائه،  يضر  ال  بحيث  استغاللها  أو 
والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك 

من أنواع التصرف".
ال��ق��اض��ي ه���ادي ي��س��ت��درك ليقول أنه  لكن 
ي��ت��ص��رف تصرفا  أن  ل��ل��ش��ري��ك  ي��ج��وز  "ال 
م���ض���رًا ب��غ��ي��ر رض����ا ال���ش���ري���ك اآلخ�����ر وفق 
ن��ص امل���ادة 1062 م��ن ال��ق��ان��ون ذات���ه التي 
تنص إحدى فقراتها على أن كل واحد من 

الشركاء أجنبي في حصة اآلخر وليس له 
أن يتصرف فيها تصرفًا مضرًا بأي وجه 

كان من غير رضاه".
وع��ّم��ا إذا ك��ان��ت ه��ن��اك إم��ك��ان��ي��ة النتفاع 
الشريك بجميع حصص شركائه فيشترط 
ي��دف��ع لشركائه  ال��ش��ري��ك أن  "ع��ل��ى  ه����ادي 
املثل وف��ق دع��وى قانونية تتخللها  أج��ر 
إج��راءات في املحكمة التي تذهب إلجراء 
الكشف امليداني مع الخبراء الذي يقّيمون 

العقار ويقدرون أجر املثل".
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ك��ي��ف��ي��ة ق��س��م��ة العقار 
ب���ني ال���ش���رك���اء ف��ي��ق��س��م ه����ادي ه����ذه اآللية 
إل���ى ط��ري��ق��ت��ني "ال��ق��س��م��ة ال��رض��ائ��ي��ة التي 
تتم بني األط��راف بعيدا عن املحكمة وفق 

قناعاتهم، والقسمة القضائية".

ات���ف���اق رض���ائ���ي، يقول  ي��ح��ص��ل  ل���م   وإذا 
ن��ائ��ب رئ��ي��س اس��ت��ئ��ن��اف ب��اب��ل إن���ه "يحق 
ألي ش����ري����ك م����راج����ع����ة م��ح��ك��م��ة ال����ب����داءة 
وط���ل���ب ال��ق��س��م��ة ع���ن ط���ري���ق دع�����وى إزالة 
للتقسيم  قاباًل  العقار  ك��ان  ف��إذا  الشيوع، 
بخبراء،  باالستعانة  وذل��ك  تقسيمه  يتم 
وفي حال أن العقار لم يكن قابال للتقسيم 
العلنية بعد رغبة  امل��زاي��دة  ف��ي  يتم بيعه 

املدعي بذلك".
ال�����ذي  ال�����ره�����ن  ب����ش����أن  ع���ل���ى س�������ؤال  وردا 
يصحب ب��ع��ض ال��ق��روض ع��ل��ى م��ث��ل هذه 
"الرهن  العقارات متعددة املالكني، قال إن 
القرض  م��ن  املستفيد  ع��ل��ى ح��ص��ة  ي��ك��ون 
التصرف  لهم  يحق  الشركاء  أن  أي  فقط، 

بحصصهم".

وعّما إذا كانت العقارات أقل من 200 متر 
فيذكر قاضي محكمة البداءة في استئناف 
ب��اب��ل ب��اس��م ال��ع��ارض��ي إن "ق�����رارًا ملجلس 
قيادة الثورة املنحل سنة 1987 منع إفراز 
ه��ذه ال��ع��ق��ارات ألن��ه��ا أق��ل م��ن ال��ح��د املقرر 
القانونية  "الحدود  أن  إلى  ولفت  قانونًا"، 
املحافظات  م���راك���ز  ف���ي  م��ت��ر   200 ل��ل��ع��ق��ار 

و250 متر في األقضية والنواحي".
وعن كيفية بيع أحد الشركاء حصته، قال 
العارضي في حديث إلى "القضاء" إن "بيع 
الرغم من وج��وده وإمكانيته  السهم على 
م��ن قبل املشتري  أن��ه ال يمكن امتالكه  إال 
الجديد بمعزل عن اآلخرين، فأنه في حالة 

الشراء يدخل كشريك مع آخرين".
وفي حالة بيع األراضي املحجوزة يضيف 

ت��دخ��ل ط��رف��ا ثالثا  ال���ح���اج���زة  ال��ج��ه��ة  "أن 
ف���ي ال����دع����وى ل��الس��ت��ي��ض��اح م��ن��ه��ا وأخذ 
حصتها  وتحويل  البيع  بشأن  موافقتها 

من بدل بيع العقار املحجوز".
وعن كيفية تقسيم العقار من قبل املحكمة 
أفاد  الحصص  على  ال��ش��رك��اء  اختلف  إذا 
ب���"إم��ك��ان��ي��ة ل��ج��وء املحكمة إل���ى ق��رع��ة بني 

الشركاء".
وعّما إذا كانت هناك استثناءات في إزالة 
أنه  إلى  العارضي  العقارات يشير  شيوع 
"إذا كانت هناك زوجة متوفى تسكن العقار 
م��وض��وع إزال���ة الشيوع ف��ال ي���زال شيوعه 
على وجه  أو شقة  دارا  تملك  ال  كانت  إذا 
االس��ت��ق��الل، ب��م��وج��ب ق����رار م��ج��ل��س قيادة 

الثورة املنحل رقم 1041 لسنة 1982".

السلطة القضائية استحدثت محاكم عديدة لإلتجار بالبشر

بني العدل والقانون.. مرة اأخرى 
للمناقشةموضوع

فتحي الجواري 

أعود ثانية للتس��������اؤل عن الحد الفاصل ب��������ني مثالية العدل الذي 
ننش��������ده، وواقعية القانون الذي نطبقه. فمن نقطة التناقض بني 
هذين املتالزم��������ني، اختار في كل مرة جانبا م��������ن جوانب التنازع 
بني العدل والقانون. ففي عمودي الس��������ابق طرحت تساؤالت عن 

االرض، وطرق التملك، والبيع والشراء. 
االرض الت��������ي هي محل عيش االنس��������ان، ومح��������ل الصراع. االرض 
املعط��������اء ، واالنس��������ان العالة عليها. االرض الت��������ي فيها خير كثير 
مل��������ن يعمرها ويزرعها. االرض التي خلقت ح��������رة، الى ان جاء من 
وضع يده عليها، دون ان يفس��������ح املجال لغيره لالستفادة منها. 
فمن رغب بزراعتها اصطدم بقانون امللكية. هنا يثور التس��������اؤل 
: هل االرض لهذا الذي س��������يطر عليها وأحاطها بس��������ور ؟، ام ذاك 
ال��������ذي رغب بزراعته��������ا ؟ االجابة الفطري��������ة تتضمن ان االرض ملن 
حرثه��������ا وزرعه��������ا ! اال ان القان��������ون ينحاز للمالك، أي ملن س��������يطر 
عليها، واحاطها بس��������ور  ! فيحك��������م القاضي للمالك، رغم هاجس 
الع��������دل في ضمير القاضي، ال��������ذي يقول له، بأن العمل هو املدخل 
الوحيد للملكية، فاالرض ملن يحرثها ويزرعها، ال ملن يملكها. إال 
أن بداية امللكية كانت هكذا :  جاء شخص ووضع يده على ارض 

وسوره، وقال هذه لي.  
من ذل��������ك جاءت الق��������وة لفرض س��������طوة قانون التمل��������ك )امللكية(، 
الذي ارتفع ايقاعه الى حالة من الوحش��������ية في االس��������تغالل )عالم 
الس��������وق(، حيث تس��������تغل الحاجات لتنامي الثروات على حساب 
االنس��������ان الذي تم اس��������تغالله، واهانته، بعد إزاح��������ة حق التبادل 
العادل، ومفاهيم  االخوة االنس��������انية، والش��������فقة، والحق. فعاش 
املال��������ك على اس��������تثمار النكب��������ات، اس��������تنبط الربح م��������ن الحرائق، 
وانتفع من الطاعون، وتس��������قط اموال الناس بالثمن البخس أيام 
النكب��������ات والحروب. بل انه يس��������اعد على افتعال ه��������ذه الحروب. 
فأين القانون؟ التاجر يرى ان معامالته ش��������رعية، فهو يتس��������اءل: 
هل  حرم الله البيع والش��������راء؟ هنا ليس امام القاضي اال ان يقرر، 
ورغم غرابة عمليات البيع والشراء هذه، إن حكم القانون بسيط 
وقاط��������ع... التراض��������ي، والعقد ! فأي��������ن القانون فيم��������ا يثيره البيع 

والشراء )احيانا( من مشاعر السخط، أوالخوف، او املرارة ؟ 
ثم يأتي السؤال املحوري : ما الحكم في تقييم السلعة، كلفتها، ام 
من باعها، ام من أشتراها ؟ وهل السلعة بثمنها، ام بقيمتها ؟ ام 
بمدى الحاجة لها ؟ ففي السوق يسود قانون التعاقد، ولكن أين 

موقع العدل منه ؟ في التعاقد نفسه ؟ أم في التبادل العادل ؟ 
الويل للناس اذا ش��������حت الس��������لعة، او نقص امل��������اء، او الَم باملدينة 
وباء، أو مجاعة، فيبيع التاجر مع الس��������لعة ندرتها، ويبيع شدة 
االحتياج لها، فال يعود الس��������وق مرفقا مدنيا، بل يصبح السوق 

فخا نصبه الشيطان ! 
انن��������ا ننتبه الى ان بعض االمور الس��������يئة في التعامل لم يعاجها 
القانون ولم يدخلها في حسابه لتسود من دون ضوابط اخالقية 
مقوالت )العقد شريعة املتعاقدين(، و)بني البائع واملشتري يفتح 

الله( و)دعه يعمل... دعه يمر(. 
ان انتهاك الحرمات، وسقوط العدل، اعلى من القانون.

بينم��������ا القاضي ليس له عالقة بما هو اعلى او ادنى من القانون. 
ولي��������س امام��������ه ان يتجه للبحث ف��������ي عدالة البيع، أي ان الس��������لعة 
بثمنه��������ا، فهو الش��������ان له بعدال��������ة الثمن، وال بأخالقي��������ة التعامل. 
فالقاض��������ي يش��������ير ال��������ى ان للبيع والش��������راء قانونهم��������ا التراضي 

والعقد.

القاضي احمد جاسبالقاضي عبد الخالق عمران 
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ميسان / أحمد محمد

القتل الثأري
* ما هي طبيعة الدعاوى املعرو�ضة 

على املحاكم التابعة لال�ضتئناف 
وهل من خ�ضو�ضية معينة تتمتع بها 

حمافظة مي�ضان عن باقي اأنحاء البالد؟
- يمكن مالحظة أن طبيعة الدعاوى املعروضة 
عل��������ى محاك��������م محافظة ميس��������ان ه��������ي دعاوى 
ذات صبغ��������ة عش��������ائرية، حيث تكثر املش��������كالت 
العش��������ائرية ف��������ي أقضي��������ة ونواح��������ي املحافظة، 
وه��������ذه النزاعات القبلي��������ة معروفة منذ القدم إذ 
تتراوح أس��������بابها بني أن تك��������ون على األراضي 
الزراعي��������ة او على املياه، والدعاوى األخرى هي 
املشكالت الثأرية أو دعاوى األخذ بالثار وهي 
من القضايا املعروفة التي تش��������غل املحاكم في 
املحافظ��������ة وتتأتى نتيجة الجه��������ل والعصبية 
القبلي��������ة وق��������د ت��������ؤدي أحيان��������ا لترحيل بعض 
العائالت م��������ن أراضيهم. ويعتب��������ر أيضًا عامل 
امل��������وارد املائي��������ة واألراضي موضع ن��������زاع دائم 

للفالحني.

* بو�ضفكم قد ت�ضلمتم رئا�ضة 
اال�ضتئناف حديثا هل من خطة و�ضعت 

للعمل على خمتلف االأ�ضعدة وما هي 
مالحمها واىل اي مدى تظهر نتائجها 

م�ضتقبال ؟
- وضعت رئاس��������ة االس��������تئناف منذ أن تسلمنا 
املنص��������ب إس��������تراتيجية للعم��������ل عل��������ى جوانب 
ع��������دة فعل��������ى الصعي��������د العمراني إكم��������ال بناء 
قص��������ر العدالة في ميس��������ان عل��������ى قطعة األرض 
املخصصة لرئاس��������ة محكمة استئناف ميسان، 
إال أن تده��������ور الوض��������ع املال��������ي للدول��������ة وقل��������ة 
التخصيص��������ات املالية أدت إل��������ى عرقلة العمل. 
لك��������ن قطع��������ة األرض الت��������ي خصص��������ت لبن��������اء 
املحكم��������ة الجديدة ف��������ي منطقة مغرب��������ة والتي 
تبل��������غ مس��������احتها اكثر من )5( دوان��������م تتم اآلن 
متابعتها م��������ع وزارة املالية والحكومة املحلية 
في املحافظة لغرض اس��������تحصال التخصيص 
املال��������ي من اجل إنش��������اء هذا الص��������رح القضائي 
الكبي��������ر. ومن ضمن االس��������تراتيجيات أن هناك 
بعض املحاكم مس��������تأجرة ونح��������ن نحاول قدر 
اإلم��������كان التخلص من كل��������ف اإليجار من خالل 
بن��������اء وتش��������ييد املحاك��������م على قط��������ع األراضي 
املخصصة ملجلس القضاء األعلى للتقليل من 
نفق��������ات االيجار فضاًل ع��������ن أن امتالك البنايات 
مما يلي��������ق بمكانة وهيبة الس��������لطة القضائية 
باعتب��������ار املحاك��������م مكانا خاص��������ا يختلف عن 

باقي دوائر الدولة باستقالليته ورفعته.

تطور عمراني
* هل يف النية اإن�ضاء دور ق�ضاء جديدة 

يف املحافظة؟
- نع��������م، وقمنا بالتنس��������يق م��������ع دوائ��������ر الدولة 
كمديري��������ة البلدي��������ة والتس��������جيل العق��������اري في 
املحافظة لغرض إنشاء دور للقضاء في كل من 
عل��������ي الغربي وقلعة صال��������ح وامليمونة وتكون 
هذه الدور تابعة إل��������ى مجلس القضاء األعلى، 
وتعد محكمة قضاء املجر الكبير التي افتتحت 
مؤخرا بجهود ومتابعة معالي رئيس مجلس 
القضاء األعلى األس��������تاذ مدح��������ت املحمود من 
املحاكم النموذجية في املحافظة نظرا لحداثة 
التصميم والبناء وتوفرها على كافة وس��������ائل 

الراحة للكادر الوظيفي واملواطنني.

* هل من اإيجاز على �ضعيد امللف 
العمراين, هل هناك حماكم �ضهدت 

اإعمارًا ومن حتمل م�ضاريفه؟
- نع��������م هن��������اك حملة إعمار واس��������عة تش��������هدها 
رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف ميس��������ان وفق ما 
يتطلب��������ه الواقع العملي، أم��������ا ما يخص افتتاح 
املحاك��������م فقد ذكرنا أن البناية الجديدة ملحكمة 
املجر الكبير تعتبر انجازا كبيرا ألن تصميمها 
احتوى ملس��������ات جمالية أضافت رونقا جعلها 
في طليعة املباني الجميلة في املحافظة، وعلى 
صعيد تطوير املباني فأن هناك عمليات ترميم 
في محاكم أقضية ونواحي املحافظة وال بد أن 

نلفت إلى أن محافظة ميس��������ان ش��������هدت افتتاح 
عدة محاك��������م ضمن الخطة الخمس��������ية ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى, وهن��������اك تخصيص��������ات م��������ن 
مجلس القض��������اء األعلى ومبالغ تنمية األقاليم 
من الحكومة املحلية املتمثلة بمحافظة ميسان 

قد خصصت لهذا السبب.

توسيع مكاتب التحقيق
* تعترب مكاتب التحقيق الق�ضائي من 

اأهم التجارب الق�ضائية احلديثة يف 
العراق, ماذا عنها يف مي�ضان؟

- م��������ن ضم��������ن خطتنا الت��������ي نعم��������ل عليها هو 
توس��������يع مكاتب التحقيق القضائي، وقبل مدة 
ليست بالبعيدة قمنا بافتتاح مكتب التحقيق 
القضائ��������ي ف��������ي قلعة صال��������ح ال��������ذي يعتبر من 
األقضي��������ة املهمة ف��������ي محافظة ميس��������ان، األمر 
الذي أسهم بتخفيف الزخم عن املحاكم ومراكز 

الشرطة كما خفف الثقل عن كاهل املواطنني.

* ما هي اإجراءات الق�ضاء يف مي�ضان 
ب�ضاأن ت�ضريع ح�ضم الدعاوى واإطالق 

�ضراح املوقوفني الذين مل تثبت 
اإدانتهم؟

مس��������تمرة  توجيهاتن��������ا   -
التحقي��������ق  لضب��������اط 
التنفيذي��������ة  والجه��������ات 
انجاز  س��������رعة  بض��������رورة 
األوراق التحقيقية وكذلك 
املتابعة مع املعهد الطبي 
انج��������از  لس��������رعة  العدل��������ي 
ف��������ي  املعام��������الت الس��������يما 
التش��������ريح  اس��������تمارات 
الطبية  التقارير  وإنج��������از 
م��������ع  التنس��������يق  وكذل��������ك 
ميس��������ان  ش��������رطة  مديرية 
في  الصعوب��������ات  لتذلي��������ل 
معالجة املب��������ارز الجرمية 
املب��������ارز  ان  باعتب��������ار 
ف��������ي  تفح��������ص  الجرمي��������ة 
بغ��������داد والبصرة وهذا ما 
يؤخر حسم الدعوى، وقد 
ش��������كلت لجنة في رئاس��������ة 
االس��������تئناف م��������ع مديرية 

الش��������رطة إلنش��������اء مختبر جنائي ف��������ي مديرية 
الش��������رطة لفحص العين��������ات الجرمي��������ة وإجراء 
املضاه��������اة عل��������ى التوقي��������ع وتحلي��������ل بصمات 
االصابع وهذا يصب في صالح حسم الدعاوى 

بأسرع وقت ممكن.

اجتماعات دورية
* هل يتم عقد اجتماعات دورية مع 

ق�ضاة املحاكم اخلارجية؟ 
- نع��������م، فحس��������ب توجيه��������ات معال��������ي رئي��������س 
الس��������لطة القضائية األس��������تاذ مدح��������ت املحمود 
بعق��������د  االس��������تئناف  ملجل��������س  تفعي��������ل  هن��������اك 
االجتماع��������ات الدوري��������ة ف��������ي كل خمي��������س م��������ن 
بداي��������ة الش��������هر لتذليل املعوق��������ات والصعوبات 
أمام السادة القضاة الس��������يما قضاة التحقيق، 
ومحكم��������ة االس��������تئناف تعق��������د اجتماعا مرتني 
في الش��������هر وه��������ذا االجتماع ه��������و للمداولة في 
العمل القضائي ودراس��������ة احدث القرارات التي 
تصدر عن محكمة الجنايات ومحكمة التمييز 
االتحادية لغرض اطالع الس��������ادة القضاة على 
آخر مس��������تجدات العملية القضائية واالجتماع 
هو لتقريب وجه��������ات النظر ومنع االجتهادات 
في إص��������دار وتتعدد اآلراء الذي يؤدي إلى نوع 

من العرقلة للدعوى. 

* من بني امللفات املهمة, احلبوب 
املخدرة, كيف جتدون املحافظة؟ 

هل هي �ضوق لتجارة املخدرات ام 
ممر لبقية املحافظات وما هو م�ضدر 
احلبوب بح�ضب التحقيقات االخرية 

وهل تدخل من خارج العراق؟
- من املعروف أن محافظة ميسان هي محافظة 
حدودي��������ة وعل��������ى تم��������اس مباش��������ر باملهرب��������ني 
وناقل��������ي املحظ��������ورات، وفي اآلون��������ة األخيرة أو 
بعد عام 2003 انتش��������رت ظاهرة املخدرات، هذه 

املواد تتدفق م��������ن دول الجوار من جهة مناطق 
األه��������وار وكذلك الط��������رق البري��������ة املحاذية وثم 
تنتشر في أوس��������اط الشباب واملراهقني، ولعدة 
أس��������باب وظروف اجتماعية وأخرى اقتصادية 
تمر بها البالد أصبحت هناك كثرة في تعاطي 

الحبوب املخدرة. 

ميسان .. معبر مخدرات
* على من تقع امل�ضوؤولية يف تفاقم 

ظاهرة املخدرات ومن يتحمل متابعتها؟
- نح��������ن نلق��������ي الل��������وم عل��������ى األجهزة الس��������اندة 
ضمن الش��������رطة وكذلك رج��������ال األمن في املنافذ 
الحدودية باعتبار أن محافظة ميس��������ان توجد 
فيها مساحات شاس��������عة واهوار وهي بحاجة 

الى قوة كافية وتعزيزات اكبر ملنع التهريب.

* هل تعترب مي�ضان م�ضتهلكًا 
للمخدرات اأم معربًا؟

- محافظة ميس��������ان بحكم مساحتها الشاسعة 
وارتباطه��������ا حدودي��������ا بدولة أخ��������رى قد تكون 
معب��������را م��������ع أن هناك إمكانية لتس��������رب أش��������ياء 
قليلة للتناول الش��������خصي البسيط بني أوساط 
الش��������باب وع��������ادة يس��������تخدمها املدمن��������ون ف��������ي 
االركيلة او الس��������كائر. علما 
أن تناول حبوب الهلوس��������ة 
املخدرات  انتشارا من  اكثر 
الشباب. وعلى  في أوساط 
الرغم م��������ن أن املحافظة قد 
تك��������ون معب��������را ال��������ى بعض 
لكن  واملحافظات  املناط��������ق 
ال يوجد ش��������ي اسمه مافيا 
إنما  أو عصاب��������ات منظمة 
هم أش��������خاص يستخدمون 
املخدرات للمتاجرة والربح 
املالي بحكم سكنهم والبيئة 
التي يتواجدون فيها، وقد 
ضبط��������ت محاكمن��������ا ع��������دة 
أشخاص متهمني بتعاطي 
وترويج الحب��������وب املخدرة 
وأص��������درت بحقهم مذكرات 

قبض قضائي. 

* هل هناك تهريب 
للنفط, وماذا فعل الق�ضاء اإزاء هذا؟

- نع��������م تحدث عمليات تهري��������ب للنفط من وقت 
إل��������ى آخر الس��������يما أن محافظة ميس��������ان مدينة 
نفطي��������ة, وعلى الرغم من ظاه��������رة التهريب فأن 
محاكمنا تعمل وبشكل جاد على الحد من هذه 
الظاهرة ومكتب مكافحة املخدرات يؤدي دوره 
وثمة جهود مكثفة لرجال الش��������رطة. فضال عن 
ان حائز هذه املواد ال يمك��������ن إخراجه بالكفالة 
فبعد فحص املادة املخ��������درة يحال الى محكمة 
املوضوع من اج��������ل وضع التكيي��������ف القانوني 

الصحيح.

*وجود حمافظة حدودية قد يثري 
اي�ضا اأ�ضئلة حول االجتار بالب�ضر, 
هل من تطورات �ضهدها امللف على 

�ضعيد �ضبط ع�ضابات تتاجر باالإن�ضان 
ال�ضيما الن�ضاء؟

- ف��������ي ما يخ��������ص االتجار بالبش��������ر لم تس��������جل 
مث��������ل هكذا حاالت لدينا لك��������ن حققنا في أقوال 
كثي��������رة تبني في النهاية أنه��������ا كاذبة ألن أقوال 
أغلب املخبرين واملش��������تكني مدفوعة بخالفات 
عشائرية، نعم هناك عداوات وثارات عشائرية 
وعمليات خط��������ف لكن ليس باملفه��������وم الدولي 

والقانوني االتجار بالبشر.

* ما هي طبيعة التن�ضيق مع اجلهات 
االمنية يف املحافظة وهل من اجتماعات 
حت�ضل مع قيادة عمليات املحافظة وهل 

من نتائج ميكن التطرق اليها باإيجاز؟
- هناك تنس��������يق مس��������تمر بيننا وب��������ني مديرية 
شرطة ميسان وقيادة العمليات باإلضافة الى 
االجتم��������اع الدوري االمني حيث تم تكليف احد 
السادة القضاة بحضور هذا االجتماع االمني 
بالتنس��������يق مع الس��������يد معال��������ي رئيس مجلس 
القض��������اء االعل��������ى وه��������و اجتماع امن��������ي تعقده 
اللجنة االمنية العليا برئاس��������ة السيد محافظ 
ميس��������ان وأعضاء مجلس املحافظة والقيادات 
األمني��������ة حيث تت��������م مناقش��������ة آخ��������ر التطورات 
واملس��������تجدات االمنية التي تشهدها املحافظة 
جمي��������ع  وإب��������داء  الناجع��������ة  الحل��������ول  إليج��������اد 
املالحظ��������ات الت��������ي ته��������م الواقع األمن��������ي بحيث 
يك��������ون هناك تنس��������يق عال جدا مابني رئاس��������ة 

االستئناف والجهات األمنية.

* التن�ضيق ميتد اي�ضًا اىل املحافظة 
وجمل�ضها وباقي اجلهات املحلية, فاىل 
اي مدى هناك تعاون مع هذه االطراف 

وهل من تقاطع يف العمل, او تدخل 
مل�ضوؤويل املحافظة يف عمل املحاكم ؟

- ما يخ��������ص العالقة مع الحكوم��������ة املحلية في 
محافظ��������ة ميس��������ان فهن��������اك تعاون ج��������دي وفي 
جميع االصع��������دة التي تخدم الوضع القضائي 
للمحافظة وال يوجد أي تقاطع وهناك انسجام 
ب��������ني الحكوم��������ة باملحافظة ونوع م��������ن التعاون 
املفي��������د, ال يوج��������د تدخل إطالقا ف��������ي ما يخص 
عمل املحاكم فال��������كل يعرف حدود عمله بحيث 

نجد تقديم كل ما هو يخدم 
القضاء في املحافظة.

* اأين و�ضلت 
التحقيقات يف 

ملفات الف�ضاد داخل 
املحافظة,  وهل متكنت 

املحاكم املخت�ضة من 
مالحقة الفا�ضدين؟

- امللف��������ات املوج��������ودة وجد 
فيه��������ا ن��������وع م��������ن العرقل��������ة 
بس��������بب التأخر ف��������ي انجاز 
التحقيق اإلداري، وحس��������ب 
تعمي��������م مجل��������س القض��������اء 
االعلى يجب ربط التحقيق 
ب��������ه  تق��������وم  ال��������ذي  االداري 
الدع��������وى،  ف��������ي  الدائ��������رة 
كاملفت��������ش الع��������ام ودي��������وان 
الرقابة املالية هذه الجهات  
كلها تحقق وبعد االجتماع 

م��������ع الس��������يد معال��������ي  ووج��������ه رئيس الس��������لطة 
القضائية األستاذ مدحت املحمود بالتنسيق 
م��������ع الدوائ��������ر الحكومي��������ة وحثهم على س��������رعة 
انج��������از التحقي��������ق االداري وخالل فت��������رة زمنية 

وجيزة من اجل حسم قضايا ملفات الفساد.

* كيف تنظر اإىل ملف االأحوال 
ال�ضخ�ضية يف مي�ضان, ما هو م�ضتوى 
ن�ضب الطالق قيا�ضًا باالأعوام املا�ضية؟

- ابتداًء ان محكمة االحوال الشخصية هي من 
أكثر املحاكم تماسا وارتباطا باملواطنني حيث 
انه��������ا تتناول حياة االنس��������ان منذ والدته حتى 
زواج��������ه ال��������ى وفاته، وكذلك تنظ��������م األوضاع ملا 
بعد املمات، في ما يتعلق بالتركات وتوزيعها 
وتق��������وم بمجموع��������ة من األعم��������ال من القس��������ام 
الش��������رعي والتركة واملس��������ألة االرثية، وبالتالي 
تع��������ّد من أه��������م املحاكم التي ال ب��������د أن يراجعها 

املواطن في يوم ما.

وم��������ن أه��������م املس��������ائل املعروض��������ة عل��������ى محاكم 
االحوال الش��������خصية وهي الط��������الق والتفريق، 
في املرحل��������ة االخيرة او الس��������نوات االخيرة من 
تس��������عينات الق��������رن املاض��������ي ازدادت املع��������دالت 
بنحو واضح ألسباب منها سياسية انعكست 
ايض��������ًا على الواقع االقتص��������ادي للعراق ما ادى 

إلى ارتفاع ملحوظ في معدالت الطالق.

عوامل جديدة تسبب 
الطالق

*ما هي االأ�ضباب التي توؤدي اىل 
الطالق يف مي�ضان؟ هل هناك 

خ�ضو�ضية معينة؟
- لعل من اهم االس��������باب التي ت��������ؤدي الى إيقاع 
الطالق برأيي الش��������خصي 
كال  اس��������تخفاف  ه��������ي 
الزوجية  بع��������رى  الطرفني 

ابتداًء.
حي��������ث ان لل��������زواج املبك��������ر 
اث��������را واضح��������ا ف��������ي ع��������دم 
فه��������م طبيع��������ة العالقة بني 
اقت��������ران  وأن  الطرف��������ني، 
كان  أن  بام��������رأة  الرج��������ل 
أو كالهما دون  احدهم��������ا 
س��������ن 18 عام��������ًا ل��������ه االث��������ر 
الكبي��������ر في نقم��������ة الحياة 
ع��������دم  بس��������بب  الزوجي��������ة؛ 
لطبيع��������ة  الطرف��������ني  ادراك 
العالقة، كما أن للمستوى 
املعيشي ايضًا السبب في 
بالتزامن  املعدالت  ازدياد 
م��������ع وص��������ول البطالة إلى 
مراح��������ل متقدم��������ة، وهناك 
اس��������باب مهم��������ة اخرى من 

بينها ازمة السكن التي يعاني منها العراق.

* نتحدث عن اال�ضباب .. ماذا اي�ضًا؟
كم��������ا أن هن��������اك عوامل مس��������تحدثة اخ��������رى، من 
بينها اس��������تخدام االنترن��������ت والهات��������ف النقال 
بنحو خاطئ من قبل بعض الشباب والفتيات 
أدى الى استدراج بعضهم إلى عالقات تتنافى 
مع قيم املجتمع العراقي، وقد حصلت بس��������بب 
هذه التط��������ور في العالم الرقم��������ي حاالت طالق 
عدي��������دة كانت ق��������د س��������جلتها محاكم ميس��������ان 

وباقي أنحاء البالد.
ويتمتع املجتمع في جنوب العراق بخصوصية، 
نتيجة النتشار أفكار خاطئة لم تكن موجودة 
س��������ابقًا وهي الغاء مرحل��������ة الخطوبة، في حني 
يأتي الحديث النبوي الش��������ريف ب��������� "ال يخطب 
احدكم على خطبة اخيه"، أي تمت االشارة إلى 
مرحلة الخطوبة التي تسبق الزواج، والغرض 
منها التعارف وتجاوز الخالفات التي قد تطرأ 

في املستقبل.

* اىل اي ن�ضبة ازداد الطالق عما 
�ضبق, وما احلل براأيك؟

- إن مع��������دالت االنفص��������ال ازدادت بنح��������و 60% 
بعضها ألس��������باب تافه��������ة، وبالتال��������ي البد من 
تدخ��������ل ملنظم��������ات املجتم��������ع املدن��������ي الس��������يما 
املعنية بالنس��������اء وممارسة دورها في التوعية 
والتثقي��������ف بخط��������ورة الط��������الق عل��������ى االس��������رة 
واالطفال، وضرورة التعايش بني الرجل واملرأة 
وأن يفهم كل منهم طبيعة ودور الطرف االخر.

حصة لميسان من االنتحار
* �ضجلت املحافظات اجلنوبية حاالت 

انتحار كثرية, هل هناك ح�ضة ملي�ضان 
منها, كيف تقف على اأ�ضبابها ان 

وجدت ؟
-بالنس��������بة االنتحار فأن املؤش��������رات أخذت في 
املجتمع امليس��������اني بالتزاي��������د مؤخرًا، وخاصة 
بني شريحة املراهقني الذين يعيشون حاله من 

الضياع االجتماعي.
ولعل من االس��������باب التي تؤدي ال��������ى االنتحار 
ما يظهر بشكل واضح في مرحلة االمتحانات 
نتيجة الضغط النفس��������ي عل��������ى الطالب وكثرة 
توبيخ��������ه من قبل ذويه بحجة تش��������جيعه لنيل 
الدرجات العالية إال ان لذلك مس��������اوئ نفس��������ية 

على الطالب.
وكذلك ظاهرة انتش��������ار االف��������الم االجنبية على 
القن��������وات الفضائي��������ة وخاصة اف��������الم الرعب ما 
تلعب��������ه م��������ن دور يجعل الش��������اب يعي��������ش حالة 
وه��������ن نفس��������ي او محاولة التقلي��������د دون املباالة 

بالعواقب الوخيمة.
ومن االس��������باب األخرى انتش��������ار بيع وتعاطي 
حبوب الهلوس��������ة بش��������كل ملحوظ، لذا البد من 
التثقي��������ف االجتماعي والرقاب��������ة والتوعية من 
قب��������ل امل��������دارس واألهل الس��������يما على ش��������ريحة 

املراهقني.

محاكم البداءة
* ما هي ابرز امللفات التي ت�ضغل 

حماكم البداءة؟
- م��������ن امللف��������ات الت��������ي تش��������غل محاك��������م البداءة 
هي دع��������اوى العقارات بالدرج��������ة األولى، وتلك 

املتعلقة بالعالقات التجارية.
بعد الع��������ام )2003( ش��������هد الع��������راق ظهور نوع 
متطور من العالق��������ات االجتماعية او التجارية 
كان له��������ا االثر البالغ على ذل��������ك، فدعاوى إزالة 
الشيوع كانت تمثل املشكلة االولى نتيجة عدم 
مراقبة دوائر البلدية والتس��������جيل العقاري في 
عملية البناء وإفراز االراضي وتحول االراضي 
الزراعية الى سكنية ودون مراعاة الحد االدنى 

لعملية االفراز.
ل��������ذا نجد اتس��������اع وحدات س��������كنية صغيرة في 
األراضي بالوقت الذي ال يس��������مح ب��������ه القانون، 
وكذلك بالنس��������بة لألراضي الزراعي��������ة وعملية 

تجريف البساتني وتحولها الى سكنية.
وتس��������ود الخالف��������ات حول نق��������ل امللكية وظهور 
العش��������رات،  ال��������ى  يصل��������ون  متعددي��������ن  م��������الك 
واخت��������الف وجه��������ات النظر يؤدي الى نش��������وب 

النزاع أمام املحاكم.

* هل هناك خالفات من نوع خا�ص 
على االأرا�ضي؟

- م��������ن الدعاوى الت��������ي تحتل حيزا ف��������ي محاكم 
الب��������داءة هي الت��������ي تخص احكام الق��������رار 1198 
لس��������نة 1977 املع��������دل نتيجة الرتفاع االس��������عار 
ونك��������ول البائ��������ع فهو اآلخر يش��������كل عقب��������ة امام 
الطرفني ويتم اللجوء الى املحاكم لنقل امللكية.

وم��������ن الحاالت التي تش��������غل املحاكم هي ابطال 
قي��������ود العقارات نتيجة عملي��������ات التزوير التي 
حصل��������ت بعد عام )2003( حيث انتش��������رت هذه 
الظاهرة بتزوي��������ر عقارات مديرية البلدية التي 

لم تشغل من قبل املواطنني.
 وكذل��������ك الدعاوى الناش��������ئة عن اخ��������الل الكفيل 
بالكفالة املتعلقة بقروض االسكان، أو مصرف 
الرافدين بالنسبة الى شراء السيارات حيث ان 
البعض قام ببيع الس��������يارة خارج دائرة املرور، 

وادى ذلك الى عدم تسديد مبلغ القرض.
إضاف��������ة إلى دع��������اوى منع املعارضة بالنس��������بة 
ال��������ى األراض��������ي الزراعية حي��������ث كان��������ت الكثير 
م��������ن االراض��������ي )ب��������ور( متروكة ومش��������غولة من 
قب��������ل س��������كان الري��������ف ولتحس��������ن مواق��������ع تل��������ك 
 االراضي اخذ امل��������الك يقيمون الدع��������اوى بمنع 

املعارضة.

القاضي حيدر يقف على أسباب تزايد حاالت االنتحار والطالق في احملافظة

رئي�ش ا�ستئناف مي�سان:

يبدو أن طبيعة ميسان العشائرية وجغرافيتها احلدودية تركتا أثرًا في النزاعات التي تكتنف احملافظة، 
فمازالت الصراعات القبلية في واجهة الدعاوى التحقيقية هناك، وإلى جانب قضايا اخملدرات تستقبل محاكم 

احملافظة دعاوى كثيرة ملا يسمى بالقتل الثأري الذي تسببه نزاعات عواملها اجتماعية واقتصادية.
وفي مقابلة موسعة مع "القضاء" يتحدث رئيس استئناف ميسان القاضي محمد حيدر بالتفصيل عن امللف 

القضائي في احملافظة وما شهده من تطورات خالل فترة تسنمه املنصب، يعرج فيه على ملف األحوال 
الشخصية والقضايا املدنية األخرى.

القاضي محمد حيدر/ عدسة القضاء

التفاصيل في سياق الحوار التالي:

الثاأر واملخدرات ي�سكالن العدد االأكرب من ق�سايا  حماكمنا

يمكن مالحظة أن 
طبيعة الدعاوى 
المعروضة على 

محاكم محافظة 
ميسان هي دعاوى 
ذات صبغة عشائرية، 
وتتراوح أسبابها بين 

أن تكون على األراضي 
الزراعية او على المياه

من االسباب التي 
تؤدي الى االنتحار ما 
يظهر بشكل واضح 

في مرحلة االمتحانات 
نتيجة الضغط النفسي 

على الطالب وكثرة 
توبيخه من قبل ذويه 
بحجة تشجيعه لنيل 
الدرجات العالية إال ان 
لذلك مساوئ نفسية 

معدالت الطالق ازدادت بنحو 60 % عما سبق وبعض الحاالت ألسباب 
تافهة، والبد من تدخل لمنظمات المجتمع المدني السيما المعنية 

بالنساء لممارسة دورها في التوعية والتثقيف بخطورة الطالق 
على األسرة واألطفال

اغلب دعاوى البداءة هي إبطال قيود العقارات نتيجة عمليات 
التزوير التي طالت عقارات مديرية البلدية 
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بابل / القضاء

ال يلتفت كثيرون إلى السرقات 
الصغيرة التي حتدث في بعض 

الدوائر واألماكن العامة ورمبا 
ال يعدونها ضمن اجلرائم 

الكبيرة السيما أن مدانني 
بسرقة مليارات على اختالف 

وظائفهم ومناصبهم وقفوا 
أمام احملاكم العراقية لينالوا 
جزاءهم، لكن عندما تتعلق 

السرقة بالقطاع الصحي 
فأن خطورتها تزداد بسبب 

حساسية هذا القطاع وتأثيره 
املباشر على حياة اإلنسان.

وفي قصة هذا العدد، تسلط "القضاء" 
الضوء على إحدى جرائم سرقة املواد 
الطبية من مستشفى حكومي كان من 
نتائجها أن تس��������ببت بوف��������اة عدد من 

املرضى في بابل.

خفارات للسرقة
الت��������ي  التحقيقي��������ة  األوراق  وتش��������ير 
حصلت عليها "القض��������اء" إلى أن أحد 
املدانني وهو مس��������ؤول ردهة األمراض 
الحل��������ة  مستش��������فى  ف��������ي  الوبائي��������ة 
التعليم��������ي ف��������ي محافظ��������ة باب��������ل كان 
يق��������وم أثناء دوامه ال��������ذي يكون خافرًا 
ف��������ي العادة بوجبة مس��������ائية بس��������رقة 

إمبوالت "أبر طبية".
ويب��������دو أن نوعي��������ة هذه األب��������ر لم تكن 
متوفرة في األسواق، فحسب التقارير 
التي وردت م��������ن الجهات الصحية أنه 
قام بس��������رقة ثماني أمب��������والت من نوع 
"امليرونم 500 ملغ" وأمبوالت "س��������يال 
ستني الصوديوم 500 ملغ"، وهي من 
األدوية واسعة الطيف التي تستعمل 
لع��������الج ح��������االت االلتهاب��������ات البكترية 

الشديدة واملقاومة.
ولفتت الجه��������ات الصحية إلى أن هذه 
 ،)MOH( املواد من أدوية القطاع العام
أي أنه��������ا ال ت��������وزع إال للمستش��������فيات 

الحكومية.

متلبس بالجرم
ومن خالل جهود قضائية وأمنية تم 
القبض على املدان وهو يحاول بيعها 
إلى إح��������دى الصيدلي��������ات القريبة من 
املستشفى غير عابئ بما ستؤول إليه 
حاالت احتياج املرضى لهذه األدوية، 
إذ الق��������ي القب��������ض عليه وه��������و يحاول 

تسليمها.
وتجدر اإلش��������ارة إل��������ى أن هذه األدوية 
هي م��������ن ضم��������ن العالج��������ات التي يتم 
تخصيصه��������ا للمرض��������ى الراقدين في 
رده��������ة األم��������راض الوبائي��������ة وإن عدم 
إعطاء تلك الحقن للمرضى يؤدي إلى 

وفاتهم.
أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات 
ف��������ي بابل التي اس��������تمعت  إل��������ى أقوال 
املمث��������ل القانوني لدائ��������رة صحة بابل 
وق��������ام ب��������دوره بطل��������ب الش��������كوى ضد 
املتهم، كما دونت أقوال ش��������هود محل 
الحادث في مستشفى الحلة التعليمي 
الذين أفادوا بش��������هادتهم الكاملة على 
كل ما نس��������ب الى املتهم وأقوال املفرزة 
القابضة وتم تنظيم محضر باألدوية 

املضبوطة، وكتاب املستش��������فى بتسلم 
املدان تلك الحقن.

4 حاالت وفاة في الردهة
قد ال يظن أحدا أن تأثير هذه الس��������رقة 
كان مأس��������اويًا للغاية، فق��������د أكد كتاب 
الجه��������ات الصحي��������ة ال��������ذي زودت ب��������ه 
املحكمة أن حاالت الوفاة التي حدثت 
في الرده��������ة الوبائية في خفارة املتهم 
املح��������ال هي أربع وفيات، ولفتت دائرة 
الصح��������ة إلى أن ع��������دد األدوية من هذه 
للمرضى خالل  املصروف��������ة  النوعي��������ة 

أيام خفارة املدان هي )12(.
م��������ن جانب��������ه، اعت��������رف املته��������م جمل��������ة 
وتفصيال بالحادث، كما تؤكد األوراق 

التحقيقية.
ويذك��������ر املتهم ف��������ي اعترافات��������ه أنه قام 
بفعل الس��������رقة الذي تك��������ررن وأن هذه 
امل��������واد بع��������د س��������رقتها يق��������وم ببيعها 
إل��������ى إح��������دى الصيدليات لك��������ن هناك 
وس��������يط يقوم بهذه العملية. وقال إنه 
باع اإلمبولة الواحدة بس��������عر خمس��������ة 
وعشرين ألف دينار. وأفردت املحكمة 

دعوى خاص��������ة ملتهم��������ني آخرين هما 
صاحب الصيدلية والوسيط.

المرضى في غيبوبة
إلى ذلك أكد أحد األطباء، هو ش��������اهد 
أدلى بإفادته في القضية، أن عدم منح 
املريض الذي يرقد ف��������ي الوبائية هذا 
الع��������الج قد يؤدي إلى الوفاة الس��������يما 
أن أغل��������ب املرض��������ى  ف��������ي ه��������ذه الردهة 
هم بحال��������ة غيبوبة وال يعلمون إن تم 

منحهم العالج من عدمه.
ووج��������دت محكم��������ة جناي��������ات بابل من 
حيثيات القضية أن األدلة املتوفرة في 
ه��������ذه الدعوى بعد اس��������تقراء وقائعها 
تتمثل باالعت��������راف الصريح واملفصل 
بارتكاب��������ه الفع��������ل املس��������ند إلي��������ه، أدلة 
كافية ومقنعة لتجريم املتهم والحكم 

عليه وفق القانون.

دعوى مهمة
وم��������ن جانب��������ه، اعتب��������ر القاضي ناصر 
ذياب الشمري رئيس الهيئة األولى في 
محكمة جنايات بابل إن "هذه الدعوى 

م��������ن الدع��������اوى املهم��������ة الت��������ي نظرتها 
لخصوصيته��������ا"،  مؤخ��������رًا  املحكم��������ة 
مشيرًا إلى أن "الجرم الذي ارتكبه املدان 
هو التسبب في وفاة آخرين بواسطة 
جريمة أخرى هي سرقة أموال الدولة". 
واضاف القاضي الش��������مري الذي نظر 
الدع��������وى في حدي��������ث إل��������ى القضاء أن 
"املحكمة وف��������رت كافة كافة الضمانات 
القانوني��������ة للمتهم في محاكمة عادلة 
علني��������ة وأصدرت حكمه��������ا ضد املتهم 
بالسجن ملدة سبع س��������نوات وبغرامة 

قدرها مائة ألف دينار".
وأك��������د أن الحك��������م "ج��������اء اس��������تنادا إلى 
ألحكام القرار 39 /1/ أ املعدل بالقرار 

رقم 135 لسنة 1996".
بح��������ق  االحتف��������اظ  املحكم��������ة  وق��������ررت 
التعوي��������ض لدائ��������رة صح��������ة بابل أمام 
املحاك��������م املدني��������ة ف��������ي حال اكتس��������اب 
الحكم الدرجة القطعية، وصدر الحكم 
باالتفاق اس��������تنادا ألحكام املادة 182/ 
أ األصولي��������ة عل��������ى أن ترس��������ل إضبارة 
الدعوى إلى محكمة التمييز االتحادية 

إلجراء التدقيقات التمييزية.

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ القضاء

كانوا ثالثة، ومعهم أسلحة ومعدات 
تفجير وعبوات ناس��������فة،  إضافة إلى 
خط��������وط للهاتف النقال تم ش��������راؤها 
نقلها  ين��������ّون  مزورة،  بمستمس��������كات 
من أحدى املضافات وسط بغداد إلى 
اخرين لغ��������رض تنفيذها في عمليات 

ارهابية تطال االبرياء.
استقل االرهابيون عجلة نوع )سمند( 
صفراء اللون، وحاولوا ايهام الشارع 
ونقاط التفتيش ب��������أن اثنني منهم قد 
إلى  الثال��������ث إليصاله��������م  اس��������تأجروا 
منطقة وسط العاصمة ومعهم بعض 

االغراض املستخدمة في البناء.
وبع��������د جول��������ة في ع��������دد م��������ن املناطق 
وصلت السيارة قرب الهدف على أمل 
أن يلتح��������ق بم��������ن فيها أف��������راد اخرون 
يتس��������لمون ه��������ذه االس��������لحة واملعدات 

بعيدًا عن االنظار.
الق��������وات االمني��������ة املوجودة ف��������ي تلك 
عل��������ى معلوم��������ات  املنطق��������ة حصل��������ت 
اس��������تخبارية دقيقة ع��������ن تواجد هذه 
الزم��������رة االرهابية وتحركت س��������ريعًا 
ومعها رق��������م العجلة وبالفعل اقتربوا 
منها، وسرعان ما استطاع اثنان من 
املتهمني الهرب، فيما وقع الثالث وهو 

السائق في قبضة القوة املهاجمة.
وهن��������ا بدأت عملية مط��������اردة للفارين 
التي اس��������تغرقت بع��������ض الوقت، وتم 
التوص��������ل إلى احده��������م والقبض عليه 
واقتي��������اده إلى مرك��������ز االحتجاز وفقًا 

للسياقات القانونية.
وت��������م ع��������رض اوراق املتهم��������ني االثنني 
على قاضي التحقيق املختص ضمن 
املّدد املحددة، فيما ال يزال الثالث فار 
وص��������درت بحق��������ه مذكرة قب��������ض وفق 
امل��������ادة الرابع��������ة م��������ن قان��������ون مكافحة 
االرهاب، إضافة إلى منعه من الس��������فر 

وحجز امواله املنقولة وغير املنقولة. 
وبع��������د جول��������ة م��������ن التحقيق��������ات، اقّر 
إل��������ى تنظيم ما  االثن��������ان بانتمائهما 
يعرف ب�"الجيش االسالمي" االرهابي، 
وانهم��������ا ح��������اوال نق��������ل األس��������لحة إلى 
مجموعة اخرى للغرض استخدامها 
في عملي��������ات اجرامية ف��������ي العاصمة 
االبري��������اء وزعزعة  اس��������تهداف  بغي��������ة 

االمن واالستقرار في البالد. 
أقوال املتهمني عززتها شهادات املفرزة 
القابض��������ة، ع��������ن الحادثة حي��������ث ادلوا 
باملعلوم��������ات ذاته��������ا، أم��������ا االعترافات 
فقد ج��������اءت بتوفر كام��������ل الضمانات 
القانونية م��������ن بينها حضور االدعاء 

العام واملحامي املنتدب للدفاع.

التحقي��������ق، تمت  اس��������تكمال  بمج��������رد 
احال��������ة دع��������وى واح��������د م��������ن املتهمني 
عل��������ى املحكمة الجنائية املركزية التي 

نظرتها وفقًا للقانون.
ووج��������دت املحكم��������ة أن االدل��������ة كافي��������ة 
لالدان��������ة، ورغ��������م انكار املته��������م القواله 
في مرحلة املحكم��������ة لكن ذلك ال يغير 
م��������ن الحقيقة ش��������يئًا -بحس��������ب القرار 
القضائي-؛ الن االقوال السابقة كانت 
مطابق��������ة للواقع وبتوف��������ر الضمانات 

القانونية.
وفي نهاي��������ة املطاف، اصدرت املحكمة 
الجنائي��������ة قراره��������ا باالجم��������اع وجاء 
الحكم على املدان باالعدام شنقًا حتى 
املوت وفقًا للم��������ادة الرابعة/ 1 قانون 

مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005، 
واستنادًا إلى احكام املادة 182/ أ من 
الجزائية  قانون اص��������ول املحاكم��������ات 

رقم 23 لسنة 1971.
وتنص امل��������ادة 182/ أ األصولية على 
أن��������ه "إذا اقتنعت املحكم��������ة بعد اجراء 
املحاكم��������ة عل��������ى الوّج��������ه املتق��������دم بأن 
املته��������م ارتك��������ب م��������ا اتهم ب��������ه فتصدر 
الت��������ي  وبالعقوب��������ة  بادانت��������ه  حكم��������ا 

تفرضها عليه".
وأبلغ��������ت املحكمة، املدان ب��������أن أوراقه 
محكم��������ة  عل��������ى  تلقائي��������ًا  س��������تحال 
التدقيقات  التمييز االتحادية إلجراء 
التمييزي��������ة وفق��������ًا ملا جاء به املش��������ّرع 

العراقي.

�سبط اأ�سلحة لـ "اجلي�ش االإ�سالمي" خمباأة يف عجلة اأجرة

اجلنايات تقرر سجن مسؤول ردهة 7 سنوات 

�سرقة م�ستلزمات م�ست�سفى يف بابل ترتك مر�سى يواجهون املوت جرائم اخلطف يف ظرف 
م�سّدد.. غلط ت�سريعي

قان��������ون يقرر اإلعدام لخطف بال ظرف مش��������دد وقانون آخر يقرر 
الس��������جن املؤبد للخطف عند توفر ظرف مش��������دد، وهذا ما حصل 
بني عقوبة االعدام على مجرد الخطف التي يعاقب عليها قانون 
العقوبات وقانون مكافحة االرهاب باالعدام وبني عقوبة السجن 
املؤبد لجريمة الخطف املقترنة بالظروف املش��������ددة التي يعاقب 

عليها قانون مكافحة االتجار بالبشر.
وبذلك فان النظام القانوني العراقي يعاقب على الخطف املعزول 
عن اي  سبب يمكن ان يكون ظرفا مشددا، في حني ان هذا النظام 
القانون��������ي يقرر عقوبة الس��������جن املؤبد عل��������ى الخطف حتى ولو 
اجتمعت الظروف املش��������ددة ذلك ان القانون رقم )28( لسنة 2012 
يقرر عقوبة الس��������جن املؤبد وليس االع��������دام عند اجتماع ظروف 

مشددة كثيرة مع الخطف.
 في ح��������ني ان قانون العقوب��������ات العراقي رقم )111( لس��������نة 1969 
وقانون مكافحة االرهاب رقم )13( لسنة 2005 يقرر االعدام على 

مجرد فعل الخطف.
 ف��������إذا دخ��������ل اثنان في محكم��������ة إلجراء محاكمتهم��������ا وكان االول 
مرتكبا لجريمة الخطف بال ظرف مشدد وكان الثاني قد ارتكب 
جريمة الخطف باالستغالل الجنسي، فان األول يعاقب باإلعدام 

والثاني يعاقب بالسجن املؤبد.
 وهذا ما ال يمكن أن يقبله اصحاب العقول القانونية الصحيحة 
وارب��������اب القل��������وب التش��������ريعية الرجيحة، اذ كيف يمك��������ن مكافأة 
الثاني الذي ارتكب الخطف  بظرف مشدد بعقوبة السجن املؤبد 
على الرغم من دناءة جريمة الخطف وإيقاع عقوبة االعدام على 
االول عل��������ى الرغ��������م من ابتعاد فعل��������ه املتمثل بالخط��������ف من هذه 

الدناءة.
اذ لو رجعنا الى القانون رقم )28( لسنة 2012 والذي يقرر عقوبة 
السجن املؤبد عند توفر الظروف املشددة كالخطف مع استغالل 
الس��������لطة وبهدف بيع املخطوف او اس��������تغالله في اعمال الدعارة 
او االس��������تغالل الجنس��������ي او االس��������ترقاق او املتاج��������رة بأعض��������اء 
املخطوف البش��������رية وكان املخطوف قاصرا لم يبلغ من العمر 18 
س��������نة او كانت املخطوفة من ذوي االعاقة او كان ارتكاب جريمة 
الخطف من جماعة اجرامية منظمة او ذات طابع دولي او اصيب 

املخطوف بمرض ال يرجى شفاؤه او بعاهة مستديمة.
 ففي جميع هذه الظروف وغيرها الواردة في قانون )28( لس��������نة 
2012 عقوبتها تكون السجن املؤبد طبقا للمادة الثالثة من هذا 
القان��������ون في حني تك��������ون عقوبة االعدام للخاط��������ف حتى ولو لم 
يتوفر اي ظرف من الظروف السابقة فتكون عقوبة االعدام طبقا 
الحكام امل��������ادة )421( من قانون العقوبات واملادة 2/8 من قانون 

مكافحة االرهاب.
 وه��������ذا خطأ قانوني كبير وغلط تش��������ريعي جس��������يم اذ ال يمكن 
أن يكون عداًل ف��������رض عقوبة اإلعدام على مجرد الخطف وفرض 
عقوب��������ة الس��������جن املؤبد عل��������ى الخطف ال��������ذي يقت��������رن بالظروف 
املش��������ددة التي ذكرناها س��������ابقا تحت ذريعة حقوق اإلنسان وان 

االتجاه هو إلغاء عقوبة اإلعدام.

بغداد/ سحر حسين 

يعتبر األجداد في كل البيوت��������ات العراقية مصدرا 
للحن��������ان واألمان ومكمنا ألس��������رار األحف��������اد، ومن 
املع��������روف ان الحفي��������دة تلجأ ال��������ى جدتها في حفظ 
أسرارها وطلب مش��������ورتها ربما أكثر من لجوئها 
إل��������ى والدتها، بل قد يتعدى األمر الى ابعد من ذلك 
فقد يشكو بعض اآلباء واألمهات من تدليل األجداد 
ألوالدهم بحيث يبدو أن الحفيد إلى األجداد أقرب 

من والديه.
وكعادته��������ا الج��������دة تضع نفس��������ها كمعلم��������ة تقدم 
النصح واالرش��������اد لحفيداتها باالبتعاد عن طرق 
الرذيلة وس��������لك ط��������رق الص��������الح وتق��������دم خبراتها 
الطويلة في الحياة إليهن مع االلتفات إلى العائلة 

والزوج ممن كانت من الحفيدات متزوجة.
لكن، ه��������ذه الع��������ادات العراقية النبيل��������ة انتهت عند 
قصتن��������ا هذا العدد، فيبدو ان ه��������ذه النصائح التي 
تقدمه��������ا الجدة ل��������م ترق للحفيدة الت��������ي كانت على 
عالق��������ة غير ش��������رعية مع اب��������ن الجيران ووس��������وس 
الش��������يطان له��������ا بالتخلص من جدته��������ا التي كانت 

تعتبرها حجر عثر في لقائها مع عشيقها.
    وف��������ي احدى صباحات تموز اس��������تغلت الحفيدة 
ف��������راغ املنزل من ال��������زوج والش��������قيق واألوالد  ونوم  
الجدة في غرفتها واتصلت بعشيقها لغرض اللقاء 
به في منزلها، وبعد موافقة العشيق ومجيئه الى 
البيت اس��������تيقظت الجدة وش��������اهدت العش��������يق في 
غرف��������ة حفيدتها فصرخت، م��������ا أدى إلى هروبه في 

الحال. 
أم��������ا الحفيدة فركضت نح��������و جدتها وأغلقت فمها 
بيدها خشية افتضاح امرها وقامت بضربها على 
رأس��������ها بواس��������طة إناء زجاج��������ي كان بالقرب منها 

فاغمي عليها وسقطت أرضا.
إال أن هيس��������تريا الهل��������ع والحقد لم تنت��������ه إلى هذا 
الح��������د، قامت الحفيدة بس��������حب جدتها الى الحمام 
واس��������رعت الى املطب��������خ وأحضرت س��������كينا وقامت 
ب��������ال رحمة وال أي وازع إنس��������اني بذبحها وهربت، 
اال انه��������ا اصطدمت بزوجة ش��������قيقها اثناء عودتها 
من الس��������وق عند باب املنزل ورأتها مذعورة وقلقة 

وملطخة بالدماء فس��������ألتها ع��������ن الجدة فاخبرتها 
انها عند ابنتها.

    ل��������م تقتن��������ع زوج��������ة ش��������قيقها بج��������واب الحفيدة 
وراودها الشك خاصة انها تعلم بالخالفات معها 
ومع جدتها بس��������بب ه��������ذه العالقة غير املش��������روعة 
فاتصلت بزوجها لتخبره بما حدث بعد ان هالتها 
الصدمة أثناء عثورها جثة الجدة في الحمام وهي 

مضرجة بالدماء.
وعن��������د وصول الجه��������ات األمنية، ت��������م تدوين اقوال 
ش��������قيق املتهم��������ة واوض��������ح بانه لم تكن له ش��������هادة 
عياني��������ة عل��������ى الحادث ، ث��������م دونت اق��������وال املتهمة 
وانك��������رت عالقتها بالح��������ادث وان عالقتها باملتهم 
شريفة بقصد الزواج ولم يواقعها مواقعة االزواج 
وانه��������ا كان��������ت نائمة وعند اس��������تيقاظها ش��������اهدت 
جدتها ساقطة في الحمام وقامت بسحبها وتبني 
انه��������ا مذبوح��������ة وال صح��������ة العترافه��������ا كونه جاء 
نتيج��������ة الضغط واالكراه وانه��������ا بريئة من التهمة 

املوجهة اليها. 
    واطلعت املحكمة على الكشف على محل الحادث 
والكشف على الجثة وكشف الداللة للمتهمة ضبط 
الس��������كني واملطرقة املس��������تخدمة بالحادث والتقرير 
التش��������ريحي املتضمن ان س��������بب الوف��������اة هو الذبح 

وتقارير فحص السكني واملطرقة.
 وجدت املحكمة ان طلب الش��������كوى من قبل املدعني 
بالحق الش��������خصي تعزز باقوال الشاهدين وتعزز 
كذل��������ك باعتراف املتهمة املفص��������ل في دور التحقيق 
حيث توفرت لها كافة الضمانات بحضور االدعاء 
العام واملحامي املنتدب وكشف الداللة الذي ج�������اء 
مطابقا العترافها وبالتقارير الكشوفات ومحضر 
ضبط الس��������كني واملطرقة كلها ادل��������ة كافية ومقنعة 

ألدانة املتهمة وفق مادة التهمة املوجهة إليها.
   ق��������ررت املحكمة ادانتها والحكم عليها بالس��������جن 
املؤبد وفق أح��������كام امل��������ادة 1/406/ج/د من قانون 
العقوب��������ات بداللة امر مجلس الوزراء رقم 3 لس��������نة 
2004 وتحدي��������د عقوبته��������ا بمقتضاها واس��������تدلت 
املحكم��������ة بامل��������ادة 1/132 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات 
العراقي كونها امرأة ش��������ابة وإلعطائها فرصة في 

الحياة.

عا�سقة تذبح جدتها الأنها 
حبيبها"! اأمام  عرثة  "حجر 
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ميلــك دار القضــاء فــي اإلســكندرية 
مســاحة واســعة من التنوع في دعاواه، 
ليس ألنــه أحــد أكبــر دور القضاء في 
البــالد فقط، لكن خصوصيــة املدينة 
وكثافتها الســكانية أضفت زيادة على 
امللفات التي ترد إلى احملاكم كمًا ونوعًا.

ويتكــون دار القضــاء في اإلســكندرية 
هيكليًا من أربــع محاكم هي التحقيق 
واجلنــح واألحوال الشــخصية والبداءة، 
يشــغلها أربعة قضاة ونائــب مدع عام، 
الــذي زار  بحســب مراســل "القضــاء" 

احملكمة.
وقال القاضــي األول فــي احملكمة ثامر 
جواد كاظــم إلى "القضــاء" إن "محكمة 
اإلســكندرية قد تكون مغايرة لبعض 
احملاكم نظرًا للرقعــة اجلغرافية التي 
تتميــز بهــا املدينــة وطبيعــة الناس 

القاطنني فيها".
جغرافيًا، تعتبر اإلسكندرية )شمالي 
بابــل( منطقــة حدوديــة وهــي على 
متاس مع املناطق الســاخنة في األنبار 
كالفلوجــة وصحــراء الرمــادي، وقبــل 
حتريــر املــدن الغربيــة مؤخــرًا فــأن 
اإلسكندرية كانت منطقة صد مباشر 
ضد اإلرهاب، كمــا يقول القاضي كاظم 
الذي يؤشــر أن "هذا املكان أضفى طابعا 

على نوعية الدعاوى التحقيقية".

ديموغرافيا المدينة
وعــن دميوغرافيا املدينة أضاف كاظم 
الذي ينظــر الدعــاوى التحقيقية في 
احملكمــة أن "املدينة قبــل عام 2003 
كانــت تضم أغلــب منشــآت التصنيع 
مــن  عديــدًا  فــأن  لذلــك  العســكري، 
املوظفني مــن كافة محافظــات العراق 
التصنيع  والعاملــون فــي  يســكنونها، 
الذين يوفدون من شمال البالد وجنوبها 
خصصت لهم دور وشقق سكنية هنا".

ويواصل بالقــول إن "العمال واملوظفني 
ورمبــا  واملشــارب  األصــول  مختلفــو 
القوميات واملذاهب أيضًا شكلوا مزيجًا 
غيــر متجانس من الســكان من ناحية 
األعــراف والتقاليــد مــا وّلد مشــكالت 

اجتماعية ال حصر لها".
هذه األمور جعلت اإلســكندرية واحدة 
مــن أثقــل محاكــم البــالد فــي األوراق 
التحقيقية، بحسب كاظم الذي يقّدر 
أن احملكمة تنظر "أكثر من 100 قضية 

تقريبًا خالل يوم واحد فقط".

مكتب تحقيق
ولفت إلى أن "احملكمة تنظر أوراق ستة 
مراكز شــرطة لكــن بعد فتــح مكتب 
التحقيــق القضائــي في اإلســكندرية 

اختلف األمــر، فقد ســاهم األخير في 
التخفيف عن كاهــل املواطن واحملكمة 
حيث أصبحت الدعوى تنجز بعشرين 
دقيقــة فقط بعد أن كانت تطول أليام 

في مراكز الشرطة".
وعن القضايــا اإلرهابية التــي ترد إلى 
احملكمــة يؤكــد كاظــم كثرتهــا، فيما 
يلفــت إلى "أننــا في التحقيق نســجل 
القضايــا ونقوم باإلجــراءات القانونية 
ثم نحيلهــا على محكمة حتقيق احللة 
املتخصصــة بدعــاوى اإلرهاب حســب 

التخصص النوعي".
وعن أبرز القضايا التحقيقية األخيرة 
أشــار إلــى أن محكمتــه أنهــت تدوين 
اعترافــات عصابــة مارســت عمليات 
احتيال بحق مواطنني وصلت إلى تسع 
جرائم في احلصوة فقط"، مشيرا إلى أن 
"العصابة تتخذ آلية غريبة في تنفيذ 
عمليــات االحتيال، إذ تقوم بتمثيلية 
متقنــة علــى مواطنــني تنتقيهم من 
املدرســني واألطباء والكــوادر املتحضرة 

أثناء قيادتهم سياراتهم اخلاصة".

عصابة احتيال
وتابع كاظم أن "العصابــة التي يتراوح 
عدد أفرادها من )4-7( أشــخاص تقوم 
بإيهام السائق بأنه دهس شخصًا بعد أن 
يرمتي األخير على الســيارة متظاهرًا 

بالبكاء، ثم يقله أحدهم إلى املستشفى 
بســيارة أخرى بينمــا يجلس آخر مع 
الضحية )الســائق( لغرض مســاومته 

على فدية أو فصل عشائري".
وأفاد بــأن "املتهم الــذي يدعي اإلصابة 
يخرج من املستشفى مضمدا مع صورة 
أشعة، وهي أدوات مت حتضيرها مسبقًا"، 
وفيمــا أكد أن "هذه احليلة انطلت على 
الكثير من الضحايا بحيث استحصلت 
العصابة على مبالغ من )1-5( ماليني 
لقاء كل عملية"، أشــار إلــى أن "أفرادها 
يقومــون بأدوارهــم بصــورة دراميــة 
ال تبعــث على الشــك، إلى أن قــام أحد 
الضحايا مبتابعتهم وتقدميه إخبارًا".

وفيمــا أكد كاظــم إجراءه لقــاءات عدة 
مع املسؤولني األمنيني في اإلسكندرية 
واحملافظــة لغــرض التنســيق، يكــرر 
طلبــه باالهتمــام باألوضــاع األمنيــة 
االســتخباري  اجلانــب  وتفعيــل 
واســتخدام آليات حديثــة في معاجلة 
تعــرض  املتفجــرات بســبب  وكشــف 
املدينــة لالســتهدافات اإلرهابية التي 
كان إحداهــا وأكبرهــا وقعــًا في نفوس 
العائــالت تفجيــر امللعب الشــعبي في 

احلصوة".

زواج الرغبة!
مــن جهة أخــرى، يعــود القاضي كاظم 

للحديث عن طبيعة املدينة وتنوعها 
الســكاني عندمــا يفتح ملــف األحوال 

الشخصية في اإلسكندرية.
االجتماعيــة  "املشــكالت  إن  ويقــول 
السيما قضايا التفريق والطالق ميكن 
مالحظتها بغزارة في محكمة األحوال 
الشــخصية في اإلســكندرية بســبب 
اختــالف الثقافات إضافة إلــى العوامل 

االقتصادية واالجتماعية األخرى".
ويذكر أن "هناك نوعا من الزواج ميكن 
أن أســميه زواج الرغبة، حيث ال يدوم 
أحيانًا ســوى ســبعة أيام مبجرد انتهاء 

رغبة الزوجني ببعضهما".
ويفيد بأن احملكمة تتنوع باملشــكالت 
الغريبة أيضًا، ويروي "من احلاالت التي 
حدثت بني الزوجني وانتهت إلى الصلح 
بالنهاية أن زوجة طلبت التفريق من 
زوجها على الرغم مــن رغبة أحدهما 
باآلخر إال أن الزوجة تذكر أن زوجها ال 
يــأكل من يدها على الرغم من مرور 7 

أعوام على الزوجية".

ال يأكل من يد زوجته!
ولفت إلــى أن "احملكمــة أنهت اخلالف 
بعد أن اشــترطت الزوجة على الزوج 
الذي يعاني من الشك في سالمة األكل 

تلبية طلبها".
الدعــاوى  بكثافــة  القاضــي  وأفــاد 
الشــرعية التي تصل إلــى نحو 1700 

دعوى سنويًا.
من جانبه ذكر القاضــي نبيل الطائي 
الذي ينظــر دعاوى البداءة في املدينة 
أن "هنــاك أراضي زراعية ككثيرة في 
الناحيــة موزعة على ســكانها ويدور 
النــزاع فــي محكمة البــداءة على أجر 
املثــل ومنــع املعارضة ورفــع التجاوز 

وإزالة الشيوع".

قضايا البداءة
ويذكر الطائي في حديث إلى "القضاء" 
أن "بعــض دعــاوى التمليــك تتأخــر 
بســبب تأخــر إجابــة هيئة املســاءلة 
والعدالــة إذا كان أحد أطــراف الدعوى 
مشــمواًل"، مقترحــًا "تزويد رئاســة 
االستئناف بنســخة من قوائم الهيئة 

لتسريع حسم الدعاوى".
وأفــاد الطائــي بــأن "احملكمــة تنظــر 
دعاوى الديــون التي يتعلق أغلبها بأن 
أشخاصًا يوهمون آخرين من معارفهم 
يقعــون  أنهــم  إال  أموالهــم  بتشــغيل 
فــي خســارة وتترتــب على أثــر ذلك 
دعاوى مدنية"، ولفت إلى أن "محكمة 
البــداءة حريصة على حســم الدعاوى 
بالسرعة املمكنة وإيصال احلقوق الى 

أصحابها".

احملكمة تنظر نحو 100 دعوى حتقيقية يوميًا

الكثافة ال�سكانية ت�ساعف امللفات ال�سرعية واالإرهابية يف اال�سكندرية  

المثنى/ القضاء

ناقشت رئاسة محكمة استئناف املثنى 
االت���ح���ادي���ة، األح���ك���ام ال��خ��اص��ة بغصب 
العقار وتطبيقاتها في القضاء العراقي، 
في ندوة جرى التأكيد فيها على تطبيق 
تمييز،  دون  من  املواطنني  بني  القانون 
فيما أش��ارت إلى أن هذه األفعال ترتب 
إلى  آث��ارًا مدنية وأخ��رى جزائية، الفتة 

أنها ال تخضع إلى مّدد التقادم.
وقال رئيس االستئناف القاضي طالب 
حسن حربي في حديث مع "القضاء"، إن 
"املحكمة عقدت في مقرها ندوة شهرية 
القانونية  األح���ك���ام  م���وض���وع  مل��ن��اق��ش��ة 
تطبيقات  ض�����وء  ف����ي  ال���ع���ق���ار  ل���غ���ص���ب 

القضاء العراقي".
وتابع حربي أن "املجتمعني أك��دوا عدم 
ش���رع���ي���ة ه�����ذه االف�����ع�����ال، ك�����ون الغصب 
ينطلق من ارادة آثمة وعدوانية كما له 

آثار سلبية على املجتمع".
التأكيد  إلى  "الندوة انتهت  أن  وأض��اف 
على سيادة القانون وتحقيق العدل في 
بني  تمييز  دون  وح��ي��اد  بتجرد  العمل 

الناس".
وأكد رئيس استئناف املثنى أن "املشّرع 
ال��ع��راق��ي ل��م ي��ع��ّرف ال��غ��ص��ب، ب��ل ت��رك له 

آثارا مدنية وجزائية في آن واحد".
ول���ف���ت ح���رب���ي إل����ى أن����ه "س���ب���ب م��ه��م من 
أس��ب��اب ض��م��ان امل��غ��ص��وب س���واء بتعٍد 
أو ب���دون���ه"، م��س��ت��رس��اًل أن "ال��غ��اص��ب ال 
يستطيع التخلص من املسؤولية حتى 

وان اثبت وجود سبب أجنبي وراء تلف 
العقار أو قّلة قيمته".

ال  ال����غ����اص����ب  "م����س����ؤول����ي����ة  أن  وأردف 
تنحصر بضمان العني املغصوبة فقط، 
أنما زوائدها أيضًا"، مؤكدًا أن "ذمته ال 

تبرأ برد العني ما لم يرّد تلك الزوائد".
"التصرفات  أن  إل������ى  ح����رب����ي  وأش���������ار 
القانونية للغاصب في العقار املغصوب 
ت���ك���ون م���وق���وف���ة ع��ل��ى إج������ازة امل���ال���ك أو 
ص����اح����ب ال����ح����ق ف����ي����ه"، م���ش���ي���رًا إل�����ى أن 
املادية تقع بصور متعّددة  "التصرفات 

كل لها حكمها الخاص".
"االلتزام  إن  ب��ال��ق��ول  ح���رب���ي  وي���واص���ل 
األص���ل���ي ل��غ��اص��ب ال��ع��ق��ار ي��ك��ون برّده، 
ذلك  ك��ان  اذا  إال  بالتعويض  يحكم  وال 

مستحياًل".
وأوض��ح أن "ال��رّد ال يعفي الغاصب من 
اج���ل امل��ث��ل ع��ن ط����وال م���دة ال��غ��ص��ب بما 
العني  ف��ي  الفائتة  املنفعة  م��ع  يتناسب 

املغصوبة".
وأس��ت��ط��رد رئ��ي��س االس��ت��ئ��ن��اف أن "دفع 
للتمليك في  ل��ل��ض��م��ان س��ب��ب��ًا  ال��غ��اص��ب 
األخير  تمليك  ألن  العقار؛  دون  املنقول 
القانونية  ال���ش���ك���ل���ي���ة  ت����وف����ر  ي��ق��ت��ض��ي 
التسجيل  دائ������������رة  ف������ي  وال����ت����س����ج����ي����ل 

العقاري".
وفيما ن��ّوه إلى أن "التقادم في الغصب 
ال يكسب حق امللكية مهما انقضت املدة 
عليه كونه عمال غير مشروع"، أورد أن 
"املطالبة باجر املثل تخضع إلى التقادم 

الطويل".
ي����ع����ّد من  "ال�����ت�����ق�����ادم  وذك��������ر ح����رب����ي أن 
ال��وق��ائ��ع امل��ادي��ة وي��ج��وز إث��ب��ات��ه بطرق 
اإلثبات كافة وال يجوز حصر البينات 

في ذلك".

بغداد/ زهراء الشمري

انتهت الس��������لطة القضائي��������ة االتحادية 
مؤخرًا من ارش��������فة كام��������ل عقود الزواج 
والقس��������امات الشرعية للعاصمة بغداد 
الكترونيًا منذ تأسيس الدولة العراقية 
في عام 1920، فيما يطمح املس��������ؤولون 
على هذا املشروع اس��������تكماله في بقية 
املحافظ��������ات، مؤكدين أن��������ه يوفر العناء 
عل��������ى املواطن ويخت��������زل علي��������ه الجهد 
والوق��������ت، مش��������يرين ف��������ي الوق��������ت ذاته 
إل��������ى أن��������ه بداي��������ة لربط جمي��������ع املحاكم 
رقميًا وتطبيق ما يع��������رف ب� "الحكومة 

االلكترونية".
وقال مدير قسم تكنولوجيا املعلومات 
في مجلس القضاء األعلى أحمد محمد 
في حديث مع "القضاء"، إن "املدة املاضية 
شهدت إجراء توثيق الكتروني لجميع 
عقود الزواج والقس��������امات الشرعية في 
بغداد منذ تأس��������يس الدول��������ة العراقية، 

انتقلنا اآلن إلى محافظة ديالى".
حص��������ل  "االنج��������از  أن  محم��������د  وتاب��������ع 
بالتع��������اون م��������ع جمي��������ع املحاك��������م ف��������ي 
العاصم��������ة"، الفتًا إل��������ى أن "اآللية كانت 
بنح��������و تدريجي منذ األع��������وام األخيرة 
والقس��������امات  العق��������ود  إل��������ى  وص��������واًل 

الصادرة في  سنة 1920".
وأورد أن "بعض املحاكم تم تأسيس��������ها 
بع��������د الع��������ام 2003، كالش��������عب والزهور 
وبالتالي فأن عقودها حديثة لم تأخذ 
منا وقتًا طوي��������اًل، وأخرى قديمة تعود 
عقودها إلى عش��������رينات القرن املاضي 
م��������ن بينه��������ا دور القض��������اء ف��������ي الكرادة 

واالعظمية".
وأش��������اد محمد ب� "تعاون املحاكم معنا 
من خالل إحضار الس��������جالت بس��������هولة 
ومن دون املرور باملس��������الك الروتينية”، 
مشددًا على "وجود دعم من قبل رئيس 
الس��������لطة القضائية االتحادية القاضي 

مدحت املحمود لنا على هذا الصعيد".
ويلّخص اهمية االرش��������فة االلكترونية 
في أنها "وس��������يلة لحفظ حقوق الناس 
بصورة عامة، كما أنها بداية ملش��������روع 
الحكوم��������ة االلكتروني��������ة وبواب��������ة لربط 
ل 

ّ
جميع املحاكم بش��������بكة موحدة تسه

على املواطن الحصول على نسخة من 
عقد زواجه من اقرب محكمة على محل 

سكناه".
وأوض��������ح محم��������د أن "العمل مس��������تمر 
حالي��������ًا عل��������ى رب��������ط جمي��������ع املحاك��������م 
بش��������بكة موحدة ومؤمنة"، كاش��������فًا ان 
"العام املقبل سيش��������هد ربطها بالكابل 
الضوئ��������ي م��������ن خ��������الل التع��������اون م��������ع 

وزارة االتص��������االت بعد جهد اس��������تمر 
مل��������دة طويلة".  ويسترس��������ل أن "املرحلة 
املاضية ش��������هدت وص��������ول الكابل إلى 
االتحادية  القضائي��������ة  الس��������لطة  مق��������ّر 
اس��������تئناف كرب��������الء  ومق��������ر رئاس��������تي 
وميسان، وحتى يؤمن جميع املحاكم 

في املستقبل القريب".
ف��������ي  الحالي��������ة  "االج��������راءات  أن  وذك��������ر 
املحاك��������م عالج��������ت العديد م��������ن حاالت 
التأخي��������ر الت��������ي كان��������ت تحص��������ل ف��������ي 
السابق في استحصال نسخة جديدة 
م��������ن عقد ال��������زواج وخ��������الل وقت قصير 
ج��������دًا وبعده��������ا يتم تصديق��������ه من قبل 
القاض��������ي املخت��������ص"، منوه��������ًا إل��������ى أن 

"السلطة القضائية تعمل على تطوير 
عملها بش��������كل اكثر بم��������ا يقدم خدمات 

اكثر للمواطن العراقي".
كما أفاد بأن "ارشفة عقود الزواج تكون 
بش��������كل مركزي في قس��������م تكنولوجيا 
املعلوم��������ات وذلك رغبة من��������ا للحفاظ 
على البيان��������ات ولكي تنج��������ز العملية 

بدقة تامة".
وأوض��������ح محم��������د أن "التكلف��������ة العالية 
ألجه��������زة االرش��������فة تح��������ول ايضًا دون 
ش��������راء اخ��������رى ووضعها ف��������ي املحاكم 
السيما في الظرف االقتصادي الراهن 
واألزم��������ة املالي��������ة الت��������ي تعان��������ي منها 

البالد".
من جانبه، ذكر مصطفى عبد اللطيف 
أحد املسؤولني عن املشروع، أن "العمل 
كان بنحو جدي ألجل استكمال ارشفة 

عقود الزواج".
وتاب��������ع عبد اللطي��������ف أن "العاملني في 
هذا املشروع تجاوزا جميع الصعوبات 
وأصّروا على استكماله لتقديم أفضل 
الخدمات إلى املواطن العراقي؛ ألن فيه 
اختزااًل للجه��������د والوقت على املحكمة 

واملراجع في أن واحد".
لألرش��������فة  الفني��������ة  "االلي��������ة  أن  وأردف 
وإدخال املعلومات تمر بثالثة مراحل 
تنجز بنح��������و دقيق لتالف��������ي أي خطأ 
قد يحص��������ل في البيانات الش��������خصية 

لصاحب العقد أو القسام الشرعي".
ويطم��������ح عب��������د اللطي��������ف ب��������أن "يلحق 
النج��������اح به��������ذه التجرب��������ة ف��������ي باق��������ي 
محاكم االس��������تئناف"، لكن��������ه يدعو إلى 
"زي��������ادة الطاقم الوظيف��������ي ألن املرحلة 
املقبل��������ة تتطل��������ب جهدًا اكب��������ر في ربط 

جميع املحاكم الكترونيًا".
وأكمل بالق��������ول إن "معدالت االرش��������فة 
في تزايد مس��������تمر حت��������ى وصلت على 
صعي��������د عقود الزواج إل��������ى نحو 2880 

عقدا في اليوم الواحد".

ا�ستئناف املثنى تناق�ش اأحكام 
وتطبيقات "غ�سب العقار"

توثيق جميع عقود الزواج والق�سامات يف بغداد منذ 1920 "الكرتونيًا"

قانون الطريان املدين 

القاضي عماد عبد اهلل

إن إقليم الدولة يشمل باإلضافة إلى عنصري البر واملاء عنصرا 
ثالثا ه��������و عنصر الهواء ونتيجة لس��������يادة الدولة على إقليمها 
الب��������ري واملائي فهي أيضا لها الس��������يادة عل��������ى إقليمها الجوي. 
لق��������د عرف م��������ن قانون الطي��������ران املدني ان مفهوم��������ه محدد نظرا 
الختصاصات��������ه ف��������ي مجال الطي��������ران .وعلى الرغم م��������ن ذلك فأن 
الكت��������اب والباحثني اختلفوا في ذلك فمنهم م��������ن اعتبر الطائرة 
هي األس��������اس ف��������ي تحديد القان��������ون الجوي الدول��������ي ومنهم من 

اعتمد على البيئة الجوية أساسا لتعريف القانون الجوي. 
ان االتفاقي��������ات الدولي��������ة تعد املصدر االول والرئيس��������ي للقانون 

الجوي.
وظهرت اهمية االقليم الجوي بعد الحرب العاملية االولى حيث 
اصبحت الطائرة وس��������يلة مهمة في املعارك  مما ادى الى اتساع 
كبير في صناعة الطائ��������رات واوجب الحاجة الى صدور قوانني 
تنظ��������م عمل الطائ��������رات ومس��������اراتها الدولية وبيان املس��������ؤولية 

املدنية والجزائية. 
وق��������د لعب��������ت االتفاقي��������ات الدولي��������ة التي عق��������دت بع��������د الحربني 
العامليت��������ني االولى والثانية دورا مهما في تطور قانون الطيران 
املدني ومنها اتفاقية باري��������س للمالحة الجوية املدنية الدولية 
لع��������ام 1919 والتي اعتبرت اول دس��������تور وض��������ع للطيران املدني 
الدول��������ي حيث حس��������مت الخالف��������ات الفقهية التي س��������ادت حول 
الطبيع��������ة القانوني��������ة للمجال الج��������وي حيث أوردت ف��������ي املادة 
األول��������ى منه��������ا على مبدأ الس��������يادة التامة واملطلق��������ة للدول على 

مجالها الجوي. 
وتعد اتفاقية شيكاغو عام 1944 من أهم االتفاقيات الدولية في 
هذا املجال أيضًا وتبحث املواضيع املتعلقة بسيادة الدولة على 
فضائه��������ا وأهم ما تضمنت��������ه هذه االتفاقية هي إنش��������اء منظمة 

الطيران املدني الدولية ايكاو. 
ام��������ا على صعيد ال��������دول العربية فان اتفاقي��������ة مجلس الطيران 
املدني تمث��������ل صورة إقليمية لاليكاو وقد عقدت هذه االتفاقية 
ف��������ي عام 1965 وصادق عليها العراق في 1965/11/18 ويعتبر 
اع��������الن مراكش لع��������ام 1974 من اه��������م االنجازات عل��������ى الصعيد 

العربي ايضا حيث اطلق حريات الجو بني الدول العربية 
ام��������ا في العراق ف��������أن اول قان��������ون لتنظيم الطي��������ران في األجواء 
العراقية صدر في سنة 1939 برقم 41 والذي عدلت بعض مواده 
بقانون رقم 16 لس��������نة 1947 ثم بعد ذل��������ك صدر قانون رقم 148 
لسنة 1974 باس��������م قانون الطيران املدني ويتكون هذا القانون 
من 211 مادة موزعة على 17 بابا تبحث األبواب الثالثة األولى 
في س��������يادة الدولة وس��������لطتها وفي ش��������ؤون الطي��������ران بصورة 
عامة واملطارات والخدمات املالحية االخرى وتسجيل وملكية 
وايجار الطائرات وحجزه��������ا وصالحيتها للطيران.  ويتحدث 
ف��������ي الباب العاش��������ر عن حوادث الطيران.  اما ف��������ي الباب الثاني 
عش��������ر يتكلم عن املس��������ؤوليات والضمانات املتعلقة باستئجار 
الطائرات وفي الباب الثالث عشر تناول  الجرائم واالفعال التي 
ترتكب ضد امن وسالمة الطيران املدني وفي الباب الرابع عشر 
عن تنازع القوانني وتناول في الباب الخامس عش��������ر العقوبات 

والجزاءات. 
ومؤخرا ص��������وت مجلس النواب العراق��������ي بتاريخ 2016/4/12 
عل��������ى قانون التعديل الراب��������ع لقانون الطي��������ران املدني رقم 148 

لسنة 1974.

القاضيقلم

بابل/ مروان الفتالوي 

العمل مستمر إلجناز املهمة في باقي احملافظاتيترك آثارًا مدنية وأخرى جزائية

مبنى دار  القضاء في االسكندرية/ عدسة القضاء

جهاز التوثيق األلكتروني/ عدسة حيدر الدليمي
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ُتعرف اآلثار في اللغة: بانها جمع كلمة 
أثر، وهو ما خلفه السابقون، واألثر من 
األشياء القديمة املأثورة ، واملأثور هو 
م��������ا ورث الخل��������ف عن الس��������لف ،ويعني 
أيضا العالم��������ة اما على صعي��������د الفقه 
فأن مصطل��������ح آثار يطلق عل��������ى كل م�ا 
خلفه اإلنس��������ان من مواد ملموس��������ة من 
صنع يده في املاضي ، واآلثار قد تكون 
ثابتة مثل املساكن والحصون واملعابد 
والسدود وقد تكون متحركة أو منقولة 
مث���������ل األوان��������ي الفخاري��������ة والحجري��������ة 
والزجاجي��������ة ويمك��������ن ان يطل��������ق معنى 
)االث��������ر ( على كل عم��������ل فني يمثل قيمة 
تاريخية، أما تعريف اآلثار اصطالحًا : 
فقد ورد في بعض القوانني ان اآلثار أو 
األثر هو كل ما أنشاه اإلنسان مما هو 
ثاب��������ت بطبيعته وكل ما أنتجه بيده أو 
فكره والبقايا التي خلفها وله�ا عالق�ة 
بالت��������راث اإلنس��������اني ويرج��������ع عهده��������ا 
إل��������ى أكث��������ر م��������ن مئة ع��������ام إض�اف��������ة إل�ى 
بقاي�ا ال�سالالت الب�ش��������رية والحيوانية 
والنباتي��������ة واآلثار العقاري��������ة والفنون 

اإلبداعية واملقتنيات الشعبية.
وق��������د ع��������رف القانون العراق��������ي األثر في 
امل��������ادة )٤/ س��������ابعًا( من قان��������ون اآلثار 
والت��������راث رق��������م ٥٥ لس��������نة ٢٠٠٢ بأن��������ه 
املنقول��������ة  وغي��������ر  املنقول��������ة  ))االم��������وال 
الت��������ي بناه��������ا او صنعه��������ا او نحتها او 
انتجها او كتبها او رسمها او صورها 
االنسان وال يقل عمرها عن مئتي سنة 
وكذل��������ك الهياكل البش��������رية والحيوانية 

والنباتية((.
وبه��������ذا فأن املش��������رع العراقي في قانون 
اآلث��������ار الحالي قد تبن��������ى االتجاه الذي 
تبنته أكثر ق�وانني اآلثار العربية منها 
والغربي��������ة ف��������ي حني كان قان��������ون اآلثار 
امللغ��������ي رق��������م ٥٩ لس��������نة ١٩٣٦ ق��������د نص 
ف�ي الفق���������رة )٥( م�ن امل���������ادة )١( عل�ى ان 
املقصود باآلثار هي ))األموال املنقولة 

وغير املنقولة التي بناها أو أنتجها أو 
نحتها أو كتبه�ا أو رسمها أو صورها 
اإلنسان إذا كان عمرها مائتي سنة أو 

تزيد((.
أما تعريف التراث ف��������ي اللغة: فامليراث 
م��������ا ورث والت��������راث م��������ا يخلف��������ه الرجل 
الفقه��������ي  الصعي��������د  وعل��������ى  لورثت��������ه 
ه��������ذا  ضم��������ن  فالت��������راث  االصطالح��������ي 
التعريف ذو مدلول واس��������ع فهو ميراث 
املاضي الذي نتفاعل معه ونمنحه الى 
االجي��������ال القادمة، والت��������راث العاملي هو 
ملك لإلنسانية وقيمة استثنائية لذلك 
آث��������رت منظمة )اليونس��������كو(  عام 1972 
في كثير م��������ن االتفاقي��������ات على حماية 
الخاصة  االتفاقي��������ة  الت��������راث وبخاصة 
الثقاف��������ي  العامل��������ي  الت��������راث  بحماي��������ة 
والطبيع��������ي، واملحافظ��������ة عل��������ى التنوع 
الثقافي لالثنيات واألقليات التي تملك 
ثقاف��������ة وت��������راث خاص به��������ا وبمجموع 
ه��������ذا التنوع والثقاف��������ات املتراكمة عبر 
مس��������يرة تعاي��������ش تاريخي��������ة، تتش��������كل 
القيم��������ة التراثية التي تس��������عى املنظمة 
إل��������ى الحف��������اظ عليها كونها ج��������زءًا من 

التراث العاملي. 
والتراث العراقي ش��������هد وملا يزل إهماال 
وتخري��������ب  ضي��������اع  إل��������ى  أدى  ش��������ديدًا 
وإت��������الف الكثير م��������ن املعال��������م واملواقع 
وامل��������واد التراثي��������ة الت��������ي غاب��������ت عنها 
الحماية الجنائية مقارنة باآلثار التي 
حظي��������ت بتش��������ريعات وقوانني متعددة 
حتى صدور قانون اآلثار والتراث رقم 
)55( لسنة 2002 والذي يعتبر القانون 
األول ال��������ذي تضم��������ن حماي��������ة جنائي��������ة 
للتراث حيث جاء في األسباب املوجبة 
لص��������دور القانون م��������ا نصه )م��������ن أجل 
الحفاظ عل��������ى األبنية األثرية والتراثية 
باعتباره��������ا  الع��������راق  جمهوري��������ة  ف��������ي 
موروث��������ًا ثقافيا وعلمي��������ا يمثل الهوية 
صل��������ة  وذات  للش��������عب  الحضاري��������ة 

مباشرة في نشوء حضارته وارتقائها 
عب��������ر العص��������ور ودوره الفاع��������ل في مد 
الحضارة اإلنس��������انية بأولى مقوماتها 
األساس��������ية مما اقتضى تس��������جيل هذا 
الت��������راث وحمايت��������ه وصيانت��������ه ومن��������ع 
التج��������اوز علي��������ه أو تخريبه ك��������ي تبقى 
معامله ش��������اخصة ام��������ام انظ��������ار الناس 
تحكي دور االنس��������ان العراق��������ي املتميز 
في وضع اللبنة االولى لبناء الحضارة 
االنس��������انية منذ نش��������أتها.....( ان امليزة 
الرئيس��������ية لهذا القانون هو الجمع بني 
اآلثار والتراث كثنائية تعبر عن الهوية 
الحضاري��������ة للع��������راق وهو م��������ا جاء في 
الفصل االول بعن��������وان )أهداف القانون 
ووس��������ائل تحققها( حي��������ث نصت املادة 
)1( :)يهدف هذا القان��������ون الى ما يأتي 
: أواًل_الحفاظ عل��������ى االثار والتراث في 
جمهوري��������ة العراق باعتبارهما من أهم 

الثروات الوطنية.( 
 وق��������د ع��������رف املش��������رع العراق��������ي امل��������واد 
التراثية ف��������ي املادة )4/ثامن��������ا( : بأنها 
:االم��������وال املنقولة وغي��������ر املنقولة التي 
يقل عمرها عن )200( س��������نة ولها قيمة 
تاريخي��������ة أو وطنية أو قومية أو دينية 
او فني��������ة ويعلن عنها بقرار من الوزير. 
وبذلك يتح��������دد العمر الزمن��������ي للتراث 
بسقف اعلى اذا تجاوزه خرج من نطاق 
التراث الى اآلث��������ار والتراث يختلف عن 
االثار كون التراث يمكن ان يكون تراثا 
معنوي��������ا باإلضاف��������ة لطبيعت��������ه املادية 
أيضا، األمر الذي ال ينطبق على اآلثار 
التي تك��������ون كيان��������ا ماديا محسوس��������ا 
دائما حتى ان بقايا االنسان والحيوان 
تعتب��������ر من اآلثار. وبالحديث عن االثار 
والتراث كلن��������ا يتطلع الى درج اثار اور 
والوركاء ضمن الئح��������ة التراث العاملي 
في املؤتمر القادم ملنظمة االمم املتحدة 
للثقاف��������ة والفن��������ون )اليونس��������كو ( ف��������ي 

اسطنبول.

وال يمك��������ن للقاض��������ي ان ي��������ؤدي ه��������ذه 
الوظيفة إال اذا كان حياديا ومس��������تقال 
عن اطراف النزاع لذلك فان اول ما جاء 
في مبادئ بنغالور للسلوك القضائي 
هو انه يتعني عل��������ى القاضي أن يمثل 
وينهض باستقالل القضاء في أشكاله 
الفردية واملؤسس��������اتية، ولكون غياب 
الحي��������اد واالس��������تقاللية عن  مفاهي��������م 
القض��������اة تجعل نظام العدالة مش��������ككا 
فيه لذل��������ك كان البد من وض��������ع قواعد 
للس��������لوك املهني يلتزم به��������ا العاملون 
في وظيف��������ة القضاء تمكنه��������م من اداء 
واجباته��������م وتبق��������ي عل��������ى ثق��������ة أبناء 
املجتم��������ع بنظام العدالة وباملؤسس��������ة 

القضائية.
وظيفة القاضي هي كجميع الوظائف 
العامة يجب ان تحكمها مدونة سلوك 
تحقي��������ق  تضم��������ن  وأخالق��������ي  مهن��������ي 
األهداف املناطة باملؤسسة القضائية 
واإلبق��������اء عل��������ى الثق��������ة العام��������ة به��������ذه 
املؤسس��������ة واهم م��������ا يرد ب��������أي مدونة 
س��������لوك قضائي ه��������و حي��������اد القاضي 
ونزاهته واستقالله هذا ما حدا باملقرر 
الع��������ام لألمم املتحدة الس��������يد س��������ينغ 
للقول إن حيادية واس��������تقالل القضاء 
هو ليس امتيازًا للقاضي بقدر ما هو 
حق إنس��������اني ملستهلكي العدالة وتعد 
مدونة بانغالور الصادرة عن املجلس 
لالم��������م  واالجتماع��������ي  االقتص��������ادي 
املتحدة اهم املدونات التي نصت على 
املب��������ادئ األساس��������ية للس��������لوك املهني 
واألخالقي القضائي وكان من اهم ما 
تضمنته هذه املبادئ هو االس��������تقالل 
ب��������ان يم��������ارس القاضي أعمال��������ه بعيدا 
ع��������ن اي تدخ��������الت او تأثي��������رات من اي 
طرف من أطراف النزاع وكذلك الحياد 
ب��������ان يمارس مهامه ب��������دون محاباة او 
تحام��������ل او تحيز له��������ذا الطرف او ذاك 
وان يمتنع من اإلتيان باي عمل يمكن 
ان يكون سببا لطلب رده ومن مبادئ 
الس��������لوك املهم��������ة النزاه��������ة ب��������ان يكون 
سلوك القاضي فوق ش��������بهات املراقب 
الوس��������طي واملعقول وان تزي��������د نزاهة 
القاض��������ي م��������ن ثق��������ة الناس بالس��������لطة 

القضائية.
 كذل��������ك م��������ن مب��������ادئ الس��������لوك اللياقة 
بان يح��������رص القاضي عل��������ى ان يظهر 
ظهورات��������ه  بكاف��������ة  الئق��������ة  بص��������ورة 
وانش��������طته وان يتحم��������ل القي��������ود التي 
تفرضها املهنة على حياته الشخصية 
النه يتعرض دائما للرقابة الش��������عبية 
التي ال يتعرض لها االنس��������ان العادي 
وان يتفهم ان القي��������ود املفروضة عليه 
انما تفرض بسبب طبيعة املهنة التي 

يمتهنها.
 كذلك من املبادئ املهمة مبدأ املساواة 
وتعن��������ي ان يكون الجميع متس��������اوون 
امام املحاكم بدون تمييز لعرق او لون 
او قومي��������ة وان يولي القاضي اهتماما 
الئق��������ا ومتس��������اويا بجمي��������ع م��������ن يقف 
امامه من ش��������هود ومشتكني ومحامني 
ومدعني فقد يكون احد اطراف الدعوى 
اكثر ماال وشهرة وشعبية من الطرف 

االخر وعلى القاض��������ي في هذه الحالة 
نفس��������يا وس��������يكولوجيا  يتأث��������ر  ان ال 
بش��������خصيات املتقاض��������ني وان ينظ��������ر 
اليهم بتجرد تام كذلك من اهم ما يجب 
ان يتمتع به القاضي هو االختصاص 
والح��������رص ب��������ان يك��������رس وقت��������ه ألداء 
واجبات��������ه القضائية وان يس��������عى الى 
القانونية  وقدرات��������ه  مهارات��������ه  تطوير 
واملعرفية وان يبقى على اطالع بكافة 
التطورات القانونية املحلية والدولية 
ليرفد بها ثقافته القانونية ويزيد من 

خاللها كفاءته املهنية.
 وفي الع��������راق فان امل��������ادة 7 من قانون 
التنظي��������م القضائ��������ي ح��������ددت مب��������ادئ 
للس��������لوك الذي يج��������ب عل��������ى القاضي 
االلت��������زام ب��������ه كاملحافظ��������ة عل��������ى كرامة 
القضاء واالبتعاد عن كل ما من شانه 
أن يثي��������ر الريبة في اس��������تقامته وكذلك 
والوثائق  واملعلوم��������ات  األمور  كتمان 
الت��������ي يطل��������ع عليه��������ا بحك��������م وظيفته 
يأتل��������ف  ال  عم��������ل  أي  يم��������ارس  ال  وان 
ومهن��������ة القضاء كذل��������ك ورد في قانون 
املرافع��������ات املدنية العراق��������ي مجموعة 
م��������ن امل��������واد القانوني��������ة الت��������ي تش��������كل 
مدونة للسلوك القضائي في املواد 91 
لغاي��������ة 95 من القان��������ون املذكور والتي 
لم تج��������ز للقاض��������ي نظر الدع��������وى في 
األحوال الت��������ي تتقاطع فيها مصالحه 
أو مصال��������ح أفراد عائلته الش��������خصية 
وبعض أقربائه الذين ذكرهم القانون 
مع مصال��������ح الخصوم ف��������ي الدعوى , 
وعل��������ى الجانب اآلخر يجب أاّل تتحول 
مدونات الس��������لوك إل��������ى هاجس يقلق 
القض��������اة وان ال يعم��������ل القاضي تحت 
تهديد العقوب��������ة وان ال يكون القضاة 
مس��������اءلني اال أمام الس��������لطة القضائية 
نفس��������ها وان ال تتحول عملية مساءلة 
القاضي الى عملي��������ة انتقامية من قبل 
الطرف الخاس��������ر في الدعوى بل يجب 
ان تبقى ف��������ي اطار االص��������الح وتقويم 
الس��������لوك وانطالقا من ذل��������ك فان اغلب 
لة  التشريعات القانونية جعلت مساء
القاضي تأديبيا لها من الخصوصية 
لة  م��������ا يجعله��������ا تختل��������ف ع��������ن مس��������اء
املوظفني في الوظائف االخرى انطالقا 
ملا تمتاز به وظيف��������ة القضاء من رفعة 

وسمو ومكانة عليا.
وق��������د حرصت أغلب التش��������ريعات على 
أن تك��������ون مدونات الس��������لوك القضائي 
ج��������دارا حامي��������ا وع��������ازال يراق��������ب عمل 
القاضي م��������ن جهة ويحميه من تنكيل 
اآلخرين وتعسفهم في طلب محاسبته 
ووضعه تحت التهديد املس��������تمر الذي 
يتعذر معه ممارس��������ة املهام القضائية 
من جهة اخرى فالغاية األساسية من 
مدون��������ات الس��������لوك هي الحف��������اظ على 
مسار املؤسس��������ة القضائية وتمكينها 
م��������ن اداء دوره��������ا وتبصي��������ر القض��������اء 
باألخط��������اء والعي��������وب لتجنبه��������ا ف��������ي 
عمله��������م املس��������تقبلي وإبع��������اد القضاة 
واملؤسس��������ة القضائية من أي س��������لوك 
ال يلي��������ق برس��������الة القض��������اء ومهنت��������ه 

السامية.

مدونات لل�سلوك الق�سائيمفهوم االآثار والرتاث يف القانون العراقي 

القاضي إياد محسن ضمد

القاضي ناصر عمران

 

تعّرف الوكالة بأنها عقد يقيم به ش��������خص 
غيره مقام نفس��������ه في تصّرف جائز معلوم 
أي يفوضه ف��������ي ان يقوم مقامه ويقال لذلك 
الش��������خص ُم��������ّوِكل وملن أقامه وكي��������ل ولذلك 
اآلمر امُلّوِكل به وان الوكالة ليست مقصورة 
على األعمال القانونية فحس��������ب بل تش��������مل 
كل األعم��������ال حت��������ى املادية الن عب��������ارة مادة 
التقنني املدني العراقي التي تعرف الوكالة 

عامة. 
 الوكيل ينوب عن املّوِكل ويعمل باس��������مه 

ّ
إن

ولحس��������ابه فتنصرف آثار ه��������ذا العمل عند 
تمامه إلى ش��������خص املّوِكل كم��������ا لو كان قد 
تعام��������ل بنفس��������ه فيصب��������ح امل��������وكل دائنًا أو 
مدينًا بناًء على عم��������ل الوكيل الذي ال يلزم 
ش��������خصيًا قبل من تعامل معه��������م من الغير 
وال يلتزم��������ون هم قبله أيضًا ب��������ل ان العمل 
الذي يعمله يلزم ب��������ه املوكل فالوكيل يعمل 
باس��������م األصيل ولحس��������ابه وبع��������د ان يبرم 

العقد يصبح أجنبيًا عنه )) عن العقد ((.
وق��������د حدد القان��������ون املدني العراق��������ي انواع 
الوكالة حيث نصت املادة/931 منه ))يصح 
تخصي��������ص الوكال��������ة بتخصي��������ص امل��������وكل 
وتعميمها بتعميمه فمن وّكل غيره توكياًل 
مطلق��������ًا مفوضًا بكل حق ل��������ه وبالخصومة 
في كل حق ل��������ه صحت الوكالة ولو لم يعني 

املخاصم به وامُلخاَصم((.
كم��������ا نص��������ت امل��������ادة/932 مدن��������ي: )) يصح 
تفوي��������ض ال��������رأي للوكيل، فيتص��������رف فيما 

وكل به كيف يشاء ويصح تقييده بتصرف 
مخصوص((.

مما تقّدم يتضح تنوع الوكالة تبعًا للجهة 
الت��������ي ينظ��������ر إليها ف��������إذا نظ��������ر إليها 

م��������ن جه��������ة الح��������دود املرس��������ومة 
للوكي��������ل والصف��������ة التي يرغب 

امل��������وكل أن يتص��������ّرف الوكيل 
على ضوئه��������ا فتكون بهذا 
االعتب��������ار وكال��������ة مطلق��������ة 
ووكال��������ة مقّيدة وقد ينظر 
من جه��������ة الوق��������ت املحدد 
النته��������اء الوكال��������ة فتكون 
وكال��������ة  االعتب��������ار  به��������ذا 

مؤقت��������ة ووكالة غير مؤقتة 
وقد ينظ��������ر إليه��������ا من جهة 

قدرة كل من الوكي��������ل وامُلّوكل 
عل��������ى انها الوكال��������ة فتكون بهذا 

االعتبار الزمة وغير الزمة.
ومل��������ا كان مح��������ل الوكال��������ة تصرف��������ًا قانونيًا 
يعقده الوكيل مع الغير فان الوكالة يترتب 
عليه��������ا نوع��������ان من اآلث��������ار: آث��������ار فيما بني 
املتعاقدين الوكيل وامُلوّكل وآثار بالنس��������بة 
للغير الذي تعاقد معه الوكيل فآثار الوكالة 
فيما ب��������ني املتعاقدين تتمثل بالتزام املوكل 
وهي دفع األجرة اذا كانت الوكالة مأجورة 
ورد املصروفات أو تقديمها اذا كانت هناك 
حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض 
الوكي��������ل ع��������ن الض��������رر الذي أصابه بس��������بب 

تنفيذ الوكالة. 
أما بالنس��������بة اللتزامات الوكيل فهي تنفيذ 
الوكال��������ة ف��������ي حدوده��������ا املرس��������ومة ، وبذل 
العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة وأما 
في حالة تعدد ال��������وكالء فيجوز أن 
وكالء  الوكال��������ة  بتنفي��������ذ  يق��������وم 
متعددون أو يق��������وم بتنفيذها 
عن��������ه  أناب��������ه  آخ��������ر  ش��������خص 

الوكيل.
أما بالنس��������بة آلث��������ار الوكالة 
بالنس��������بة للغير الذي تعاقد 
فق��������د عالجها  الوكيل  مع��������ه 
القانون املدن��������ي العراقي في 
امل��������واد 942-945 حيث نصت 
امل��������ادة 942 عل��������ى : ))ان حقوق 
العق��������د تعود ال��������ى العاق��������د فاذا 
تعاق��������د الوكيل باس��������م املوكل وفي 
حدود الوكال��������ة فان العقد يقع للموكل 

وكل حقوقه إليه ((.
ويش��������ير النص السابق إلى ان مهمة الوكيل 
هي ان يقوم بتص��������ّرف قانوني فهو يتعاقد 
مع الغير لحساب املوكل ويحيل إلى األحكام 
الخاصة بالنيابة في اثر الوكالة بالنس��������بة 

إلى هذا الغير الذي يتعاقد معه الوكيل. 
مم��������ا تقدم نجد ان هن��������اك فروقًا بني خطاب 

الضمان والوكالة نوجزها بما يلي:
-1 ف��������ي الوكالة يمكن للمصرف ان يتمس��������ك 
بجميع الدفوع التي كانت للعميل بمواجهة 

املس��������تفيد التحاد محل االلتزام��������ني أما في 
خطاب الضمان ف��������إن التزام املصرف يتميز 
بالتج��������رد واالس��������تقاللية فالت��������زام املصرف 
تجاه املس��������تفيد يظل مستقاًل عما يمكن ان 
يث��������ار من دفوع س��������واء في عالقة املس��������تفيد 

باألمر أو في عالقة األخير باملصرف . 
-2 في الوكالة للمستفيد حرية االختيار في 
الرجوع على املصرف أو العميل وهذا األمر 
ال يص��������ح في خطاب الضم��������ان إذ إن العميل 
)اآلمر( يظ��������ل ملتزمًا مع املص��������رف بالوفاء 
باملبل��������غ املطل��������وب ف��������ي مواجهة املس��������تفيد 
كم��������ا انه ليس له ان يطال��������ب أيهما فمطالبة 
املس��������تفيد لآلمر تنحصر في تنفيذ التزامه 
األصل��������ي نحوه فاذا قّصر ف��������ي ذلك يتحول 
املس��������تفيد للمصرف ويطلب منه دفع قيمة 

خطاب الضمان. 
-3 في خط��������اب الضمان يتعاقد املصرف مع 
اآلمر )العميل( على اصدار خطاب الضمان 
وال يتدخل املس��������تفيد في هذا التعاقد وهذا 
عكس الحالة ف��������ي الوكالة الن الدائن يعتبر 
طرف��������ًا ف��������ي العقد املب��������رم مع الوكي��������ل ، وفي 
خط��������اب الضمان ف��������ان رضا املس��������تفيد غير 
مطلوب وإنم��������ا املطلوب عدم االعتراض ألن 
خط��������اب الضمان يص��������در بناًء على ش��������رط 
يدرج في العقد املبرم بينه وبني اآلمر لذلك 
ال يمكن تصور عدم قبوله لخطاب الضمان 
وإنم��������ا تصور اعتراضه فقط اذا كان خطاب 

الضمان قد صدر خالفًا لالتفاق.

العدل أساس األمن واالستقرار 
وركيزة مهمة لتحقيق 

الطمأنينة االجتماعية, 
لذلك فان اجملتمعات وعلى 
مر االزمنة اوجدت وظيفة 

القضاء وأوكلت اليها مهمة 
فض النزاعات لتحقيق السلم 

االجتماعي.
 وألن السلطة القضائية وفي 

أي مجتمع تعتبر حصنًا 
لكافة احلقوق واحلريات وأنها 
السلطة التي تكون ملجأ حلل 

كافة املشكالت واخلالفات 
وتعمل على تطبيق القانون 

وارساء العدالة فان العاملني 
عليها يتمتعون باحترام 

كافة فئات اجملتمع وشرائحه 
وانطالقا من هذه املسؤولية 

الكبرى فانه يتصور من 
القضاة ان يتحلوا بالسلوكيات 
الفضلى وان يتقيدوا بالقواعد 

األخالقية واملهنية التي 
متكنهم من اداء مهمتهم 

السامية بدرجة عالية من 
احلياد واملهنية.

القاضي عبد الرزاق محسن صالح

الفرق بني خطاب ال�سمان والوكالة

تعرف املادة 287 من قانون التجارة 
العراقي خطاب الضمان بانه تعهد 
يصدر من مصرف بناء على طلب 
احد املتعاملني معه )االمر( بدفع 

مبلغ معني او قابل للتعيني لشخص 
اخر )املستفيد( دون قيد او شرط اذا 

طلب منه ذلك خالل املدة املعينة في 
اخلطاب ويحدد في خطاب الضمان 

الغرض الذي صدر من اجله ،وانطالقا 
من هذا التعريف يتبني ان خطاب 
الضمان يقوم على عالقة ثالثيه 

تربط بني اطرافه وهو ما يجعله يشبه 
بعض االنظمة التي تقوم على نفس 

األساس مثل الكفالة والوكالة واالعتماد 
املستندي وسنتناول متييز خطاب 

الضمان عن الوكالة.

السنة االولى/ العدد )9( تموز 2016
1st Year  Issue (9) July 2016

يقترن املنجز اإلنساني لألمم والشعوب بالهوية احلضارية التي متتزج فيها اجلغرافية بالتسلسل الزمني 
للتاريخ الذي يستنطقها فتتحدث بعني الشاخص واألسطورة عن عطاء آدمي صار ميراثا امميا ال حتدده 

مقاييس الثروة وال حتده اوصاف القيمة.
 وقد حظيت اآلثار بأهمية كبيرة فكانت حمايتها القانونية حاضرة في املدونات التشريعية االممية 

واحمللية اضافة الى املؤمترات واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تنص على اعتبار ان املواقع األثرية والتراث 
ممتلكات ثقافيـة وارث حـضاري إنساني.
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حنكة القضاة لخصت ص��������دور القرار 
الذي وصفه البعض ب�"املحرج واملعقد"، 
بأمري��������ن، وهما تحّقق نصاب جلس��������ة 
اقالة رئاس��������ة البرملان، والظروف التي 
رافقت جلس��������ة عودتها إلى ممارس��������ة 
مهامها وصواًل إلى التعديل الوزاري.

خيرًا فعلت املحكمة عندما أوكلت األمر 
إلى خبراء، ثالثة، وثم خمس��������ة يختار 
طرف��������ا الدعوى اثنني ل��������كل منهما، اما 
الخامس وهو عادل الالمي الشخصية 

القانونية الوطنية املعروفة.
القاض��������ي مدح��������ت املحم��������ود، أك��������د في 
كل مرافع��������ة بأن القرار س��������يصدر وفق 
القان��������ون، ويش��������هد الل��������ه والحاضرون 
عل��������ى أنه لن يقبل التدخل من أي جهة، 
وهذه كان��������ت بمنزلة رس��������الة واضحة 
مل��������ن حضر ف��������ي الجلس��������ة واغلبهم من 

النواب.
ظه��������ر س��������عي املحكم��������ة واضح��������ًا ف��������ي 
تعجيل االجراءات، م��������ن خالل توحيد 
الدع��������اوى واخت��������زال العدي��������د من مدد 
املرافعات، وكذلك  التبليغات وتحديد 

تقديم الخبرة ومناقشتها.
ذل��������ك عك��������س رغب��������ة القض��������اء بإصدار 
الق��������رار بأس��������رع وقت ممك��������ن، حيث لم 
يتخط هذا التأجي��������ل في بعض املرات 
ليوم��������ني او ثالثة، أما م��������ا زاد عن ذلك 
فانه بطل��������ب من الخب��������راء وخصوصًا 
في الجلس��������ة األخيرة لكي يتسنى لهم 

تقديم تقريرهم.
بالحاضرين،  القاع��������ة  اكتظ��������اظ  برغم 
لكن الجلس��������ات كانت منضبطة بشكل 
ت��������ام، وفتح��������ت املحكمة بابها واس��������عًا 
الستقبال جميع املداخالت من النواب 
املوجودي��������ن رغبة منها ف��������ي الوصول 
إل��������ى الحقيقة مع وجود وكالئهم، غير 
انها عندم��������ا تجد مح��������اوالت للتأثير 
على سير املرافعة تتخذ موقفًا صارمًا، 
كما حصل مع احد النواب حني تحّدث 
بغي��������ر اذن، فنبهته املحكم��������ة بصورة 

جعلته يقدم اعتذارًا عما بدر منه.
وشّددت املحكمة على ضرورة تعاون 
الجهات املش��������رفة عل��������ى مبنى مجلس 
الن��������واب، لتأمني زيارة الخبراء وإجراء 
كش��������ف موقعي ملكان التصويت سواء 

القاعة االعتيادية والقاعة الكبرى.
اما لجنة الخبراء، فقد قدمت تقريرها 
قبل املوعد املحدد بيوم، وجاء واضحًا 
باالجاب��������ة عل��������ى جميع استفس��������ارات 
املحكم��������ة واطراف الدع��������وى بما يمكن 

اتخاذ القرار في ضوءه.
في جلس��������ة الحس��������م، ع��������اودت املحكمة 
فتح باب االس��������ئلة إلى اطراف الدعوى 
بم��������ن فيهم الن��������واب ملناقش��������ة الخبراء 
ع��������ن التقري��������ر نقطة تلو االخ��������رى بكل 

شفافية.
دقائ��������ق،  لبع��������ض  املحكم��������ة  اختل��������ت 
س��������ؤااًل  االنعقاد موجهة  واس��������تأنفت 
إل��������ى االط��������راف عن اي طلب��������ات جديدة 
القاض��������ي  ابل��������غ  حينه��������ا  فكرروه��������ا، 
املحم��������ود الجميع ب��������ان الدعوى باتت 
مهيأة للحس��������م وتال العب��������ارة التالية 
"وكّرر كل من الطرفني اقواله، وحيث لم 
يب��������ق ما يقال، وفي ختام املرافعة افهم 

القرار علنًا".
هن��������ا س��������اد اله��������دوء والترق��������ب جميع 
الحاضري��������ن وه��������م بالعش��������رات، واخذ 
القض��������اة يوقع��������ون القرار واح��������دا تلو 
اآلخر، وتال املحمود ما يخص جلسة 
يوم 26 من نيسان )الخاصة بالتعديل 
ال��������وزاري( التي رك��������ز فيها عل��������ى أنها 
جاءت مخالفة لحرية الرأي والتعبير 
وهي النقطة التي دائما ما تؤكد عليه 
املحكمة في قراراتها السابقة بوصفها 

من أهم معالم الديمقراطية.
اعتبر القرار انتش��������ار الحمايات داخل 
القاعة وتغيير م��������كان انعقادها بدون 
اعالن مس��������بق ومنع بعض النواب من 
الدخول إلى الجزء الثاني من الجلسة 
وغلق الباب محكم��������ًا من الداخل، على 

أنها مخالفات تتعارض مع الدستور 
والنظام الداخلي ملجلس النواب.

كما أن القرار جاء مفصاًل حيث وصف 
حالة انعقاد الجلس��������ة منذ بدايتها مع 
ساعة انطالقها وتوقفها وانتقالها إلى 
القاعة الدستورية بجميع التفصيالت 
ولم يترك حادثة إال ذكرها وكأنه ينقل 

الحدث بالصوت والصورة.
وبعده��������ا انتق��������ل املحمود إلى جلس��������ة 
اقالة هيئة الرئاسة، مبينًا ان املحكمة 
أخذت بتقرير الخبراء في أن النصاب 

فيها لم يكن مكتماًل.
ام��������ا بخصوص الئح��������ة التواقيع التي 
قدمه��������ا ن��������واب جبه��������ة اإلص��������الح، فقد 
حس��������م الخبراء امرها بأنه��������ا ال تمثل 
من تواجد في القاعة لحظة التصويت 
على االقال��������ة ألن التقري��������ر اعتمد على 
كاميرات الجهات االمنية املشرفة على 
البرملان التي غطت جميع ارجاء القاعة 
عكس كاميرات الدائرة اإلعالمية التي 
لم تس��������تطع إيضاح م��������ا حصل بنحو 

كامل.
وفي نهاية الجلس��������ة ق��������دم الحاضرون 
إل��������ى  العالي��������ني  ش��������كرهم وتقديره��������م 
املحكمة، وعقد ن��������واب جبهة االصالح 
مؤتمرًا صحفيًا خ��������ارج قاعة املحكمة 
أك��������دوا التزامه��������م بالق��������رار، وه��������و ذات 
موقف س��������ليم الجبوري ال��������ذي اصدر 

بيان بذلك.
لي��������س م��������ن الصحي��������ح اعتب��������ار القرار 
القضائي بأنه ترضية للجميع، أما عن 
أس��������باب عدم اعتراض أطراف الدعوى 
عليه، فجاء نتيجة طبيعية لتعهدهم 
في أكثر من مناسبة بااللتزام به مهما 

كانت النتيجة.
وبه��������ذا أنه��������ت املحكم��������ة فص��������اًل م��������ن 
الخالفات املثيرة للجدل بني أوس��������اط 
سياس��������ية، بعضهم حاول من خاللها 
جّر القض��������اء إلى حلبة الص��������راع لكنه 

فشل.

جمي��������ع  ف��������ي  أردد  كن��������ت  وكذل��������ك 
األماكن والندوات واملؤتمرات التي 
حضرتها بعد أزم��������ة البرملان: بأن 
مجلس القضاء العراقي ورئيس��������ه 
ل��������ن يكونوا ضد  الس��������يد املحمود 
طرف ولن يفقدوا أحد وبالقانون. 
ول��������ن يعط��������وا ظهوره��������م للش��������عب 
واملرجعي��������ة وال��������رأي الع��������ام. وقلت 
أنتظ��������روا حك��������م القض��������اء فس��������وف 
ُيثب��������ت م��������ن خالل��������ه املحم��������ود بأن 
جميع من أس��������اءوا الي��������ه وللقضاء 
سوف ُيجبروا على األعتذار ألنهم 

غالوا و زايدوا كثيرا!!.
وها ه��������و حك��������م القض��������اء العراقي 
خواط��������ر  أجب��������ر  ال��������ذي  الحكي��������م 
املغدوري��������ن من ال��������وزراء بعودتهم 
ال��������ى مناصبه��������م وأس��������قاط الحيل 
الدس��������تورية  غي��������ر  واإللتفات��������ات 
وغير القانونية. وفي نفس الوقت 
ل��������م يناصب القض��������اء الجف��������اء مع 
البرملان  ف��������ي  جبه��������ة األصالحيني 
والتي ستكبر أكثر وأكثر بعد هذا 

القرار.
وفي نفس الوقت لم ينجر القضاء 
العراقي وراء سطوة األطراف التي 
أجندات  الش��������ارع وفرضت  حركت 
حزبية وش��������خصية على الحكومة 
والبرملان. بحيث لم يرتجف القضاء 
م��������ن قعقع��������ة األس��������لحة والهتافات 
الش��������تائمية ضد القضاء والحملة 
األعالمية ضده!. ناهيك أن القضاء 
لم يوب��������خ رئيس الحكومة ورئيس 
البرملان الذين كانا مصدر املشكلة 
م��������ن أولها الى أخرها ف��������ي العراق، 
وكادا يفجرا البل��������د. بل ترك مهمة 
العق��������اب للش��������عب والعضاء جبهة 
األصالحيني في البرملان من خالل 
التصوي��������ت على ما يش��������تهون هم 

بالضد من العبادي والجبوري!!
. وهنا أثب��������ت القضاء العراقي بأن 
فيه عق��������ول حكيمة وغي��������ر مأزومة 
ولم تتأث��������ر بالحم��������الت األعالمية 
..ألن  والتش��������كيكية  والش��������تائمية 
تل��������و  التوقيت��������ات  مج��������رد أعط��������اء 
الحك��������م  أص��������دار  وع��������دم  األخ��������رى 
“الخبراء”  الس��������ريع، وأتباع حيلة 
ملن��������ع  طري��������ق  خارط��������ة  كان��������ت 
الصدام��������ات ومن��������ع األنهي��������ار ف��������ي 
الدولة والحكوم��������ة والبرملان، وفي 
نفس الوقت أعط��������اء فرصة زمنية 
للنف��������وس لك��������ي تهدأ ،وف��������ي نفس 
الوقت فرض الهدوء لكي تس��������تمر 
املعركة املقدس��������ة ضد داعش .ولقد 
تحق��������ق النص��������ر ف��������ي الفلوجة وأن 

شاء الله قريبا في املوصل.

وهنا نستطيع القول :
نع��������م هن��������اك مربعات س��������وداء في 
جس��������د القض��������اء العراق��������ي بس��������بب 
)بعض( ضعاف النفوس من قضاة 

ومعاون��������ني وموظف��������ني ف��������ي دوائر 
القض��������اء ف��������ي الع��������راق. وأن عملية 
أجتث��������اث وتنقالت ه��������ذه النماذج 
مستمرة. ناهيك أن القضاء يعاني 
وإس��������وة ب��������أي مرفق بع��������د فوضى 
األحت��������الل واملحاصصة وس��������طوة 
القبلي��������ة عل��������ى الدول��������ة. ناهيك أن 
الكثي��������ر  القض��������اء تعان��������ي  دوائ��������ر 
التحتية”  ف��������ي “البني��������ة  والكثي��������ر 
وفي أجه��������زة الرقابة التي ضعفت 
بسبب التقشف وأسوة بأي مرفق 
ف��������ي الع��������راق!!. ولكن م��������ادام هناك 
أصرار على بن��������اء قضاء نموذجي 
في العراق فهذا بحد ذاته يستحق 
الدع��������م والتش��������جيع وم��������ن جمي��������ع 
الشرائح العراقية والنخب الثقافية 

والوسائل األعالمية.
رئي��������س  يك��������ون  أن  لزام��������ا  فص��������ار 
الحكوم��������ة العراقي��������ة القادمة من ) 
عراقي��������ي الداخ��������ل( ويك��������ون بعمر 
الشباب، وسمعته جيدة، ونزاهته 
الوظائ��������ف  ف��������ي  وت��������درج  ثابت��������ة، 
واملناص��������ب ولدي��������ه تواص��������ل م��������ع 
الناس. ويكون عل��������ى درجة علمية 
أكاديم��������ي   “ علم��������ي  وتخص��������ص 
تكنوقراط”. ولديه تشبث بالوطن 
والوطنية وال يكون أس��������يرا لحزبه 
وطائفته وعشيرته. وهي نصيحة 
للجانب األميرك��������ي بأن يدفع بهذا 
األتج��������اه ،وكذل��������ك الن��������داء الوطني 
الرشيدة  للمرجعية  والجماهيري 
أن تضغ��������ط لصالح الش��������عب أكثر 
وأكثر. ونصيحتنا ملجلس القضاء 
أن يكون الدعم به��������ذا اإلتجاه لكي 
نرفع كثي��������ر من الفتائ��������ل الجاهزة 

والتي تريد أحراق العراق……
فمب��������روك للقض��������اء العراق��������ي هذه 

الحكمة.
ومب��������روك لل��������وزراء عودته��������م ال��������ى 

مناصبهم.
األصالحي��������ني  لجبه��������ة  ومب��������روك 
وننتظ��������ر منها مزيد م��������ن املواقف 

الوطنية.
نصيحة مهمة:

مقت��������دى  الس��������يد  عل��������ى  نتمن��������ى 
الصدر أن ُيح��������دد بوصلته، وأن ال 
يض��������ع البيض في س��������لة املراوغني 
واملتاجرين بقضية األصالح. وأن 
يكون داعم��������ا لجبهة األصالحيني 
لكي تمضي في األصالح الحقيقي 

والتغيير التدريجي!!.
وقفة:

ربم��������ا يش��������م البعض مديح��������ا منا 
للقضاء…..ه��������و ليس مديحا بقدر 
أنها قناعة تامة بأن أس��������لم الطرق 
لألنتقال من الفوضى الى الهدوء، 
وم��������ن األزم��������ات ال��������ى القان��������ون هو 
القضاء ..فدعمنا للقضاء س��������يوفر 
لن��������ا الكثير من الجه��������د وفي نفس 

الوقت تحقيق األصالح….

الق�ساء العراقي الذكيقرار الق�ساء عن جل�سات الربملان.. 

سمير عبيد إياس حسام الساموك

 

لترف��������ع القبع��������ات تحي��������ة واحترام��������ا للمحكم��������ة 
االتحادي��������ة العلي��������ا ورئيس��������ها القاض��������ي مدحت 
املحمود. ففي يوم��������ني متتاليني برهنت املحكمة 
على انها واحدة من أعمدة االس��������تقرار والتوازن 

ف��������ي هذا البلد. في اليوم االول أنهت املحكمة 
الجدل والقلق بشأن قانون شبكة االعالم 

العراق��������ي املع��������روض أمامه��������ا للطعن 
وأص��������درت قرارا متوازنا بالنس��������بة 
لعالقة شبكة االعالم مع السلطتني 
التنفيذية والتش��������ريعية. صحيح 
االعالمي��������ني  نح��������ن  رغبتن��������ا  ان 
ان تك��������ون الش��������بكة مس��������تقلة عن 
الس��������لطتني لك��������ن لي��������س باالمكان 

افض��������ل مما حصل بالنس��������بة لبلد 
مث��������ل الع��������راق الذي يعي��������ش ظروفا 

خاصة. اصبح لكل من السلطتني دور 
مع��������ني في حياة الش��������بكة االمر الذي نال 

رضا الس��������لطتني معا. ربما يحت��������اج القانون 
االن الى اع��������ادة صياغة لتحقيق االنس��������جام بني 
فقرات��������ه التي تعرضت لقطوع��������ات مختلفة خالل 
مسيرته التش��������ريعية الطويلة التي انطلقت منذ 
ع��������ام 2009. واألم��������ر األكثر أهمية ه��������و ان تنطلق 
عملية اعادة ترتيب أوضاع الش��������بكة االصالحية 
بطريقة هادئة واصولية بموجب القانون بشكله 
الجدي��������د بع��������د ان اس��������تقرت مفاهيم��������ه بعيدا عن 
املؤثرات االخرى البعيدة عن جوهر املوضوع. في 
اليوم الثاني لعمل املحكمة االتحادية قررت الغاء 

جلس��������تي البرملان موضوع الخ��������الف بني النواب. 
وهذا يس��������تدعي بطبيعة الحال الغاء كل ما نتج 
عنهما من قرارات وإجراءات سواء في ما يخص 
البرملان نفسه او يخص الحكومة. وبالتالي فقد 
أعادت املحكمة مجل��������س النواب بطريقة متوازنة 
ال��������ى نقطة الصف��������ر او نقط��������ة الش��������روع الجديدة 
بعد ان صّفرت املش��������اكل والخالف��������ات االمر الذي 
س��������يتيح للبرملان والحكومة معا االنطالق 
من جديد في املشروع االصالحي الذي 
اعلنه رئي��������س الوزراء حيدر العبادي 
وأي��������ده البرملان وباركت��������ه املرجعية 
الديني��������ة وطالب ب��������ه املتظاهرون. 
جدي��������دة  بداي��������ات  ام��������ام  نح��������ن 
لشبكة  بالنسبة  س��������واء  متوازنة 
االع��������الم او البرمل��������ان. لي��������س فيها 
غال��������ب وال مغلوب س��������وى صوت 
العقل والحكمة ال��������ذي تغلب على 
م��������ا يناقضهم��������ا دون الحاج��������ة الى 

تسمية وتوصيف.
والفض��������ل في ذل��������ك يعود ال��������ى املحكمة 
االتحادي��������ة. وما على االطراف املعنية س��������واء 
في ش��������بكة االعالم او البرملان او الحكومة س��������وى 
التقاط هذه اللحظة التاريخية الفاصلة والهادئة 
واالنطالق بالعم��������ل الجاد بقلوب تخلو من الغل 
ونواي��������ا تخلو من الكيد وأعم��������ال تخلو من الثأر 
وتصرفات تخلو من االنتقام؛ فالبلد بحاجة الى 
كل ابنائه في اي موقع كانوا. واالصالح ال يتم اال 
بنفوس صالحة وقلوب طيبة وإرادات مخلصة.

اللحظات التاريخية املناس��������بة ال تتكرر كل يوم؛ 
بالله عليكم ال تفرطوا بلحظتنا الراهنة!.

نعم….. أثبت قاضي القضاة 
ورئيس مجلس القضاء 

في العراق السيد “مدحت 
احملمود” بأنه حجر الزاوية 

في احملن واألزمات.. ويقابله 
من هناك سماحة السيد 

“السيستاني” احلاضر 
واملنقذ في الشدائد واحملن. 

أنها الثنائية احلديدية 
التي حمت العراق من احملن 

والشدائد. هذه رؤيتي قدمتها 
قبل أكثر من عام ونصف 

تقريبا “راجعوا األرشيف” 
وصدقت فيها ولله احلمد.

محمد عبد الجبار الشبوط

املحكمة االحتادية العليا

وضعْت احملكمة االحتادية حّدًا للفوضى التشريعية التي حصلت نتيجة 
صراعات بعض الكتل السياسية على املغامن واملناصب، في قرار القى ترحيب 

املتخاصمني وهما جبهة "اإلصالح"، واألخرى التي بات يطلق عليها "الشرعية" 
الداعمة لبقاء سليم اجلبوري في منصبه.

هناك من راهن على أن القرار سيصدر ويحمل طابعًا سياسيًا أو أن القضاء 
سيجامل السلطة التنفيذية في واحد من أهم التحديات، وآخر اتهم احملكمة 

باملماطلة في حسم الدعوى، عن جهل؛ ألنه لم يطلع على اإلجراءات أو لم يكّلف 
نفسه احلضور إلى املرافعة وهي علنية ملعرفة اسباب التأجيل وبدأ يطلق 

االحكام عن بعد، واتخذت املواقف، وكتبت املقاالت الصحفية بناًء عليها.
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ل��������دى التدقيق واملداولة وجد ان الطع��������ن التمييزي يتعلق بقرار محكمة بداءة 
الشعب بالعدد 436/ ب/2015 في 2015/6/7 املتضمن تمليك املدعي )ع ع ع( 
اس��������هم املدعى عليه ) ع أ( في العقار املرق��������م 3594/6 مقاطعة 5 صليخ وحيث 
وج��������دت هذه الهيأة ان الوكيل الحاضر ع��������ن املدعى عليه ) املميز( املحامي )ي 
ش( ق��������د حضر بناء على الوكالة الخاص��������ة املصدقة من املحكمة اعاله بتاريخ 
2015/5/28 والتي نظمت على ضوء الوكالة العامة املخصوصة املصدقة من 
كات��������ب عدل مدينة الصدر بالعدد 12877 في 2015/4/26 حيث وكل بموجبها 
)ع أ أ( السيد )ع ج ك( للتصرف بحصته في القطعة املرقمة 3594/6 م5 صليخ 
وان الوكال��������ة اعاله ل��������م تخول الوكيل ح��������ق الترافع والخصوم��������ة امام املحاكم 
او االق��������رار ف��������ي الدعوى والت��������ي تعتبر من الحق��������وق الحصري��������ة التي تتطلب 
تفوي��������ض خاص بها اس��������تنادا الحكام امل��������ادة 52 من قان��������ون املرافعات املدنية 
وكان املقتض��������ى من املحكمة عدم قبول تنظيم وكالة خاصة بالدعوى تتجاوز 

الصالحي��������ات القانونية املمنوحة للموكل بموج��������ب وكالته انفة الذكر وكذلك 
ع��������دم قبول ترافع املحامي اعاله ف��������ي الصالحيات القانونية املمنوحة للموكل 
بموج��������ب وكالته انفة الذكر وكذلك عدم قبول ترافع املحامي اعاله في الدعوى 
واق��������راره بدع��������وى املدعي كونه غير مخ��������ول بذلك قانونا وحي��������ث ان املرافعات 
ق��������د جرت تجاه الوكي��������ل اعاله والذي ال يعتبر من الناحي��������ة القانونية خصما 
في الدع��������وى بموجب الوكالة املمنوحة له وبالتالي ف��������ان قرار الحكم الصادر 
في الدعوى قد ش��������ابه عيب جوه��������ري اخل بصحته ويعتب��������ر معدوما وحيث 
ان الق��������رارات املعدومة ال تلحقها الحصانة وال تفوت مدد الطعن بش��������أنها وال 
ترتب اي اثر قانوني لذا قرر الكش��������ف عن انع��������دام القرار اعاله واعادة اضبارة 
الدعوى الى محكمتها التباع ذلك والسير في الدعوى اصوليا ووفق ما تقدم 
على ان يبقى الرس��������م تابعًا للنتيج��������ة . وصدر القرار باالتفاق في 2015/12/6 

املوافق 24/صفر/1437 م.

املبدأ

القرار

الدعوى قد ش��������ابه عيب جوهري اخل بصحته ويعتبر معدوم��������ا وان القرارات املعدومة ال تلحقها الحصانة وال تفوت مدة الطعن 
بشأنها وال ترتب اي اثر قانوني .

لدى التدقيق واملداول��������ة وجد أن الطعن 
التميي��������زي مقدم ضمن امل��������دة القانونية 
ق��������رر قبولة ش��������كال ولدى عط��������ف النظر 
على الحكم املميز وجد انه غير صحيح 
ومخالف الحكام الش��������رع والقانون الن 
محكمة املوضوع صدقت الطالق الواقع 
خارج املحكمة بعد التحقق من شروطه 
الش��������رعيه والقانونية ول��������م تحكم بحق 
املمي��������ز عليه��������ا في الس��������كنى لالس��������باب 
ال��������واردة ف��������ي الحكم املطع��������ون فيه دون 
ان تالحظ بان قيام الزوج بتس��������ليم دار 

الزوجية قبل الطالق باقل من مدة ستة 
اش��������هر اليمنع من الحكم للزوجه بحق 
الس��������كنى طبق��������ا للفق��������رة )2( م��������ن املادة 
االولى من القانون 77 لسنة 1983 املعدل 
وحي��������ث ان عدم مراعاة ذلك اخل بصحة 
الحك��������م املطعون في��������ه 0لذا ق��������رر نقضه 
واع��������ادة الدعوى ال��������ى محكمتها التباع 
ماتق���������دم عل��������ى ان يبق�ى رس��������م التمييز 
تابع�ا للنتيجة وص��������در القرار باالتفاق 
في 19/جم��������ادي االخر/1437ه� املواف�ق 

2016/3/28م.

القرار

قيام الزوج بتس��������ليم دار الزوجية قبل الطالق باقل من مدة س��������تة اش��������هر ال يمنع 
من الحكم للزوجة بحق الس��������كنى طبقا للفقرة )2( م��������ن املادة االولى من القانون 

77 لسنة 1983 املعدل .

املبدأ

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د ان الطعن 
التميي��������زي مق��������دم ضم��������ن امل��������دة القانونية 
ق��������رر قبول��������ه ش��������كال" ول��������دى عط��������ف النظر 
على الحك��������م املميز وجد ان��������ه غير صحيح 
ومخال��������ف الحكام الش��������رع والقانون اذ كان 
املقتض��������ى تضم��������ني الحك��������م فق��������رة مفادها 
انه��������اء مهمة الوص��������ي )املدعي��������ة( لتنازلها 
عن الوصاية طبقا" لحك��������م املادة 5/82 من 
قانون االحوال الش��������خصية وبعد التحقق 
م��������ن توفر الش��������روط الش��������رعية والقانونية 
)باملدعى عليها االولى( ومن كونها تصلح 

الن تكون وصي��������ة على القاصرة تنصيبها 
وصي��������ة عليها الدارة ش��������ؤونها واملحافظة 
عليها وكذلك تضمني حكمها فقرة حكمية 
تتعل��������ق باملدعى عليه الثان��������ي مدير رعاية 
القاصري��������ن وحيث ان املحكمة لم تراع هذه 
الجه��������ة االم��������ر ال��������ذي اخل بصح��������ة حكمها 
املمي��������ز لذا قرر نقضه واع��������ادة الدعوى الى 
محكمته��������ا التب��������اع ما تقدم عل��������ى ان يبقى 
رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار 
باالتف��������اق في 26/جم��������ادي االخرة/1437ه� 

املوافق 2016/4/4م .

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د ان الطع��������ن 
التميي��������زي مق��������دم ضمن امل��������دة القانونية قرر 
قبوله ش��������كاًل ولدى عطف النظ��������ر على القرار 
املمي��������ز وج��������د ان��������ه غي��������ر صحي��������ح ومخالف 
للقان��������ون وذل��������ك الن امل��������ادة 141 م��������ن قان��������ون 
املرافعات املدني��������ة قد عقدت االختصاص الى 
محكم��������ة البداءة بنظر املس��������ائل املس��������تعجلة 
التي يخش��������ى عليها من فوات الوقت بش��������رط 
عدم املس��������اس باص��������ل الحق وبن��������اء على ذلك 
اج��������ازت امل��������ادة 145 ف1 م��������ن القان��������ون اعاله 
ملن بيده س��������ند ع��������ادي ان يطلب م��������ن القضاء 
املس��������تعجل دعوة من ينس��������ب اليه هذا السند 
ليق��������ر انه بخط��������ه او بإمضائ��������ه او بختمه او 
بصمة ابهامه ولو كان االلتزام غير مستحق 
االداء وبالتالي عل��������ى املحكمة تطبيق النص 
اع��������اله وتثب��������ت اق��������رار املطلوب االق��������رار منه , 
واما عن نع��������ي املحكمة بان عقد البيع الواقع 
خارج املحكمة باطل قانونًا فأن هذا البطالن 
ينص��������رف ال��������ى ع��������دم ج��������واز االس��������تناد عليه 
في نق��������ل ملكية العق��������ار في دائرة التس��������جيل 

العقاري اال وفق الش��������روط املنصوص عليها 
في القرار 1198 لس��������نة 1977 املعدل ولكن من 
جه��������ة ثانية فأن ه��������ذا العق��������د الباطل كمحرر 
كتاب��������ي تبقى له قيمت��������ه القانونية كدليل في 
اثبات حقوق طرفيه ويجوز االس��������تناد عليه 
ف��������ي اعادة الح��������ال الى م��������ا كان علي��������ه وطلب 
اع��������ادة بدل البي��������ع , وفضاًل عن ذل��������ك ان قرار 
املحكم��������ة بتثبيت اقرار املطل��������وب االقرار منه 
ال يجوز تنفيذه في دائرة التسجيل العقاري 
املختصة ونقل ملكية العقار على ضوئه في 
الدائرة اعاله واذا ما خالف املوظف املختص 
ونقل امللكية بناء عليه فانه يتحمل التبعات 
القانونية املترتبة على ذلك وحيث ان املحكمة 
املميز قرارها قد سارت بخالف وجهة النظر 
القانونية املتقدمة مم��������ا اخل بصحة قرارها 
املمي��������ز , ل��������ذا ق��������رر نقض��������ه واع��������ادة اضبارة 
الدع��������وى الى محكمتها التب��������اع ما تقدم على 
ان يبقى الرسم تابعًا للنتيجة . وصدر القرار 
باالتف��������اق ف��������ي 2015/12/15 املوافق 4/ربيع 

االول/1437 ه� . 

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار

املبدأ

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضم��������ن املدة القانونية قرر 
قبول��������ه ش��������كال وبعد عط��������ف النظر عل��������ى الحكم املمي��������ز وجد انه صحي��������ح وموافق 
للقان��������ون ذلك ان املدعي��������ني /املميز عليهما طلبا الحكم بال��������زام املدعى عليه/املميز 
ببدالت ايجار العقار املرقم 354/3188 حي الس��������عد للفترة من 2014/5/10 ولغاية 
2016/5/9 وحي��������ث ان املحكمة اجرت تحقيقاتها في الدعوى وتبني ان املدعى عليه 

استاجر العقار موضوع الدعوى
بموج��������ب عقد االيجار امل��������ؤرخ في 2013/6/13 املبرم بينه وب��������ني املدعي )ح.ع( ملدة 
ثالث س��������نوات تبدا من 2013/5/10 ولغاية 2016/5/9 ببدل ايجار س��������نوي مقداره 
ثمان��������ون مليون دينار والق��������رار وكيل املدعى عليه بعقد االيج��������ار ودفع بان موكله 
قام بتس��������ديد بدل ايجار السنة االولى وترك املاجور لحصول االضرار فيه وسلمه 
للمدعي )ل.ح.ع( بتاريخ 2014/5/10 وانه حصل اتفاق بني موكله واملدعى عليهما 

على فسخ العقد رضائيا والنكار وكيل املدعيني لدفوع املدعى عليه ولعجز املدعى 
عليه عن اثبات دفوعه فقد منحته املحكمة حق تحليف املدعيني اليمني الحاس��������مة 
بصيغتها املبس��������وطة في جلسة يوم 2015/12/27 وحيث ان املدعيني حلفا اليمني 
الحاسمة فقد خسر املدعى عليه ما توجهت به تلك اليمني ) م119/ثالثا من قانون 
االثبات ( وحيث ان طلب توجيه اليمني يتضمن النزول عما عداها من طرق االثبات 
) م111 من قانون االثبات ( س��������يما وان بدالت االيجار تدفع وفق ما متفق عليه في 
بداي��������ة كل س��������نة وان وكيل املدعى عليه قد اقر بذلك في جلس��������ة ي��������وم 2015/12/24 
وان ت��������رك املدعى عليه للعقار بمحض ارادته دون فس��������خ العقد اليمنع من املطالبة 
بب��������دالت االيجار عن املدة الالحق��������ة وهذا ما قضى به الحكم املميز لذا قرر تصديقه 
ورد الطعن التمييزي وتحميل املميز رس��������م التمييز وصدر القرار باالتفاق في 4/

رجب/1437ه� املوافق 2016/4/11 م. 

ان ترك املدعى عليه للعقار بمحض ارادته دون قسخ العقد ال يمنع من املطالبة ببدالت االيجار عن املدة الالحقة .

القرار

على املحكم��������ة تضمني الحكم فقرة مفاده��������ا انهاء مهمة الوص��������ي )املدعية( لتنازلها 
ع��������ن الوصاية طبقا لحكم امل��������ادة 5/82 من قانون االحوال الش��������خصية وبعد التحقق 
من توفر الش��������روط الش��������رعية والقانونية )باملدعى عليها االولى( ومن كونها تصلح 
الن تك��������ون وصية على القاصرة تنصيبها وصية عليها الدارة ش��������ؤونها واملحافظة 
عليها وكذلك تضمني حكمها فقرة حكمية تتعلق )باملدعى عليه الثاني( مدير رعاية 

القاصرين .

ان ق��������رار املحكم��������ة بتثبيت اقرار املطلوب االقرار منه ال يجوز تنفيذه في دائرة التس��������جيل 
العق��������اري املختص��������ة واذا ما خالف املوظف املختص ونقل امللكي��������ة بناء عليه فانه يتحمل 

التبعات القانونية املترتبة على ذلك .

لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي 
مقدم ضم��������ن امل��������دة القانونية قرر قبوله ش��������كاًل 
ولدى عط��������ف النظر على الق��������رار املميز وجد انه 
صحي��������ح وموافق للقان��������ون من حي��������ث النتيجة 
وذل��������ك الن دع��������وى املدعي تنصب عل��������ى املطالبة 
بالزام املدعى عليه بع��������دم التعرض له والتعميم 
عل��������ى جمي��������ع املص��������ارف بإلغ��������اء كت��������اب دائ��������رة 
االئتم��������ان بعدم التعامل مع��������ه , وحيث ان دعوى 
منع التعرض هي من دع��������اوى الحيازة وتتعلق 
بحماي��������ة الحي��������ازة لح��������ق امللكي��������ة العقارية وقد 
عالجت ذلك املادة 1154 مدني واوضحت شروط 
الدع��������وى اع��������اله , وبالتال��������ي فأن دع��������وى املدعي 
تشكل موضوعًا لدعوى اخرى وكان على املدعي 
س��������لوك الطريق القانوني السليم في سبيل ذلك 
وحيث ان املحكمة املميز قرارها قد ردت الدعوى 
لس��������بب اخر فيكون قرارها مواف��������ق للقانون من 
حي��������ث النتيجة , ل��������ذا قرر تصديق��������ه ورد الطعن 
التمييزي وتحميل املميز رس��������م التمييز وصدر 
الق��������رار باالتف��������اق ف��������ي 2015/12/2 املوافق 20/

صفر/1437 ه� .

املبدأ

القرار

ان دعوى منع التعرض هي من دعاوى الحيازة 
وتتعلق بحماية الحيازة لحق امللكية العقارية 

وقد عالجت ذلك املادة 1154 قانون املدني.

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة وج��������د ان الطعنني 
مقدم��������ان ضم��������ن امل��������دة القانوني��������ة ل��������ذا قرر 
قبولهما شكال" ولتعلقهما بقرار حكم واحد 
وبني الطرف��������ني قرر نظرهما س��������وية" ولدى 
عطف النظر على الحكم املطعون فيه لوحظ 
ب��������ان محكمة املوض��������وع اج��������رت تحقيقاتها 
ب��������ان املمي��������ز عليها/املميزة  واس��������تخلصت 
متقاب��������ال" احق بحضانة االوالد كل من )س( 
و)ع( و)م( طبقا" للمادة السابعة والخمسني 
/1 من قانون االحوال الش��������خصية رقم 188 
لس��������نة 1959 املعدل ال س��������يما وانها ال زالت 
محتفظة بش��������روط الحضانة وق��������ررت الزام 
بتس��������ليمهم  علي��������ه متقابال"  املميز/املمي��������ز 
اليها اما فيما يخص البنت )س( لوحظ بان 
محكمة املوضوع ردت دعوى املميز عليها/

املمي��������زة متقاب��������ال" عنه��������ا كونه��������ا تجاوزت 
العاش��������رة م��������ن عمره��������ا دون ان تالح��������ظ انه 
كان املقتض��������ى التحقق من اللجن��������ة الطبية 
املختصة فيما اذا كانت تتضرر من فصلها 
عن اشقائها املذكورين الن دعاوى الحضانة 
تدور وجودا" وعدما" مع مصلحة املحضون 
وان تجاوزها العاش��������رة من عمرها ال يمنع 
من تمديد حضانتها اذا اقتضت مصلحتها 
ذل��������ك وحي��������ث ان ع��������دم مراعاة ذل��������ك قد اخل 
بصح��������ة الحكم املطعون في��������ه لذا قرر نقضه 
واع��������ادة الدع��������وى ملحكمته��������ا للس��������ير فيها 
وفق م��������ا تقدم على ان يبقى رس��������م الطعنني 
تابع��������ا" للنتيج��������ة وص��������در الق��������رار باالتفاق 
ف��������ي 26/جم��������ادي االخرة/1437ه��������� املواف��������ق 

2016/4/4م. 

املبدأ

القرار

دعاوى الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة املحضون وان تجاوز العاش��������رة من عمر 
الطفل ال يمنع من تمديد حضانته اذا اقتضت مصلحته ذلك .
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كتب

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

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

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

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

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

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

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

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

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

القضاء.

أبرز محطات الكاتب

يتبع

الكاتب يؤكد أهمية دور اإلدارة العامة في توفير مستلزمات السلطة القضائية

القا�سي املحمود يوثق اأ�سخم مو�سوعة لتاريخ "الق�ساء يف العراق"
تأســيس املركــز اإلعالمــي جــاء إلدامــة التواصــل مــع الــرأي العــام الداخلــي واخلارجــي

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 العاشر

ّ

مقر اإلدارة العامة للسلطة القضائية اإلتحادية/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ إياس حسام الساموك

ويتّج��������ه الكاتب في هذا الج��������زء إلى اإلدارة العامة 
للسلطة القضائية من خالل شرح مهام والتزامات 
ومكون��������ات كل واح��������دة منها، ومن ث��������م يعرج على 
اهمية التواصل مع الرأي العام الذي لعبه القضاء 
العراقي م��������ن خالل مركزه االعالم��������ي، معرجًا على 
تجرب��������ة معه��������د التطوي��������ر القضائ��������ي بوصفه احد 
وس��������ائل تأهيل وزيادة معلوم��������ات القضاة وباقي 

الطواقم الوظيفية.

شؤون القضاة واعضاء االدعاء 
العام

ويق��������ول املحمود أن��������ه "لغ��������رض تهيئة مس��������تلزمات 
الس��������لطة القضائية تم تأس��������يس االدارة العامة لها، 
الفتًا إلى أن "دائرة ش��������ؤون القضاة وأعضاء االدعاء 

العام أول هذه املكونات".
ون��������ّوه املحمود إل��������ى أنها تش��������كلت بموج��������ب "األمر 
الديواني املرقم )134( في 2008/11/13"، مبينًا أنها 
"تتولى إدارة كل ما يتعلق بش��������ؤون القضاة وأعضاء 
االدعاء الع��������ام  من الترقيات واإلحال��������ة على التقاعد 
واألوام��������ر القضائي��������ة والبيان��������ات وتش��������كيل املحاكم، 

وتنظيم عقد جلسات مجلس القضاء األعلى".
وأورد أن "ه��������ذه الدائ��������رة تتكون من قس��������مي الترقيات 
واحتس��������اب الخدمة، والذي يعم��������ل على تهيئة وإعداد 
كل ما يتعل��������ق بترقية القضاة وأعض��������اء االدعاء العام 

ال��������ى األصناف التي تلي أصنافه��������م، وتهيئة الخالصات 
الخاصة بالقض��������اة وأعضاء االدعاء الع��������ام الذين يعرض 

موضوعهم في جلسات مجلس القضاء األعلى".
وأوضح املحمود أن "القس��������م يتولى أيضًا إصدار القرارات 
الخاص��������ة بإحالة القض��������اة وأعض��������اء االدعاء الع��������ام على 
اللجن��������ة االنضباطية بعد اتخاذ قرار إحالتهم من مجلس 
القض��������اء األعلى، في حالة كون القاض��������ي أو عضو االدعاء 

العام قد أرتكب مخالفة مهنية".
أما شعبة التقاعد في الدائرة تتولى وفقًا للكاتب "إصدار 
األوام��������ر القضائية الخاصة بإحال��������ة القضاة على التقاعد 
إلكمالهم الس��������ن القانوني أو ألس��������باب صحي��������ة، وإصدار 
األوام��������ر الخاص��������ة بترقني قي��������د القضاة وأعض��������اء اإلدعاء 

العام  في حالة الوفاة".
وتابع أن "الدائرة تقوم كذلك بإنجاز املعامالت التقاعدية 
وإحالته��������ا الى دائرة الش��������ؤون املالية للس��������لطة القضائية 
لص��������رف الرواتب التقاعدية مباش��������رة بدال من ذهابهم الى 
دائرة التقاعد، وإص��������دار األوامر القضائية الخاصة بمنح 
روات��������ب األج��������ازات املتراكم��������ة، ومتابعة طلب��������ات التمديد 
للقض��������اة الذي��������ن يطلب��������ون تمدي��������د خدمتهم ف��������ي القضاء 

وغيرها من األمور الخاصة بتقاعد وخدمة القضاة".
وعن قس��������م امل��������الك يعّلق املحم��������ود أنه "يعمل عل��������ى إعداد 
خالصات خدمة القضاة وأعضاء االدعاء العام والتحديث 
املس��������تمر لكل املتغيرات التي تطرأ عل��������ى كل منهم"، منبهًا 
إل��������ى أن عمله يعتمد على "نظام الكتروني ش��������بكي حديث 

)قاعدة بيانات( يعتمد على نظام )االوركل( املتطور".
وأس��������تطرد الكاتب أن "القس��������م يتولى التحديث املس��������تمر 
ملواقع اش��������تغال القضاة وأعضاء االدع��������اء العام ومتابعة 
املتغيرات، عن طريق متابع��������ة األوامر القضائية الصادرة 
م��������ن دائ��������رة ش��������ؤون القض��������اة وأعض��������اء االدعاء الع��������ام أو 
األوامر اإلدارية الصادرة عن رئاس��������ات محاكم االستئناف 

االتحادية باستخدام النظام االلكتروني".
كما ذكر أن "القس��������م يتولى إعداد التقارير واإلحصائيات 
الخاص��������ة بأعداد القض��������اة وأعضاء االدعاء العام حس��������ب 
املحاكم التي يعملون بها وحس��������ب أصنافهم ومناصبهم 

القضائية".

الدائرة االدارية والحراسات القضائية
ويفّسر املحمود تشكيل دائرة الشؤون اإلدارية والحراسات 
القضائية، أنه جاء "انطالقًا من النهج الذي اختطه مجلس 
القضاء األعل��������ى والدوائر املرتبطة به ف��������ي عمله بما فيها 
املحاكم وذل��������ك بتوفير كل  ما يمكنه من أداء دوره اإلداري 

والقانوني بشكل سليم ومستقل".
وكنتيجة لهذا االستقالل، يشدد على أن "القاضي أصبحت 
له حرية تطبيق القانون بحياد وموضوعية وتحت رقابة 
قضائية خالص��������ة دون تدخل من أي مؤثر يصدر من غير  

السلطة القضائية".
وقال أيضًا أنه "تلبي��������ة ملتطلبات الواقع القضائي الجديد 

ب��������ادر مجلس 
القضاء منذ تأسيسه 
ع��������ام 2003 إلى زيادة عدد املوظفني، 
كم��������ا أس��������س جه��������ازًا متخصص��������ا م��������ن الح��������راس 
القضائيني، ملعالجة الحالة األمنية التي تخص منتسبي 

السلطة القضائية ومباني املحاكم".
ولّخ��������ص الكاتب مهام هذه الدائ��������رة، ب�"إعداد االحتياجات 
التخميني��������ة للق��������وى العاملة والح��������راس القضائيني ورفد 
الجه��������از القضائ��������ي باملوظف��������ني والح��������راس القضائي��������ني، 
وإدارة ش��������ؤون املوظفني والحراس��������ات القضائية، وإعداد 
الدورات الخاصة لتأهيل املحققني القضائيني ورفع كفاية 

املوظفني".
كما يقع على عاتق الدائرة اإلدارية بحسب املحمود "إعداد 
الخطط لتطوير العمل اإلداري واإلجابة على االستفسارات 
ال��������واردة  من تش��������كيالت ودوائ��������ر مجلس القض��������اء األعلى 
اإلدارية، وتنظيم أمور ترقية وترفيع املوظفني واحتساب 
الخدمات وفقا للقانون، وتنظيم املراس��������الت واملخاطبات 
مع تشكيالت ودوائر مجلس القضاء األعلى والدوائر ذات 

العالقة".
ويسترس��������ل املحم��������ود أن الدائرة تق��������وم ب�"تنظيم وإصدار 
ومتابع��������ة تنظي��������م وإص��������دار ومتابع��������ة األوام��������ر اإلداري��������ة 
الخاصة بالش��������ؤون اإلدارية، إعداد البرام��������ج االلكترونية 
لتشكيالت ودوائر مجلس القضاء األعلى واإلشراف على 
تنفيذه��������ا وتدري��������ب املوظفني على اس��������تخدامها، وإصدار 

الهويات ملنتسبي مجلس القضاء األعلى".
وزاد املحم��������ود أنه "يق��������ع على عاتقها أيضًا إدارة ش��������ؤون 
الحراس��������ات القضائية وتأم��������ني تعيني وتأهي��������ل الحراس 
القضائيني وتجهيزهم باملستلزمات واملعدات واإلشراف 
على حسن سير العمل بما يحقق الحماية الكافية للقضاة 

واملوظفني واملباني وغيرها الخاصة باملجلس".
ويواصل بالقول إن من بني املهام "توفير الخدمات الفنية 
ملبن��������ى اإلدارة العام��������ة ملجل��������س القضاء األعل��������ى واألبنية 
امللحق��������ة ب��������ه، وتوفي��������ر خدمات النق��������ل للقض��������اة وأعضاء 
االّدعاء العام واملوظفني ومتابعة أعمال الصيانة الخاصة 

بالسيارات العائدة ملجلس القضاء األعلى".
واس��������تطرد املحمود أن الدائرة تتش��������كل "من قس��������م شؤون 
املوظف��������ني والحراس��������ات القضائية وقس��������م الصيانة ودور 
الحضانة وقسم الحاسبة، وأول مدير عام لها هو املرحوم 

يوسف علي حداد". 

العالقات العامة والشؤون القانونية
اما عن دائرة العالقات العامة والش��������ؤون القانونية، يؤكد 
املحمود أنها تشكلت "بموجب األمر الديواني املرقم )133( 

في 2008/11/3".
وتاب��������ع أن مهامه��������ا تتعلق ب� "تنظي��������م العالقة بني مجلس 
القض��������اء والدوائر األخرى داخل وخ��������ارج املجلس، وإبداء 
ال��������رأي القانوني في االمور التي ت��������رد الى رئيس املجلس، 
وإعداد خطط ووضع نظام إحصائي شامل إلعداد تقارير 

إحصائية".
وأوض��������ح أن "ه��������ذه الدائرة تتولى ايض��������ًا تنظيم العالقات 

الخارجية مع الس��������لطة القضائية، واإلش��������راف 
عل��������ى ش��������ؤون اإليف��������ادات وتنظيمه��������ا، تمثي��������ل 
املجلس أمام املحاكم، وإعداد الخطط ومتابعة 
تنفيذها، إضافة إلى إعداد البيانات اإلحصائية 

ألعمال السلطة القضائية".
وذك��������ر املحم��������ود أن دائ��������رة العالق��������ات العام��������ة 
والشؤون القانونية تتكون من أقسام "العالقات 
والتخطي��������ط  القانوني��������ة،  والش��������ؤون  العام��������ة، 
واإلحصاء، وهيئ��������ة البحث االجتماعي، قس��������م 

التشريعات العراقية".

دائرة الشؤون المالية
وبخص��������وص الدائ��������رة املالية، يش��������ّدد املحمود 
على اعتمادها "مبدأ الشفافية والشمولية التي 
قضى بها قانون اإلدارة املالية والذي يحدد من 
الجانب النوعي )أنواع املصروفات( التي يجوز 
للدائرة املالي��������ة التعامل بها، وقان��������ون املوازنة 
العام��������ة االتحادية الذي يح��������دد الجانب الكمي 
لألمور العامة )التخصيصات املالية( املسموح 

للدائرة املالية أن تتحرك بها خالل السنة".
ويش��������ير الكاتب إلى أن "ه��������ذه األعمال تنفذ من 
خالل أقسام هذه الدائرة كاًل حسب العمل املنوط 
ب��������ه، والتي تق��������وم بتنظيم موازنة نقدية ش��������هرية للنفقات 
واإلي��������رادات التي حصلت خ��������الل الش��������هر، والتي تتضمن 
حساب السلف واألمانات وكافة العمليات الحسابية التي 

تتعلق بالناحية املالية لبيان موقف السيولة".
وم��������ن مهامه��������ا أيضًا "إع��������داد ميزانة املراجع��������ة الذي يبني 
قي��������د املبالغ التي تم تس��������لمها م��������ن وزارة املالية واملتمثلة 
بتخصيص��������ات املوازنة وبي��������ان أوجه الص��������رف مع تقرير 
يوض��������ح مفردات ه��������ذه النفق��������ات وتوفير األم��������وال الالزمة 
لإلنفاق العام من اإليرادات لتهيئة مقومات تنفيذ الخطط 

والبرامج التي تضمنتها املوازنة" كما يذهب املحمود. 
 ويؤك��������د أن "هدف الدائرة املالية إتباع الدقة عند التصرف 
باألموال العامة وتوجيهها وصرفها لألغراض املخصصة 
م��������ن اجلها حصرا وبالنهاية إعداد الحس��������ابات الختامية 
للس��������نة املنتهي��������ة في موعدها املقرر واس��������تغالل س��������اعات 

العمل اليومي احترامًا للوقت في إنجاح العمل املالي". 
ويجم��������ل القاض��������ي املحمود مهام هذه الدائ��������رة بمجموعة 
نقاط منها "إعداد الخطة املالية املحاس��������بية على مستوى 
مجلس القضاء األعلى، وتطوير أعمال األجهزة املحاسبية 
واملالي��������ة وتبس��������يط اإلج��������راءات فيها واعتماد األس��������اليب 
الحديث��������ة في العمل، وإب��������داء الرأي فيما ي��������رد إلى الدائرة 

املالية من استفسارات مالية". 
وفيما يرى أنها تهتم أيضًا ب�"متابعة تنفيذ الخطة املالية 
املقررة  ملجل��������س القضاء األعلى وإعداد تخمينات املوازنة 
املالية السنوية للسلطة"، يذكر أن من مسؤولياتها "القيام 
بالص��������رف )الرواتب واملخصص��������ات واملعام��������الت املالية(، 
وإجراء املناقالت واإلضافات للس��������لطة القضائية بموجب 
الصالحي��������ة املمنوحة في قانون تنفيذ املوازنة االتحادية، 

ومسك س��������جالت املحاس��������بة واملالية املختصة املنصوص 
عليه��������ا ف��������ي القوانني والتعليم��������ات واألنظمة املحاس��������بية 
الناف��������ذة، وكذل��������ك تجهي��������ز اإلدارة العامة ملجل��������س القضاء 

األعلى والدوائر التابعة له باملطبوعات والقرطاسية".
وبالع��������ودة إلى تش��������كيالت الدائ��������رة املالي��������ة، فأنها تتكون 
–والكالم للكاتب- من اثني عشر قسمًا وهي أقسام املوازنة 
و النفقات والرواتب واملتابعة والهندسة واملخزن والتقاعد 
والعقود والتدقيق و شعبة التدقيق بعد الصرف وشعبة 

أمانة الصندوق وشعبة اإلدارة العامة".

المركز اإلعالمي للسلطة القضائية
ويتطرق املحمود إلى املركز اإلعالمي للس��������لطة القضائية 
الذي كما يقول إنه "ُأسس سعيًا من مجلس القضاء األعلى 
إل��������ى مد جس��������ور التعاون ب��������ني القضاء واإلع��������الم العراقي 
والعامل��������ي ومواكبة للتطورات الحاصلة ونش��������ر وإش��������اعة 

املعرفة القضائية والقانونية".
وأشار إلى أن "املركز يتولى تقديم املعلومة الدقيقة املتعلقة 
بنشاط السلطة القضائية بمكوناتها كافة ويتألف املركز 

من قسم اإلعالم القضائي وقسم التوثيق والدراسات".
ويوض��������ح أهداف املركز اإلعالمي منذ بداية تش��������كيله بأنه 
"يسعى إلى إبراز الصورة املشرقة والحقيقية ملهام السلطة 
القضائي��������ة وعكس نش��������اطاتها بما يتناس��������ب ومكانتها"، 
الفتًا إلى أنه "يسعى كذلك إلى نشر الوعي الثقافي عمومًا 
والقانوني والقضائي بوجه خاص في املجتمع فضال ع�ن 

تعزيز الثقة بالقانون".
ويمض��������ي الكاتب في الحديث عن قس��������م اإلعالم القضائي 
الذي يرى أنه "يضطلع بعدة مهام ومس��������ؤوليات في كثير 

من الجوانب اإلدارية واإلعالمية والقانونية".
وتاب��������ع املحم��������ود أن��������ه "من��������ذ تأس��������يس اإلع��������الم القانوني 
اس��������تطاع أن يلب��������ي الكثي��������ر م��������ن االحتياج��������ات وبخاصة 
تسهيل عمل اإلعالميني, ورفدهم بآخر األخبار والتقارير 
واإلحصائيات امليدانية والعلمية، ملا يخص عمل مكونات 

السلطة القضائية".
ولف��������ت املحمود إلى أن هذا التعاون "يتم على وفق أس��������س 
موضوعية وواضحة في تبادل املعلومات والتصريحات 
واملواق��������ع  اإلخباري��������ة  النش��������رات  ومتابع��������ة  اإلعالمي��������ة، 
االلكتروني��������ة والصحف اليومية ملا يصدر عنها من أخبار 
وتحقيق��������ات وتقارير، وتبوي��������ب تلك األخبار وأرش��������فتها 
بش��������كل يضمن س��������هولة الوصول إليها لتكون بذلك أشبه 

بقاعدة معلومات صحفية".
ويجّد أن "لالعالم الدور األساس في إيصال الحقيقة ونشر 
الثقافة القانونية بني أوسع الشرائح االجتماعية معتمدًا 
على األس��������س التي يرتكز عليها القضاء من اجل ترس��������يخ 

دولة القانون وبناء عراق ديمقراطي تسوده  العدالة". 

معهد التطوير القضائي
من��������ذ بداي��������ات الع��������ام 2008 وبمعاون��������ة ومس��������اندة املكتب 
الدول��������ي/ برنام��������ج املس��������اعدة القضائية واملكت��������ب الدولي 
لش��������ؤون املخدرات وس��������يادة القانون بدأ العمل في إنشاء 

بناية )معهد التطوي��������ر القضائي( ليأخذ على عاتقه بناء 
ق��������درات املحاكم من خالل التطوير املهني القضائي"، هكذا 
ي��������روي الكاتب لحظة تأس��������يس معه��������د التطوير القضائي 
الذي يمثل مؤسس��������ة تطويرية وتكميلي��������ة مهمة للقضاء 

منذ افتتاحه. 
ويذك��������ر القاضي املحم��������ود أنه "تم تش��������ييد املعهد بطريقة 
البن��������اء الجاهز، حيث ب��������دأت عملية البن��������اء ضمن مراحل 
ووفقا ملتطلب��������ات التدريب القضائي وبع��������د انجازه صدر 
أمر عام 2009 باس��������تحداث املعهد باس��������م )معهد التطوير 

القضائي( وتشرف على تنفيذ مهامه لجنه استشارية".
وبش��������أن مهام ه��������ذه اللجنة أكد أن مس��������ؤوليتها تتلخص 
ب�"اإلش��������راف عل��������ى الجوان��������ب العلمي��������ة من نش��������اط املعهد، 
وتحديد مناهج الدورات كل حسب مقتضياتها، واختيار 
املحاضري��������ن واقتراح إقام��������ة الندوات القضائي��������ة املهنية، 
وترشيح املشاركني في الدورات، كذلك التخطيط للدورات 
املهني��������ة ومدتها وطبيعة املش��������اركني، زي��������ادة على اقتراح 
الخطط التطويرية بما يحقق للمعهد أداء رسالته في رفع 

املستوى املهني ملنتسبي السلطة القضائية".
أم��������ا أهداف املعه��������د العامة ق��������ال املحمود إنه يس��������عى إلى 
تنظي��������م "دورات مهني��������ة لتطوير كفاءة القض��������اة وأعضاء 
االدع��������اء العام وتطوير القدرات واملهارات العملية وتنمية 
البحث العلمي ملنس��������بيي السلطة القضائية وكذلك إعداد 
عناص��������ر مؤهل��������ة علميا وعملي��������ا يمكن االس��������تفادة منهم 
مس��������تقبال لتفعيل مواكبتهم لعملي��������ة التطوير القضائي 
والقانون��������ي وتعزي��������ز كف��������اءة القضاة القضائية واش��������اعة 

املعرفة القضائية والقانونية".

موقع السلطة القضائية االلكتروني
ش��������عبة  تأس��������يس  ليتذك��������ر  املحم��������ود  القاض��������ي  ويع��������ود 
للمرك��������ز  تابع��������ة  والقانوني��������ة  القضائي��������ة  للمعلوماتي��������ة 
اإلعالمي للس��������لطة القضائية الذي يرتبط هيكليًا برئيس 

السلطة القضائية، بجهود ذاتية.
وأك��������د أن أهداف املوق��������ع االلكتروني "توثي��������ق املعلوماتية 
القضائية والقانونية عن طريق الحاس��������وب ووفق برمجة 
تاريخي��������ة وموضوعي��������ة"، الفتًا إلى أنه يض��������م "النصوص 
القانونية كافة )القوانني، القرارات التش��������ريعية ، األنظمة ، 
التعليمات(، وكذلك القرارات التمييزية ذات املبدأ الصادرة 

عن املحاكم املختصة، مع  الكشاف القانوني والفقهي".
وم��������ن أهداف��������ه أيضًا يق��������ول املحم��������ود "توثي��������ق املعلومات 
القضائي��������ة والقانونية للقضاة والقانونيني، والتنس��������يق 
والتع��������اون مع املراكز املماثلة في العراق وخارجه، وتقديم 
املعلومات للمعنيني في الفقه والتشريع والقضاء، وكذلك 

الحفاظ على تراث القضاء العراقي".
وعن آلية إدارة املوقع يوضح أنه "من خالل موظف حاصل 
على ش��������هادة بكالوريوس ف��������ي القانون ولدي��������ه خبره في 
املعلوماتي��������ة إضافة إلى خبرة قضائي��������ة وقانونية ال تقل 

عن خمسة عشر عامًا، يعاونه عدد من املوظفني". 
"وقد دأب موقع الس��������لطة القضائية على إظهار نش��������اطات 
السلطة القضائية العراقية ونشرها إلى العالم عن طريق 
بثها على املوقع االلكترون��������ي www.iraqja.org وبتحديث 
يوم��������ي"، كما يلف��������ت الكاتب ال��������ذي يلخص بع��������ض وجوه 
التطوير ب�"تغيير واجهات املوقع االلكتروني بالكامل من 
كادر املرك��������ز ودون االعتم��������اد على جه��������ة خارجية، وإعادة 
التصميم العام للموقع من داخل القس��������م كما جرى تعديل 

بعض الواجهات واستحدثت أبواب جديدة".

المحتويات والتطوير
وتح��������ّدث املحمود عن اس��������تحداث باب خاص نش��������ر تفيه 
ا م��������ن القانون األساس��������ي  دس��������اتير الدول��������ة العراقي��������ة بدء
العثماني حتى الدس��������تور الصادر عام 2005، وكذلك باب 

للبحوث والدراسات القانونية واخر )للمقاالت(.
وأفاد بأن املوقع ينشر "اإلحصائيات السنوية والفصلية 
ألعم��������ال املحاك��������م كافة بالتنس��������يق م��������ع قس��������م التخطيط 
واإلحص��������اء"، الفتا إل��������ى أن هناك بابا لرواب��������ط ذات عالقة 
ربط��������ت به املواق��������ع االلكتروني��������ة التي تتعلق بالس��������لطات 

القضائية و وزارات العدل للدول العربية .
أما ب��������اب املحكمة االتحادي��������ة العليا، فيض��������م ثالثة أبواب 
فرعية، كما يقول الكاتب منها نش��������ر القرارات التي تتعلق 
بالطعون الدس��������تورية، ونش��������ر القرارات الت��������ي تصدر عن 
املحكمة االتحادية العليا في رقابتها على القضاء االداري، 

وكذلك نشر القرارات التفسيرية للنصوص الدستورية".


