
صحيفة الكترونية شهرية متخصصة
)JAMC( تصدر عن المركز االعالمي للسلطة القضائية
h j c . i d e p 2 0 1 3 @ g m a i l . c o m

www.iraqja.iq

AL Qadaa / Monthly Newspaper

8 Pages

رئيس التحرير

القاضي

الصفحة 
االخيرة

العرض الكامل لكتاب
القضاء في العراق )12(

السنة االولى/ العدد )11( أيلول 2016

اإلفتتاحية

أوراق
تحقيقية

بغداد/ دعاء آزاد

يستخدم تنظيم "داعش" اإلرهابي مخابئ طبيعية 
وصناعي��������ة في محاول��������ة الس��������تعادة األوكار التي 
فقده��������ا خالل املدة املاضية في مناطق حزام بغداد 
"الرخ��������وة"، بحس��������ب تحذي��������رات أطلقته��������ا املحكمة 
الجنائي��������ة املركزية، الفتة إلى أن التنظيم اإلرهابي 
أنش��������أ "مضافات" تحت ظالل أش��������جار الحمضيات 

وفي باطن األرض بعيدًا عن أعني الطائرات. 
وكش��������فت املحكمة ع��������ن توص��������ل تحقيقاتها إلى أن 
"داع��������ش" أع��������اد ترتي��������ب أوراق��������ه في مناط��������ق حزام 
العاصمة، الفتة إلى أنه بات يس��������تغل بس��������اتينها 
ومزارعها املتداخلة من خالل إنش��������اء معس��������كرات 
تدري��������ب وتأهيل ملقاتليه ومضاف��������ات النتحارييه، 
وأماكن الس��������تقبال الفارين م��������ن معارك املحافظات 

املجاورة. وحذر القضاة من ترك هذه املناطق بؤرة 
لإلرهابي��������ني ونش��������اطاتهم التي ته��������ّدد العاصمة، 
مؤكدين في الوقت ذاته أن املعلومات األولية تشير 
إلى تلغيم الطرق املؤدية إلى البس��������اتني واملناطق 
الزراعي��������ة ما يقتضي اتخاذ الحيطة عند إجراء أي 

اقتحام لها.
وق��������ال قاض ف��������ي املحكمة إل��������ى "القض��������اء"، إن "آلية 
تعاطي تنظيم داعش في اختيار االوكار الخاصة 
)املضافات(  به س��������واء مؤقتة أو دائمة املعروف��������ة ب�

اختلفت عّما كانت عليه في السابق".
وتاب��������ع أن "التنظي��������م كان يلج��������أ في الس��������ابق إلى 
اس��������تئجار من��������ازل ويس��������كن فيه��������ا إرهابي��������ني مع 
عائالتهم ألجل ع��������دم جلب االنتب��������اه ويأوي فيها 
االنتحاريني أو العج��������الت املفّخخة وبعد الهجوم 

يتركها".

وأوضح أن "هذا االس��������لوب كان معتمدًا منذ العام 
2009 وحت��������ى الع��������ام 2014 عن��������د س��������قوط املوصل 
ومحافظات اخ��������رى بيد اإلرهابي��������ني وما نتج عن 
ذل��������ك من خس��������ائر تعرض لها افقدت��������ه توازنه على 

مختلف الجبهات".
وفيما أش��������ار قاضي االرهاب إل��������ى أن "اإلرهابيني 
أخذوا حاليًا باللجوء إلى االنفاق واملواضع تحت 
االرض"، لف��������ت إل��������ى أن "املعلومات املتوف��������رة لدينا 
تفيد بتواجد مضافات بأعداد ليست بالقليلة في 
مناطق حزام بغداد تش��������كل تهدي��������دًا واضحًا على 

أمن العاصمة".
وعن س��������بب اختيار التنظيم ملناطق أطراف بغداد، 
رّد "كونها رخوة امنيًا وليس فيها انتشار عسكري 
بش��������كل كبير وقّلة القوات املاس��������كة باألرض وعدم 

تمكنها من التوّغل إلى بساتينها".

ويش��������ّرح بأن "التنظيم االرهابي يس��������تغل التواجد 
الكثيف للنخي��������ل كحاجز اولي أم��������ام رصدهم من 

قبل الطائرات، ومن بعدها أشجار الحمضيات".
وع��������ّد "هذين الغطائ��������ني بمنزلة الحاجز الس��������ميك 
الذي يفصل املتواجدين داخل البساتني عن رصد 

سالح الجو والطائرات املسّيرة".
وأورد أن "اإلرهابي��������ني يأخ��������ذون احتياط��������ات اكبر 
لتالف��������ي أي خ��������رق، ففي الصب��������اح يختبئ��������ون في 
خن��������ادق، وينصب��������ون لي��������اًل خيما ينام��������ون فيها"، 
مبينًا ان "بقاء االنتحاري في هذه املضافات ليس 
بالطويل خوفًا من القبض عليه بل هو يتنقل بني 

أكثر من وكر لغرض التمويه".

 التفاصيل ص3

�لب�ساتني تعيد خطر د�ع�ش �إىل حز�م بغد�د مرة �أخرى

بغداد/ سيف محمد

افاد قضاة ينظرون دعاوى البداءة بإمكانية 
تدخ��������ل املحكم��������ة ف��������ي تحدي��������د مبلغ الش��������رط 
الجزائ��������ي ضم��������ن ح��������االت معينة م��������ن بينها 
تخفي��������ض الغلو في قيمته، الفتني إلى أن هذا 
الش��������رط تس��������ري عليه اح��������كام التعويض عن 
االضرار، مش��������ددين على عدم امكانية إدراجه 
ف��������ي العق��������ود التي ترت��������ب التزام��������ًا ماليًا؛ ألنه 

سيعد بمنزلة الربا.
ويع��������ّرف قاض��������ي الب��������داءة محمود عب��������د الله 
حسن الشرط الجزائي على أنه "بند يدرج في 
العق��������ود لضمان تنفيذه��������ا وبمقتضاه يلتزم 
 ف��������ي التزام��������ه بتعويض 

ّ
املتعاق��������د الذي يخل

الطرف اآلخر".

وتابع حس��������ن ف��������ي حديث م��������ع "القض��������اء"، أن 
"تدخ��������ل املحكم��������ة املختصة في مبلغ الش��������رط 
الجزائ��������ي يكون وفق ش��������روط، ف��������ي مقدمتها 
اذا كان العق��������د قد تم تنفي��������ذ جزء منه، فيعفى 
الطرف الذي يتوجب عليه دفع هذا املبلغ عن 

جزء يتناسب مع ما اوفى به في العقد".
وذك��������ر أن "التدخل والتخفيض يش��������مل ايضًا 
وجود ش��������روط جزائية مبالغ به��������ا وبالتالي 

يأتي دور القاضي لرفع املغاالة".
واستطرد قاضي البداءة أن "التدخل بالزيادة 
يحصل بعد ثبوت أن األضرار التي نتجت عن 
ع��������دم االلتزام بالعقد تف��������وق مقدار التعويض 

الجزائي وهذا يكون بخطأ جسيم أو غش".

  التفاصيل ص2

بغداد/ القضاء

فّكك قضاة تحقيق بغ��������داد الجديدة بالتعاون 
م��������ن الق��������وات األمنية عصاب��������ات خطيرة خالل 

املدة املاضية.
وتت�الف احدى العصابات الكبيرة من 27 فردا 
وتعد م��������ن املجاميع املنظمة الت��������ي تم القبض 
على بعض أفرادها في املدة األخيرة، بحس��������ب 
أق��������وال القض��������اة الذين أف��������ادوا أيض��������ا بضبط 

مجموع��������ة أخرى قامت بتنفي��������ذ حوالي 75 % 
من عمليات سرقة السيارات في بغداد.

وق��������ال القاض��������ي احم��������د عب��������د في حدي��������ث إلى 
"القض��������اء" إن "قاط��������ع محكمة بغ��������داد الجديدة 
يعد م��������ن اكب��������ر القواطع املوج��������ودة في جانب 
الرصافة يمتد من منطقة الباب الش��������رقي إلى 

أطراف محافظة ديالى حتى خان بني سعد".
وأض��������اف ان "املحكم��������ة تعرض عليه��������ا جميع 
انواع الجرائم بما فيها قضايا اإلرهاب فأنها 

تع��������رض على املحكمة بش��������كل أولي"، الفتا الى 
ان "جميع مفردات قانون العقوبات تطبق في 
هذه املحكم��������ة".  ومن بني اب��������رز القضايا التي 
تس��������تقبلها املحكمة يبني عبد ان "في األش��������هر 
املاضية س��������جلت املحكمة حاالت سطو مسلح 
كثي��������رة على املنازل في ع��������دة مناطق كما القي 
القبض على ع��������دة عصابات متخصصة بهذه 

الجرائم". 
 التفاصيل ص5

بابل/ مروان الفتالوي

بعد أن كانت محاكم التحقيق تنظر كافة أنواع الجرائم بشكل عام، تفرعت 
اآلن إلى اختصاصات مختلفة تبعًا ألنواع الجرائم واملخالفات، فإضافة إلى 
محاكم اإلرهاب والنزاهة أصبحت هناك محاكم خاصة بشؤون الصحفيني 
والرياضيني واألطباء والعمال واألسرة ومحاكم أخرى للتجارة والكمارك 

واملقاوالت وغيرها.
وس��������اهمت هذه املحاكم إلى حد كبير في توفي��������ر ضمانة ملختلف قطاعات 

املجتمع كم��������ا أنها وفرت قض��������اة متخصصني في نظ��������ر القضايا املختلفة 
وأدت بشكل كبير إلى سرعة حس��������م الدعاوى. ورأى نائب رئيس استئناف 
بابل القاضي أحمد هادي في مقابلة مع "القضاء"،  أن "الس��������لطة القضائية 
االتحادية س��������عت الى تش��������كيل هذه املحاك��������م الخاصة تخفيف��������ا للعمل عن 
محاكم التحقيق وضمانة لشرائح املجتمع املختلفة إضافة إلى أن املحاكم 
املتخصصة بنظر قضايا معينة ستكون مهيأة أكثر من غيرها لالستقبال 

الدعاوى النوعية".
 التفاصيل ص2

لتخفي�ش  معينة  حاالت  "�لبد�ءة": 
مبلغ �ل�سرط �جلز�ئي 

تفكيك �أكرب ع�سابتني ل�سرقة �ل�سيار�ت و�الأمو�ل 

�ملحاكم �ملتخ�س�سة.. �سمانة لل�سر�ئح ونقلة لق�ساء متطور

بغداد/ زهراء الشمري

القضائية  ال�����س�����ل�����ط�����ة  ت����م����ك����ن����ت 
االتحادية من توثيق كامل القوانني 
وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ص��ادرة ف��ي الدولة 
العراقية منذ العام 2017 من خالل 
االعتماد على فريقني متخصصني 

بالشأن القانوني واملعلوماتي.
وقال مدير قسم قاعدة التشريعات 
االتحادية  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة  ف��ي 
األول  "امل������ص������در  إن  ع����ام����ر  أح����م����د 
للموقع االلكتروني الخاص بقاعدة 
الوقائع  ج���ري���دة  ه���و  ال��ت��ش��ري��ع��ات 
القضائية  واالح�������ك�������ام  ال����ع����راق����ي����ة 
ال�����ص�����ادرة م����ن امل���ح���اك���م ف����ي عموم 

البالد".
وت��������اب��������ع ع�������ام�������ر ف��������ي ح�������دي�������ث مع 
ب�����دأت منذ  "ال���ف���ك���رة  "ال����ق����ض����اء"، أن 

أساسها  ووض���������ع   ،2004 ال�����ع�����ام 
رئيس السلطة القضائية االتحادية 
ال��ق��اض��ي م��دح��ت امل��ح��م��ود بتوثيق 
الذاكرة القانونية للعراق في موقع 

الكتروني".
أنجز  "امل������ش������روع  أن  إل������ى  وأش���������ار 
العراقي  ال���ق���ض���اء  ب����ني  ب���ال���ت���ع���اون 
املتحدة  لالمم  االنمائي  والبرنامج 

بمعية خبراء عرب".
"املوقع يتولى  أن   

ّ
وفيما عامر بني

التشريعات  أرش������ف������ة  م�����س�����ؤول�����ة 
ال���ع���ام 1917 حتى  م��ن��ذ  ال���ع���راق���ي���ة 
اآلن"، أوضح في الوقت ذاته ان "كل 
ال��ت��ي ص���درت في  القانونية  امل���واد 
توثيقها سواء  ج��رى  الحقبة  ه��ذه 

كانت سارية املفعول أو امللغاة".

  التفاصيل ص5

�لت�سريعات" �أو�سع  "قاعدة 
ذ�كرة قانونية منذ 1917

بغداد/ محمد سامي

مّر الش��������اب اليافع بمخاضات عدة قبل أن يصل 
إلى نهاية املشوار، عملية انتحارية فاشلة كادت 
أن تس��������تهدف املدني��������ني ف��������ي احد أكثر االس��������واق 

اكتظاظًا بالناس شمال بغداد.
القصة بدأت عندما اقتنع هذا الشاب باالنضمام 
إل��������ى "داع��������ش"، وش��������جعه ف��������ي ذلك بع��������ض ابناء 
منطقته "الرش��������يدية/ الجانب األيسر للموصل"، 
الس��������يما وأنه تأثر بمقتل بش��������قيقه الكبير الذي 
قات��������ل في صفوف داع��������ش، حيث ت��������م ابالغه بأن 

الجهاد فرض عني على كل مسلم.
قّرر األصدقاء عش��������ية ش��������هر رمضان للعام 2015 
االنتقال إلى مركز للتطوع في صفوف التنظيم، 
وقد س��������بقتهم تزكي��������ة تحصلوا عليه��������ا من أحد 
األش��������خاص، وهناك كان بانتظارهم متطوعون 

آخ��������رون. الجميع جرى نقله��������م معصوبي االعني 
بعد س��������اعة من االج��������راءات االداري��������ة، إلى مبنى 
 

ّ
مجهول يبع��������د بضع كيلومت��������رات، واملكان تبني

أنه كنس��������ية حولها التنظيم االرهاب��������ي إلى مقر 
للتدريب النظري والتأهيل العقائدي. 

هن��������اك تلقت الوجبة مل��������دة ثالثني يومًا دروس��������ًا 
الفق��������ه واملوضوع��������ات املتعلق��������ة  تعليمي��������ة ع��������ن 
بالجهاد ف��������ي محاولة القناعه��������م أكثر بالطريق 

الذي سلكوه.
انتهت مرحلة االعداد الذهني بترديد البيعة إلى 
التنظي��������م االرهابي، وعاد املتطوعون إلى ذويهم 
عل��������ى أم��������ل االلتحاق بع��������د ثالثة اي��������ام في احدى 

الساحات العامة في الجانب االيمن للموصل.
املقاتل الجديد، ج��������اء في املوعد أول الحاضرين، 
وهن��������اك التقى بمس��������ؤوله وكان معهما نحو 70 
متطوعًا جرى تقسيمهم على مجاميع، حيث تم 

اختياره في فصيل يدعى "جيش العسرة"، ضمن 
كتيبة تتركز واجباتها االمنية بالجس��������ور التي 

تربط بني الجانبني االيمن واأليسر للموصل.
ملدة ليست بالطويلة انتقل املتطوع الجديد على 
جس��������ور الخمس��������ة التي تمر فوق نهر دجلة، في 
مهمة اسناد للقوة التي تعمل على تنظيم السير 

والبحث عن املطلوبني للتنظيم.
التح��������دي االول له��������ذا املتط��������وع االش��������تراك ف��������ي 
"غزوة" على قطعات عس��������كرية متمركزة في احد 
احياء الرمادي، حيث انتق��������ل مع اخرين يمثلون 
فصائ��������ل متعددة م��������ن والية نينوى إل��������ى االنبار 
عب��������ر الصحراء وبعد ايام ت��������م الهجوم لكّنه مني 
بالفش��������ل وأصيب هو بج��������رح في قدم��������ه نتيجة 

سقوط قذيفة هاون بالقرب منه.

  التفاصيل ص4

كّرمه "�خلليفة".. وك�سفته �سورة م�سّربة قبل تفجري نف�سه يف �لعا�سمة

إن وق��������وع الجريم��������ة يلحق الض��������رر باملجتم��������ع، لذلك 
وج��������دت العقوبة لتفادي وقوع الجريمة، وهذا الضرر 
ق��������د يكون كبي��������رًا على قدر م��������ن الجس��������امة وقد يكون 
بس��������يطًا غير فادح، لذلك أوجد املش��������رع حاًل فيما إذا 
كان الضرر الواقع بس��������يطا غير كبير، ومنعًا لوجود 
الف��������ن فيتدخ��������ل بواس��������طة القان��������ون ويعط��������ي  عفوًا 
بموجب الصالحيات املعطاة ل��������ه قانونًا، لذا فان هذا 
ر للسلطة التشريعية بموجب الدستور الذي  الحق ُقرِّ

ينظم العالقات بني السلطات الثالث في الدولة.
ومل��������ا للعفو الع��������ام أهمية في قمع الف��������ن وفي تحقيق 
املصالح��������ة املجتمعي��������ة إذا ما اس��������تخدم بحكمة وفي 
محله، فقد نظمه املشرع ونص على أحكام له؛ فيجوز 
للمشرع العفو عن أشخاص قد ارتكبوا جرائم وأفعااًل 
مخالف��������ة للقانون وف��������ي إصداره مصلح��������ة للمجتمع 
من أجل تج��������اوز الظروف االجتماعية أو السياس��������ية 
واملحافظة عل��������ى أمن املجتمع واس��������تقراره وفيه دعم 
للوح��������دة الوطنية وفيه إطفاء ن��������ار الحقد والضغينة 
والفتنة مع إنصاف ضحايا هذه الجرائم، لذا اشترط 
العف��������و في كثير من فقراته تنازل املش��������تكي او املدعي 

بالحق الشخصي. 
والعفو العام يشمل العقوبة والجريمة معًا، ونتيجة 
لذلك فإنه يزيل الحك��������م نهائيًا وال يعود له أي وجود 
قانوني ودون اإلخالل باملسؤولية املدنية أو التأديبية 
أو االنضباطية. بعدم املساس بحقوق  املدعي بالحق 
الش��������خصي حيث ل��������ه املطالبة بالحق��������وق املدنية وما 
يترت��������ب ع��������ن الفعل م��������ن تعويض مدني.  ام��������ا تطبيق 
القان��������ون فيقع على عاتق الس��������لطة القضائية لتنفيذ 
أحكام القانون نص��������ا وروحا وأن تكون حريصة على 
ان ال تتع��������دى آثار العفو إلى غي��������ر الجرائم التي نص 

عليها قانون العفو.

قانون �لعفو 

satar_bayrkdar@yahoo.com مراجعة تسأل عن معاملتها عبر االستعالمات القضائية.. عدسة/ حيدر الدليمي
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رئيس استئناف واسط: 
تراجع االرهاب بعد السيطرة 

على شمال المحافظة بجهود 
تحقيقية

القاضي اياد محسن 
ضمد يكتب عن: 

استهداف القضاء

حوار خاص

بغداد/ عدنان صبيح

انف��������رد الع��������راق بموقف مختلف ع��������ن دول املنطقة ف��������ي ملف النفقة 
الزوجي��������ة من خ��������الل امكانية منحه��������ا بنحو مؤقت لح��������ني انتهاء 

دعوى استحقاقها،.
وقال قاضي االحوال الش��������خصية عبد الحسني الدراجي إن "قانون 
االحوال الش��������خصية نص في املادة 58 على أن نفقة كل إنس��������ان من 
ماله إال الزوجة من زوجها، وتستحقها طيلة بقاء العالقة الزوجية 
قائمة وتش��������مل املأكل وامللبس وأمورا اخ��������رى كاملأوى والعالجات 
الطبية". وأش��������ار الدراجي في حديث مع "القضاء"، إلى "احقية املرأة 
ف��������ي اقامة دعوى على زوجها اذا لم ينفق عليها ملدة س��������نة كاملة"، 
منوهًا إلى أنها "النفقة تقدر على اساس املقدرة املالية للرجل وفقًا 

لوضعه االجتماعي واالقتصادي".
وشّدد على أن "املشّرع العراقي انفرد عن بقية بلدان املنطقة 
بوج��������ود فقرة تتيح منح نفق��������ة مؤقتة للمرأة لحني صدور 
ق��������رار قضائي في دعوى النفق��������ة بوصفها إحدى ضمانات 

للمتزوجة".

   التفاصيل ص3

�لعر�ق ينفرد مبوقف مغاير 
يف "�لنفقة �لزوجية"

القاضي 
عبد الستار بيرقدار
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بابل/ مروان الفتالوي

بعد أن كانت محاكم التحقيق 
تنظر كافة أنواع اجلرائم 

بشكل عام، تفرعت اآلن إلى 
اختصاصات مختلفة تبعًا 
ألنواع اجلرائم واخملالفات، 

فإضافة إلى محاكم اإلرهاب 
والنزاهة أصبحت هناك 

محاكم متخّصصة بشؤون 
الصحفيني والرياضيني 
واألطباء والعمال واألسرة 

ومحاكم أخرى للتجارة 
والكمارك واملقاوالت وغيرها.

وساهمت هذه املحاكم إلى حد كبير في 
توفير ضمانة ملختلف قطاعات املجتمع 
كما أنه��������ا وفرت قضاة متخصصني في 
نظ��������ر القضاي��������ا املختلفة وأدت بش��������كل 

كبير إلى سرعة حسم الدعاوى.
ورأى نائ��������ب رئي��������س اس��������تئناف باب��������ل 
"الس��������لطة  أن  ه��������ادي  أحم��������د  القاض��������ي 
ال��������ى  س��������عت  االتحادي��������ة  القضائي��������ة 
تش��������كيل هذه املحاكم الخاصة تخفيفا 
للعمل ع��������ن محاكم التحقي��������ق وضمانة 
لش��������رائح املجتمع املختلف��������ة إضافة إلى 
أن املحاك��������م املتخصص��������ة بنظر قضايا 
معينة س��������تكون مهيأة أكثر من غيرها 

لالستقبال الدعاوى النوعية".
وأضاف ف��������ي مقابل��������ة مع "القض��������اء" أن 
"ه��������ذه التجربة خففت عن كاهل املواطن 
فقاض��������ي  أيض��������ًا  األخ��������رى  واملحاك��������م 
التحقي��������ق عندم��������ا ترده دع��������وى تتعلق 
بالع��������ب يك��������ون ملزم��������ا بإحالته��������ا على 
املحكمة الرياضية وكذل��������ك عليه إحالة 
الدع��������اوى التي بالصحافة على محكمة 

النشر واإلعالم".
ولف��������ت هادي إل��������ى أن "املواطن س��������يلقى 
هناك قضاة متخصصني بنظر دعاواهم 

ما يساهم بسرعة حسمها". 
وبشأن كيفية اختيار القضاة املناسبني 
له��������ذه املحاك��������م، يق��������ول نائ��������ب رئي��������س 

اس��������تئناف باب��������ل إن "القاض��������ي يجب أن 
يك��������ون مهيئ��������ًا للنظر ف��������ي كل الدعاوى، 
والس��������لطة القضائية عل��������ى اطالع على 
س��������ير القض��������اة وأعماله��������م وتالحظ من 
منه��������م يبدع في مجال وم��������ن يتفوق في 
مجال آخ��������ر، وعلى هذا األس��������اس تضع 

القاضي املناسب في املكان املناسب".
وردًا على س��������ؤال بش��������أن الغاية من فتح 
محكمة باختص��������اص معني، أفاد هادي 
بأن "الحاجة تعد س��������ببًا رئيسًا لتعيني 
قاض بنظر دعاوى خاصة"، ويستشهد 
ببداي��������ة تش��������كيل محكمة الب��������داءة التي 
تنظ��������ر دع��������اوى عق��������ود املق��������اوالت التي 
تكون الدولة طرفًا فيها، مش��������يرًا إلى أن 
"كثرة ه��������ذه الدعاوى دفعت القضاء إلى 
تش��������كيل هذه املحكمة حفاظًا على املال 
العام، وعلى هذا األساس تشكلت لدينا 

محاك��������م متخصصة كثي��������رة كالتجارية 
والرياضية والعمل وغيرها".

من جانبه يضع نائب رئيس استئناف 
الخفاج��������ي  موس��������ى  القاض��������ي  باب��������ل 
دوافع أخ��������رى وراء اس��������تحداث املحاكم 
املتخصصة منها أواًل أن "العالم الحديث 
لجأ إل��������ى تعزيز عام��������ل التخصص في 
كل املجاالت الحياتي��������ة، فجميع العلوم 
واملعارف كالطب والهندسة تفرعت إلى 
تخصص��������ات عديدة"، ولف��������ت في حديث 
إلى "القضاء" إل��������ى أن "التخصص يوفر 
الدقة السيما في مجال القضاء وضمان 

حقوق الناس".
وم��������ن الدوافع األخرى لتش��������كيل محاكم 
متخصصة يذكر الخفاجي أن "حصول 
زيادة ف��������ي دعاوى معين��������ة أو أن تطلب 
جهات رس��������مية فتح محكمة معينة كأن 

تطلب وزارة الصحة استحداث محكمة 
للنظ��������ر في ش��������ؤون األطب��������اء، أو تطلب 
وزارة الش��������باب محكمة لنظر املنازعات 
الرياضية، هي أس��������باب أخرى لتشكيل 

هكذا محاكم".
وزاد القاض��������ي الخفاج��������ي ال��������ذي اختير 
مؤخ��������را عضوا في محكمة االس��������تثمار 
العربي��������ة، أن "هن��������اك قضاي��������ا م��������ن نوع 
خ��������اص تتطل��������ب محاك��������م متخصص��������ة، 
كقضاي��������ا النزاهة لدرجة حساس��������يتها 
فأنه��������ا تحت��������اج إل��������ى ق��������اض ذي خبرة 
خاص بها وهذا ما ينطبق على دعاوى 
األسرة التي لها درجة من الخصوصية 
ف��������ي املجتمع لذل��������ك فأن القضاء ش��������كل 
محاك��������م أو ح��������ّدد قض��������اة لنظ��������ر ه��������ذه 
الدعاوى منفردة ووفق ما تتمتع به من 

خصوصية".

وتعتب��������ر املحاكم املتخصص��������ة ضمانة 
الش��������رائح واختصارًا  لحق��������وق جمي��������ع 
إلجراءات طويلة ومتش��������عبة، كما يقول 
الخفاجي الذي يؤك��������د أنها "تضع رؤية 
محددة للمكان املناس��������ب ل��������دى املواطن 
عندما يريد أن يرفع ش��������كوى أو يكسب 

حقًا ويكمل معاملة".
وتابع الخفاجي أن "إيجابيات املحكمة 
املتخصص��������ة ال تتوق��������ف عن��������د املواطن 
فق��������ط، فالتخصص أيض��������ًا  يرفع مدارك 
القاض��������ي الذي يقوم بجم��������ع املعلومات 
ومراجعة القوانني التي تخص محكمته 
ويط��������ور قابلياته ويضبطها"، مش��������يرًا 
إلى أن "التخص��������ص يجعل القاضي في 
مواكبة مس��������تمرة مع املبادئ التمييزية 

الخاصة بعمله".
ولف��������ت إل��������ى أن "القاض��������ي املتخص��������ص 
س��������يصل إلى العدالة بش��������كل أس��������رع من 
غي��������ره نتيجة اكتس��������ابه خب��������رة في هذا 
املج��������ال ويختصر الوق��������ت والجهد على 
القض��������اء واملواط��������ن".  وفيم��������ا أوضح أن 
"رغب��������ة القاضي تح��������دد اختصاصه في 
املحاك��������م املدنية أو الجزائي��������ة"، دعا إلى 
"تنس��������يب القضاة املميزين إلى املحاكم 
املتخصصة من خالل م��������ا قدموه خالل 

أعمالهم السابقة وإمكاناتهم".
قض��������اة  وإع��������داد  تكوي��������ن  إط��������ار  وف��������ي 
متخصصني، وضعت السلطة القضائية 
االتحادية برنامجا طويل األمد يقضي 
بإع��������داد دورات تطويرية مس��������تمرة في 
معه��������د التطوي��������ر القضائي عل��������ى مدار 
الس��������نة، كما يق��������ول املتحدث الرس��������مي 
للسلطة القضائية القاضي عبد الستار 

بيرقدار.
وأضاف بيرقدار أن "السلطة القضائية 
عملت أيضًا على إيفاد أعداد من القضاة 
وأعض��������اء االدع��������اء الع��������ام كل س��������نة إلى 
خارج العراق متخصصني في التحقيق 
واملقاضاة في قضايا اإلرهاب والنزاهة 
وقضاي��������ا النش��������ر واإلع��������الم واملنازعات 
الرياضية وجرائم غسل األموال وحقوق 

اإلنسان وغيرها".
ولفت إلى أن "هؤالء القضاة سيشكلون 
الن��������واة الصلب��������ة والحقيقي��������ة للقض��������اء 

املتخصص في القضاء االتحادي". 
وخلص إلى أن "جهود السلطة القضائية 
قائم��������ة وحثيثة على ترس��������يخ مثل هذه 
املحاكم في النظام القضائي االتحادي"، 
مؤك��������دا أن "الواقع العملي كش��������ف عن أن 
املحاكم املتخصصة هي وس��������يلة مثلى 

لالرتقاء بالقضاء والعدالة".

جتربة حديثة وفرت الدقة والسرعة في حسم الدعاوى

�ملحاكم �ملتخ�س�سة.. �سمانة ل�سر�ئح �ملجتمع ونقلة نوعية للق�ساء �لعر�قي

مبلغ عقوبات م�سّددة ملرتكبي �جلر�ئم حتت تاأثري �مل�سّكر و�ملخدر�ت تخفي�ش  لنا  يحق  "�لبد�ءة": 
�ل�سرط �جلز�ئي يف "حاالت معينة"  بغداد/سحر حسين

وضع املش��������رع العراق��������ي عقوبات 
الجرائم تحت  مش��������ّددة ملرتكب��������ي 
أعف��������ى  لكّن��������ه  املس��������كرات،  تأثي��������ر 
املس��������ؤولية الجزائي��������ة عّمن ُيثبت 
-وفق تقري��������ر طبي- بأنه تعاطاها 
باإلك��������راه أو م��������ن دون دراي��������ة، مع 
حف��������ظ الح��������ق للضحي��������ة بالعودة 
عل��������ى الجان��������ي بالتعوي��������ض ع��������ن 

االضرار.
وتشير الوقائع في محاكم الجزاء 
إل��������ى أن اغلب الجرائ��������م الحاصلة 
تح��������ت تأثير الكح��������ول واملخدرات 
الط��������راز الخطي��������ر والبش��������ع،  م��������ن 
املؤث��������رات  يتن��������اول  الجان��������ي  وأن 
ل الرتكاب 

ّ
العقلية بوصفها مسه

األفع��������ال املخالفة للقان��������ون، فيما 
يؤّك��������د قض��������اة أن رف��������ع العقوب��������ة 
إلى مس��������تواها األعل��������ى بحق هذه 
الش��������ريحة ج��������اء تطبيقًا س��������ليمًا 
القانوني  العدالة واملنطق  ملبادئ 

السليم.
الهيئ��������ات  إح��������دى  رئي��������س  وق��������ال 
الجنائي��������ة في محكمة اس��������تئناف 
القاض��������ي أحمد االميري  الرصافة 
إن "املش��������ّرع يش��������ّدد العقوب��������ة على 
من يرتكب الجريمة وهو في حالة 
سكر، أو من يتناول املواد املخدرة 

بنحو طوعي".
وفيم��������ا يؤكد االمي��������ري، في حديث 
مع "القضاء"، ع��������دم "وجود عقوبة 
ملتعاط��������ي الكحول من دون ارتكاب 
جريم��������ة"، إال أنه يس��������تثني من تلك 
القاعدة "مثي��������ري الفوضى نتيجة 
املحاس��������بة  تطالهم  املس��������كر وهنا 

القانونية".

وفي مقابل ذلك، تحّدث عن "مساع 
لبع��������ض املتهمني من خالل االدعاء 
بانهم ارتكبوا الجريمة املنس��������وبة 
املس��������كرات  اليهم بحجة تعاطيهم 

عن غير دراية أو تحت االكراه".
وأوض��������ح أن "املحكم��������ة لديه��������ا من 
الخب��������رة الكافي��������ة للتوص��������ل إل��������ى 
حقيق��������ة ه��������ذه املزاع��������م"، مبين��������ًا ان 
"العقوب��������ة تك��������ون مش��������ّددة ايض��������ًا 
مل��������ن يدعي كذب��������ًا بأن��������ه اجبر على 
تناول املسكر وبسببه اقترف فعاًل 

مخالف للقانون".
ويس��������تدل األمي��������ري بما ج��������اء في 
املادة 60 م��������ن قانون العقوبات في 
أن "املش��������ّرع يعفي مرتكب الجريمة 
تحت تأثير املس��������كر بنحو قسري 
أو عن غير علم أو أنه كان مسلوب 

اإلرادة ألي سبب".
املجامي��������ع  "بع��������ض  أن  وأورد 
االرهابي��������ة تعط��������ي نس��������اء واطفاال 

مختطفني مسكرات أو مخدرات من 
دون علمهم لك��������ي ينفذوا عمليات 

تفجير وتفخيخ تطال العراقيني".
من جانبه، افاد مهدي عبود قاضي 
محكمة تحقي��������ق الرصافة الثانية 
بأن "القض��������اء يس��������تجيب لطلبات 
املتهم او موكله بخصوص مزاعم 
أن ارت��������كاب الجريمة ج��������اء نتيجة 
الس��������كر"، الفتًا إلى أن "الطلب يحال 

على اللجان الطبية للبت فيه".
وأض��������اف عب��������ود ف��������ي تصريح إلى 
"القض��������اء"، أن "التقري��������ر الطبي قد 
يثبت بأن املتهم تعاطي املسكرات 
باختي��������اره وعلمه ولم يفقد االرادة 
واالدراك جب��������رًا، بالتال��������ي ال يمكن 
إعفاءه من املسؤولية الجزائية أو 

تخفيف العقوبة عنه".
وأشار إلى أن "حاالت السكر تكون 
الجرائم  ف��������ي  االس��������اس  بالدرج��������ة 
الخطي��������رة يتعاطاه��������ا املجرم لكي 

تشجعه على ارتكابها، فهي توفر 
ل��������ه االس��������تعداد للقتل أو الس��������رقة 
كونه سيفقد السيطرة على عقله".

ولفت قاضي تحقيق الرصافة إلى 
أن "املشّرع العراقي التفت إلى هذه 
الحال��������ة وعالجه��������ا بم��������ا يتفق مع 
مبادئ العدال��������ة واملنطق القانوني 
الس��������ليم م��������ن خ��������الل جعله��������ا احد 

أسباب تشديد العقوبة".
ويج��������ّد عب��������ود أن "هذه الش��������ريحة 
من الجناة تكون ف��������ي الغالب أكثر 
خط��������ورة وقس��������وة وبش��������اعة على 
املجتم��������ع، كونها تقت��������رف الجرائم 
تحت تأثير املخدرات واملس��������كرات 

إشباعًا للغرائز والنزوات".
وف��������ي ه��������ذا االطار ش��������دد عل��������ى أن 
"التحقيقات تش��������ير إلى أن العديد 
من العمليات اإلرهابية التي سقط 
على اثرها عش��������رات الشهداء كانت 

بهذه الطريقة".

ويذه��������ب القاض��������ي عب��������ود إلى أن 
املنظومة  أخ��������رى ضم��������ن  قوان��������ني 
التش��������ريعية العراقي��������ة تطرقت إلى 
الس��������كارى اسوة  الجرائم  مرتكبي 
بما ورد في قان��������ون العقوبات من 

مبادئ.
وقال إن "قانون املرور النافذ اعتبر 
سائق املركبة الذي يرتكب جريمة 
دهس وهو تحت تأثير املس��������كر او 
املخدر وتتس��������بب الح��������ادث بوفاة 

الضحية ظرفًا مشددًا للعقوبة".
الق��������رار  إل��������ى  الوص��������ول  وألج��������ل 
الصحيح، ذكر عب��������ود ان "املحكمة 
م��������ن االطباء  تس��������تعني بالخب��������راء 
للتثب��������ت م��������ن حالة الس��������كر ومدى 

ارتباطها بارتكاب الجريمة".
 اإلعفاء من املسؤولية الجزائية 

ّ
لكن

ملرتكب الجريمة املكّره على تناول 
املس��������كر ال تعن��������ي خل��������و ذمته من 
األضرار التي تس��������بب به��������ا للغير، 
بحسب ما أوضحه قاضي تحقيق 
"للضحي��������ة  أن  الرصاف��������ة مؤك��������دًا  
أو ذوي��������ه الح��������ق في الع��������ودة على 
م��������ن خالل  بالتعوي��������ض  الجان��������ي 

املحاكم املدنية".
وق��������ّد تأتي املخ��������درات على ش��������كل 
عالج��������ات لبع��������ض املرض��������ى الذين 
يرتكب��������ون جريمة تح��������ت تأثيرها، 
وهن��������ا يعّلق عب��������ود ب��������أن "اللجان 
االمر  املختص��������ة تحس��������م  الطبي��������ة 
م��������ن الناحي��������ة الفنية لك��������ي يتضح 
للقاض��������ي االلية الت��������ي في ضوئها 
تعاط��������ي املته��������م ال��������دواء، ه��������ل هي 
انه��������ا  وف��������ق استش��������ارة طبي��������ة أو 
طبق��������ًا للجرع��������ات املقّررة أم��������ا زاد 
عليه��������ا، وبعدها يصدر قراره وفق 

القانون".

بغداد/ سيف محمد

افاد قضاة ينظرون دعاوى البداءة بإمكانية 
تدخ��������ل املحكم��������ة ف��������ي تحديد مبلغ الش��������رط 
الجزائ��������ي ضمن ح��������االت معينة م��������ن بينها 
تخفيض الغلو في قيمته، الفتني إلى أن هذا 
الش��������رط تس��������ري عليه احكام التعويض عن 
االضرار، مشددين على عدم امكانية إدراجه 
ف��������ي العقود الت��������ي ترتب التزام��������ًا ماليًا؛ ألنه 

سيعد بمنزلة الربا.
ويع��������ّرف قاضي الب��������داءة محم��������ود عبد الله 
حس��������ن الش��������رط الجزائي على أنه "بند يدرج 
ف��������ي العقود لضم��������ان تنفيذه��������ا وبمقتضاه 
 ف��������ي التزام��������ه 

ّ
يلت��������زم املتعاق��������د ال��������ذي يخ��������ل

بتعويض الطرف اآلخر".
وتابع حس��������ن في حدي��������ث مع "القض��������اء"، أن 
"تدخ��������ل املحكمة املختصة في مبلغ الش��������رط 
الجزائي يكون وفق ش��������روط، ف��������ي مقدمتها 
اذا كان العق��������د قد تم تنفيذ جزء منه، فيعفى 
الط��������رف الذي يتوجب عليه دف��������ع هذا املبلغ 
عن جزء يتناسب مع ما اوفى به في العقد".

وذكر أن "التدخل والتخفيض يش��������مل ايضًا 
وجود ش��������روط جزائية مبالغ بها وبالتالي 

يأتي دور القاضي لرفع املغاالة".
"التدخ��������ل  أن  الب��������داءة  قاض��������ي  واس��������تطرد 
بالزي��������ادة يحصل بع��������د ثب��������وت أن األضرار 
الت��������ي نتجت عن عدم االلت��������زام بالعقد تفوق 
مقدار التعويض الجزائي وهذا يكون بخطأ 

جسيم أو غش".
وأوضح أن "الش��������رط الجزائ��������ي هو تعويض 
اتفاقي مصدره التزام الطرفني وعدم اإلخالل 

به، وهو لي��������س التزامًا قائمًا بحد ذاته، أنما 
تابع ملا هو متفق عليه في العقد األصلي".

وانتهى حسن الى أن "إدراج الشرط يجب أن 
يك��������ون قبل الضّرر، اما اذا جاء بعد حصوله 
فال يسمى شرطًا جزائيًا، إنما يندرج ضمن 

مفهوم التصالح".
م��������ن جانبه، ذكر قاضي البداءة اآلخر مجبل 
حس��������ني س��������هيل في حديث مع "القضاء"، أن 
"وجود الش��������رط الجزائي ال يتطلب شكاًل او 

صيغة معينة".
وأض��������اف س��������هيل أن "للمتعاقدي��������ن الحرية 
الكامل��������ة في إيج��������اد هذا الش��������رط"، موضحًا 
ان��������ه "باإلم��������كان االتف��������اق علي��������ه صراح��������ة أو 
استخالصه من مضمون العقود وشروطه".

ونّوه سهيل إلى إمكانية "اعتماده في جميع 
العقود باس��������تثناء تلك التي تتضمن التزامًا 
ماديًا في الذمة كالقروض وس��������ائر الديون؛ 

ألنه سيؤدي إلى الربا".
وفيما ش��������ّدد س��������هيل على أن "بط��������الن العقد 
االصل��������ي يمتد اث��������ره إلى الش��������رط الجزائي"، 
لكّنه افاد بان "بطالن هذا الش��������رط لوحده ال 

يؤثر في شرعية العقد االصلي".
وعن كيفية االيفاء به، أجاب "يصح أن يكون 
اقس��������اطًا أو ايرادًا مرتبًا"، منبهًا إلى امكانية 
أن تأم��������ر املحكم��������ة ب�"اعادة الحال��������ة على ما 
كان��������ت علي��������ه قب��������ل االخ��������الل بالعق��������د بطلب 
 باداء أمر 

ّ
املتض��������ّرر، وأن تحكم الطرف املخل

مع��������ني أو برد املثل في املثليات على س��������بيل 
التعويض".

ويذهب القاضي س��������هيل إلى وجود "سلطة 
للقض��������اء ف��������ي التدخل في تق��������دي التعويض 
الناتج عن الشرط الجزائي، أو أن ال تحكم به 
اساس��������ًا في حال ثبت عدم وجود ضّرر جراء 

عدم االلتزام بالعقد".

إدراجه في القروض وسائر الديون غير جائز ويحّوله إلى "ربا"اغلب اجملرمني يتناولونها لتسهل عليهم األفعال البشعة

جرمية �إ�ساءة ��ستعمال و�سائل �الت�سال

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

يعد الهاتف النقال ووس��������ائل االتصال الحديثة صورة من صور 
التطور الحديث الذي يشهده العالم حيث تحول العالم الى قرية 
صغيرة من حيث س��������هولة االتصال ونق��������ل املعلومات، إال ان لهذه 
الخدمة العديد من الس��������لبيات ومن هذه السلبيات الجرائم التي 

يمكن أن ترتكب بواسطتها.
ومن هذه الجرائم جرائم اساءة اجهزة االتصال الحديثة الهاتف 
املحمول )املوباي��������ل(  من خالل التهديد بواس��������طة الهاتف النقال 
او ارتكاب جرائم الس��������ب والش��������تم عن طريق اس��������تعمال النقال او 
جريم��������ة انتهاك حرم��������ة الحياة الخاصة من خ��������الل تصوير أمور 
شخصية او صور شخصية او التشهير عن طريق استعمال هذه 
الصور ونشرها من خالل مواقع التواصل االجتماعي والتحرش 
وال ش��������ك في ان عجل��������ة التطور كلما تقدم الى االم��������ام فان التطور 

يسبب أمورا سلبية داخل املجتمع.
  وفي إط��������ار القانون الجنائي يقال ان ل��������كل تطور جريمة تقابله 
وجرائم التهديد عن طريق استعمال الهاتف النقال باعتباره من 
وس��������ائل االتصال الحديثة  من خالل التهديد باالتصال املباش��������ر 
او ارس��������ال رس��������الة خطية  تتضمن التهديد بالقتل او الخطف او 
التح��������رش و هذه الجرائم  املنصوص عليها في قانون العقوبات 
العراق��������ي رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل في الجرائم املاس��������ة بحرية 
االنس��������ان و ف��������ي الواق��������ع العمل��������ي نج��������د ان الكثير من الش��������كاوى 
تتضمن تلقي التهديد عن طريق الهاتف النقال او تلقي التحرش 
الجنس��������ي او االعت��������داء بالس��������ب والش��������تم  وقد تس��������تخدم أجهزة 
االتصال الحديث��������ة في ارتكاب جرائم الخط��������ف و جرائم اإلرهاب 
وهذه الجرائم من الجرائم الخطرة التي تهدد امن واستقرار البلد 
فيجب ان يكون هناك دور لشركات الهاتف النقال في التعرف على 
الجناة من الجان��������ب الفني لكي يتم اتخاذ اإلج��������راءات القانونية 
بحق الجناة حيث يصدر قاضي التحقيق قرارا بمفاتحة ش��������ركة 
االتص��������ال املختصة لغرض معرفة عائدي��������ة الرقم املتصل وتزويد 
املحكم��������ة باملعلوم��������ات التفصيلية م��������ع بيان امل��������كان الذي حصل 
منه االتص��������ال ولكن تثور الكثير من املش��������كالت بخصوص ارقام 
الهواتف النقالة اذ ان اغلب الوثائق التي يتم استخدامها إلجراء 
عقد بيع جهاز الهاتف النقال ال تعود للمش��������تري وال يتم التحقق 
عن عائدية صاحبها االصلي  او قد يتم التصرف ببيع الخط الى 
اكثر من ش��������خص و يبقى باس��������م املش��������تري األول والذي ال تربطه 
اي صلة بحادث التهديد بواس��������طة الهاتف النقال و يتطلب الزام 
شركات الهاتف النقال بان تكون هناك قاعدة بيانات للمشتركني 
واألس��������ماء وأضابير للمستمسكات العائدة للمشتركني واعتماد 
البصمة الذكية وان يكون هناك تنس��������يق بني شركات االتصاالت 
وبني الجهات األمنية ووزارة االتصاالت واألمن الوطني السيما 
ان البع��������ض م��������ن مرتكب��������ي جرائم التهدي��������د يعمدون ال��������ى اتالف 
الش��������ريحة بعد ارتكاب الجريمة ومن الضروري اعادة العقوبات 
املنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي  للجرائم املرتكبة 

بواسطة وسائل االتصال الحديثة.

بابل تتطلع الى المزيد من المحاكم المتخصصة

المشرع شدد عقوبة مرتكب الجريمة في حالة تعاطيه
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بغداد/ دعاء آزاد

الجنائي��������ة  املحكم��������ة   كش��������فت 
بقضايا  املتخصص��������ة  املركزي��������ة 
اإلرهاب والجريم��������ة املنظمة في 
بغداد، عن توصل تحقيقاتها إلى 
إعادة تنظي��������م "داعش" اإلرهابي 
ترتيب أوراقه ف��������ي مناطق حزام 
العاصم��������ة، الفت��������ة إلى أن��������ه بات 
يس��������تغل بس��������اتينها ومزارعه��������ا 
املتداخلة من خالل تحويلها إلى 
الس��������يما  لعناصره  "مضاف��������ات" 
االنتحاري��������ني، فضاًل عن إنش��������اء 
وتأهي��������ل  تدري��������ب  معس��������كرات 
الس��������تقبال  وأماك��������ن  ملقاتلي��������ه، 
الفاري��������ن من مع��������ارك املحافظات 

املجاورة.
ودعا قضاة في املحكمة، القوات 
االمنية بمختل��������ف صنوفها إلى 
اجراء عملية عس��������كرية س��������ريعة 
لتمش��������يط تل��������ك املناطق، ونصب 
س��������يطرات ونقاط تفتيش قريبة 
م��������ن بعض، محذري��������ن من تركها 
ب��������ؤرة لإلرهابيني ونش��������اطاتهم 
التي تهّدد العاصمة، مؤكدين في 
الوقت ذاته أن املعلومات األولية 
تش��������ير إلى تلغيم الطرق املؤدية 
إلى البساتني واملناطق الزراعية 
ما يقتضي اتخ��������اذ الحيطة عند 

إجراء أي اقتحام لها.
وقال قاض متخصص باإلرهاب 
ف��������ي تصري��������ح إلى "القض��������اء"، إن 
"آلي��������ة تعاطي تنظي��������م داعش في 
ب��������ه  الخاص��������ة  االوكار  اختي��������ار 
س��������واء مؤقتة أو دائمة املعروفة 
)املضافات( اختلفت عّما كانت  ب�

عليه في السابق".
وتاب��������ع أن "التنظي��������م كان يلج��������أ 
في السابق إلى استئجار منازل 
م��������ع  ويس��������كن فيه��������ا إرهابي��������ني 
عائالتهم ألجل عدم جلب االنتباه 
وي��������أوي فيه��������ا االنتحاري��������ني أو 
العجالت املفّخخة وبعد الهجوم 

يتركها".

االس��������لوب  "ه��������ذا  أن  وأوض��������ح 
كان معتم��������دًا من��������ذ الع��������ام 2009 
وحتى العام 2014 عند س��������قوط 
املوصل ومحافظ��������ات اخرى بيد 
اإلرهابي��������ني وم��������ا نتج ع��������ن ذلك 
من خس��������ائر تعرض له��������ا افقدته 

توازنه على مختلف الجبهات".
إل��������ى  القاض��������ي  أش��������ار  وفيم��������ا 
حالي��������ًا  أخ��������ذوا  "االرهابي��������ني  أن 
باللجوء إل��������ى االنفاق واملواضع 
أن  إل��������ى  لف��������ت  االرض"،  تح��������ت 
"املعلوم��������ات املتوفرة لدينا تفيد 
بتواجد مضافات بأعداد ليست 
بالقليلة في مناطق حزام بغداد 
تش��������كل تهديدًا واضحًا على أمن 

العاصمة".
وع��������ن س��������بب اختي��������ار التنظي��������م 
ملناطق اطراف بغداد، رّد "كونها 
رخوة امنيًا وليس فيها انتشار 
عسكري بشكل كبير وقّلة القوات 
املاس��������كة باألرض وعدم تمكنها 

من التوّغل إلى بساتينها".
ويش��������ّرح بأن "التنظيم االرهابي 
يستغل التواجد الكثيف للنخيل 

كحاج��������ز اول��������ي أم��������ام رصده��������م 
م��������ن قبل الطائ��������رات، ومن بعدها 

أشجار الحمضيات".
الغطائ��������ني بمنزلة  "هذي��������ن  وعّد 
ال��������ذي يفصل  الس��������ميك  الحاجز 
املتواجدين داخل البس��������اتني عن 
والطائرات  الج��������و  س��������الح  رصد 

املسّيرة".
وأورد أن "اإلرهابي��������ني يأخ��������ذون 
احتياطات اكبر لتالفي أي خرق، 
فف��������ي الصب��������اح يختبئ��������ون ف��������ي 
خن��������ادق، وينصبون لي��������اًل خيما 
ينام��������ون فيه��������ا"، مبين��������ًا ان "بقاء 
ه��������ذه املضافات  االنتح��������اري في 
ليس بالطويل خوفًا من القبض 
عليه بل ه��������و يتنقل بني أكثر من 

وكر لغرض التمويه".
وأكد قاضي املركزية أن "البساتني 
التي تقع بالدرجة االساس جنوب 
وشمال العاصمة مؤمنة من قبل 
التنظيم، بعد أن عمد على تلغيم 
الطرق املؤدية له��������ا خوفًا من اي 

هجوم بّري قد يطالها".
امل��������زارع  ه��������ذه  عائدي��������ة  وع��������ن 

والبساتني، ذكر أن "اغلبها لم يتم 
التوصل عل��������ى اصحابها كونهم 
تركوها بسبب االوضاع االمنية 
وهاج��������روا إل��������ى خ��������ارج الب��������الد، 
وبالتالي اصبحت تحت سيطرة 
االرهابي��������ني م��������ن دون وجود من 

يطالب بها".
ونّوه إلى أن "مناطق على حدود 
العاصمة الشمالية تم تحريرها 
بالكام��������ل لك��������ن الق��������وات االمني��������ة 
انس��������حبت منه��������ا ول��������م تثبت من 
يمسك االرض فيما بعد ما جعل 
التنظي��������م يعي��������د نش��������اطه فيه��������ا 
من خ��������الل اس��������تحداث املضافات 

واالوكار".
وتح��������ّدث ع��������ن "ف��������راغ امن��������ي في 
مناطق تقع خلف سور العاصمة 
وهذه املناطق تشكل خط التماس 
بني مناط��������ق قوتني عس��������كريتني 
تابعتني للجيش كل واحدة منها 

تدعي أنها مسؤولية اآلخر".
 وأوض��������ح ان "التنظيم االرهابي 
بع��������ض  واس��������س  ذل��������ك  اس��������تغل 
االنفاق كونها مناطق صحراوية 

بامكانه االنطالق منها".
ودعا قاضي اإلرهاب في املحكمة 
إل��������ى "القي��������ام بحمل��������ة عس��������كرية 
تطهير  ألج��������ل  وس��������ريعة  عاجلة 
بساتني حزام بغداد من مضافات 
داعش واستحداث نقاط تفتيش 
قريب��������ة م��������ن بعضها داخ��������ل تلك 
البس��������اتني ملنع عودة التنظيمات 

اإلرهابية إليها".
كما أورد أن "الجهود التحقيقية 
للمحكم��������ة املركزي��������ة ف��������ي جم��������ع 
املعلوم��������ات ع��������ن تلك البس��������اتني 
س��������اعدت في قت��������ل نحو عش��������رة 
يحاول��������ون  كان��������وا  انتحاري��������ني 
ش��������هر  بغ��������داد خالل  اس��������تهداف 

رمضان املاضي".
وهذه ليس��������ت امل��������رة االولى التي 
تحذر فيه��������ا املحكمة من مخاطر 
تنظي��������م داعش على بغ��������داد، فقد 
ع��������ن  مؤخ��������رًا  قضاته��������ا  كش��������ف 
توصلهم إلى ابرز مصادر تمويل 
االرهاب وف��������ي مقدمتها اعتماده 
مئ��������ات  اس��������ماك  عائ��������دات  عل��������ى 

البحيرات شمال العاصمة.

م��������ن جانب��������ه، ذك��������ر ق��������اض اخ��������ر 
للمحكمة في تعليق إلى "القضاء"، 
االرهابي��������ني  م��������ن  "العدي��������د  أن 
املطلوب��������ني وفق مذك��������رات قبض 
ص��������ادرة م��������ن املحاك��������م املختصة 
يختبئ��������ون ف��������ي مناط��������ق ح��������زام 

بغداد".
وزاد أن "خط��������ورة بق��������اء م��������زارع 
وبساتني تلك املناطق بهذا الحال 
من دون القي��������ام بعمليات نوعية 

ألجل فرض األمن فيها".
وق��������ال  أن "م��������ن الصحي��������ح القول 
ب��������أن القوات العس��������كرية العراقية 
منش��������غلة بجمي��������ع صنوفها في 
مع��������ارك تحرير نين��������وى واالنبار 
وص��������الح الدين، لكن هذا ال يعني 
ترك العاصمة من دون احتياطات 

أمنية".
وي��������رى أنه ب��������� "بفرض الس��������يطرة 
خط��������ر  ابع��������اد  يعن��������ي  عليه��������ا 
العملي��������ات اإلرهابية ع��������ن بغداد 
بمع��������دالت كبي��������رة جدًا الس��������يما 
على صعيد التفجيرات بواسطة 

االنتحاريني".
وأك��������د قاض��������ي تحقي��������ق االرهاب 
أن "امل��������زارع والبس��������اتني ل��������م تعد 
تحت��������وي عل��������ى املضاف��������ات ايضًا 
ب��������ل معس��������كرات ومق��������ار لتدريب 
الفوري  التحرك  ينبغي  املقاتلني 

اليها".
ويواصل بالقول إن "هذه املناطق 
يعّدها التنظي��������م االرهابي مالذًا 
امن��������ًا للهاربني من معارك االنبار 
بع��������د الخس��������ائر املوجع��������ة الت��������ي 

تلقوها على تلك الجبهات".
"للمحكم��������ة  أن  إل��������ى  وانته��������ى 
املركزي��������ة ف��������ي بغ��������داد معلومات 
عّم��������ا يحص��������ل في مناط��������ق حزام 
التنفيذية  الجهات  بغداد، وعلى 
أن تأخذ دورها في معالجة هذه 

االخطار".
التحقيقي��������ة  الجه��������ود  أن  يذك��������ر 
للمحكم��������ة املركزية اس��������همت في 
القبض على العديد من مرتكبي 
الجرائ��������م االرهابي��������ة ف��������ي بغداد، 
فيما أص��������درت محكمة الجنايات 
فيها احكامًا مختلفة طالت كبار 

قادة تنظيم داعش باالعدام.

انتحاريون يتخذون من مزارع وبساتني منطلقًا لتنفيذ عملياتهم في العاصمة

بغد�د حز�م  حول  ومع�سكر�ت  م�سافات  باإن�ساء  �أور�قه  ترتيب  "د�ع�ش" يعيد 

"املنازعات الرياضية": تقارير اخلبراء حتّدد مدى االلتزام بقواعد املنافسة

نساء يلجأن للمطالبة بها كورقة ضغط ملنع الطالق

�سرطان رئي�سان لعدم حما�سبة �لالعب عن �إ�سر�ره بحق خ�سمه "ق�سائيًا"

�لعر�ق ينفرد مبوقف مغاير لدول �ملنطقة يف "�لنفقة �لزوجية"

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ عدنان صبيح

انف��������رد الع��������راق بموق��������ف مختل��������ف 
ع��������ن دول املنطق��������ة في مل��������ف النفقة 
الزوجية من خالل امكانية منحها 
بنح��������و مؤقت لح��������ني انتهاء دعوى 
اس��������تحقاقها، فيم��������ا تش��������ير وقائع 
إل��������ى أن بعض النس��������اء يلجأن إلى 
املطالبة بها أمام املحاكم بوصفها 
ورق��������ة ضغط إلرج��������اع رجالهن إلى 

دون  والحيلول��������ة  الزوجي��������ة  ع��������ش 
وقوع الطالق.

وق��������ال قاضي االحوال الش��������خصية 
عبد الحس��������ني الدراج��������ي إن "قانون 
االحوال الش��������خصية نص في املادة 
58 على أن نفقة كل إنسان من ماله 
إال الزوجة من زوجها، وتستحقها 
طيلة بقاء العالق��������ة الزوجية قائمة 
وتش��������مل امل��������أكل وامللب��������س وأمورا 
اخرى كاملأوى والعالجات الطبية".

وأش��������ار الدراج��������ي ف��������ي حدي��������ث مع 
"القض��������اء"، إل��������ى "احقية امل��������رأة في 
اقام��������ة دعوى عل��������ى زوجه��������ا اذا لم 

ينف��������ق عليه��������ا مل��������دة س��������نة كاملة"، 
منوهًا إلى أنه��������ا "النفقة تقدر على 
اس��������اس املقدرة املالية للرجل وفقًا 
لوضعه االجتماعي واالقتصادي".

وذك��������ر أن��������ه "بع��������د اقام��������ة الدع��������وى 
ستكون املحكمة امام إما زوج لديه 
وظيف��������ة عامة وحينها يتم مفاتحة 

دائرته ملعرفة مقدار راتبه".
وفي حالة عدم امتالك الزوج وظيفة 
رسمية، يؤّكد الدراجي أن "الزوجة 
عليه��������ا اثبات مس��������توى دخله وما 
يملك��������ه"، مبين��������ًا أن "ف��������ي الحالتني 
يخض��������ع االمر إلى تقري��������ر الخبراء 

القضائي��������ني لتحديد ما تس��������تحقه 
املرأة". 

وش��������ّدد عل��������ى أن "املش��������ّرع العراقي 
انف��������رد ع��������ن بقي��������ة بل��������دان املنطق��������ة 
بوج��������ود فق��������رة تتي��������ح من��������ح نفقة 
مؤقتة للم��������رأة لحني ص��������دور قرار 
قضائي في دعوى النفقة بوصفها 

إحدى ضمانات للمتزوجة".
ونبّه إلى الدراجي أن "النفقة بنحو 
عام تخضع ملتغيرات الوضع املالي 
للزوج فهي ليس��������ت ثابت��������ة، وليس 
هناك فرق بني ما يخصص للذكور 

واالناث".

 وعلى الصعيد نفس��������ه، ذكر قاضي 
االح��������وال الش��������خصية أن "القان��������ون 
تط��������رق ايض��������ًا للنفقة الت��������ي تمنح 
م��������ن االبناء إلى االبوي��������ن والغرض 
منه��������ا تقوي��������ة أواص��������ر التكافل في 

املجتمع".
وأورد أن "االغل��������ب في الدعاوى فأن 
املحكم��������ة تنظر إلى االبن امليس��������ور 
في أنه يتحمل هذه النفقة، لكن هذا 
ال يمنع من ش��������مول االبن االكبر في 

جزء منها".
ونّوه الدراجي إلى "امكانية االبوين 
في اقامة دعاوى امام املحكمة بحق 

أكث��������ر من ابن الج��������ل الحصول على 
سبل العيش".

واستطرد أن "دائرة التنفيذ التابعة 
ل��������وزارة العدل مس��������ؤولة عن تنفيذ 
بما تنتهي إلي��������ه املحاكم بداية من 
التبليغ بالقرار، ومن ثم االجراءات 

املتعلقة بتحصيل االموال".
وأكم��������ل الدراجي بالق��������ول إن "هناك 
امكانية إلصدار قرار قضائي بحق 
من يتخلف عن دفع النفقة بحسب 
صالحي��������ات املحكم��������ة املنص��������وص 

عليها في القانون".
 من جانبه، افاد الباحث االجتماعي 

مصطفى إبراهيم ف��������ي تعليقه إلى 
"القض��������اء"، بأن "النفقة من الدعاوى 
الباح��������ث  فيه��������ا  ويب��������ذل  املهم��������ة 
االجتماعي دورًا مهم��������ًا في إرجاع 

الزوجني وإنهاء الخالف".
وأض��������اف أن "وقائع تش��������ير إلى أن 
يس��������تخدمن هذه  النس��������اء  بع��������ض 
الورق��������ة للضغط عل��������ى رجالهن من 

أجل العودة الى العش الزوجية".
ولفت إل��������ى أن "اغلب حاالت االتفاق 
عل��������ى مقدار النفق��������ة ينتهي امامنا، 
وبالتال��������ي ال توجد حاج��������ة للجوء 

إلى الخبير القضائي".

بغداد/ ضحى كريم

أك������د ق����ض����اة أن ع������دم امل���ح���اس���ب���ة عن 
ممارسة  اث���ن���اء  ال��ح��اص��ل��ة  األض�������رار 
االلعاب يكون وفق شرطني رئيسني، 
بوجود  يتعلق  اول��ه��ا  أن  م��وض��ح��ني 
اعتراف دولي لهذا النوع من الرياضة، 
لقواعد  ال�����الع�����ب  م�����راع�����اة  وال����ث����ان����ي 
الرياضية،  وامل���ؤس���س���ات  االت����ح����ادات 
الرياضي  أن  إل����ى  أش������اروا  وب��خ��الف��ه 
ل��ة ال��ج��زائ��ي��ة أو  ي��ت��ع��رض إل���ى امل��س��اء
املدنية في حال إصابة خصمه، حتى 
وإن كان الفعل داخ��ل الوقت الرسمي 
للمنافسة. وقال القاضي املتخّصص 
باملنازعات الرياضية محمد نديم إن 
اللعبة يشّكل جريمة  قواعد  "مخالفة 
تسّببت  إذا  ال��ق��ان��ون  عليها  يحاسب 

باضرار الغير".
"القضاء"،  نديم في حديث مع  وتابع 
ل���ع���ب���ة ق����واع����د م�����ح�����ّددة من  "ل����ك����ل  أن 

الرياضية  امل��ؤس��س��ات  أو  االت���ح���ادات 
ع����ل����ى ال�����الع�����ب االل�������ت�������زام ب����ه����ا وع�����دم 

مخالفتها".
وفيما أشار إلى ان "تعمد عدم مراعاة 
القواعد يعاقب بموجبه الالعب اسوة 
بباقي الجرائم"، واستدرك "أما اذا كان 
الواقعة  فتعد  ق��ص��د  ب���دون  ال��ت��ج��اوز 

إهماال أو عدم انتباه".
وب���ن���ح���و ع������ام ي����ؤك����د أن "امل������ش������ّرع ال 
ي��ح��اس��ب ع��ن االض�����رار ال��ت��ي يتسبب 
ب��ه��ا ال��الع��ب اث��ن��اء م��م��ارس��ت��ه اللعبة 
املعترف بها دوليًا، في حال تم مراعاة 

قواعدها وأصولها".
وب������خ������الف ذل���������ك، ي�����وض�����ح ن�����دي�����م ان 
"بامكان املتضّرر اللجوء إلى املحاكم 
ال��ج��زائ��ي��ة أو امل��دن��ي��ة ل��ل��ح��ص��ول على 
ح���ق���وق���ه ب���ح���س���ب ن������وع ال���ف���ع���ل ال����ذي 

ارتكب ضده".
وأورد أن "ال���ق���رارات امل��ت��خ��ذة م��ن قبل 
ال���ق���ض���اء ب���خ���ص���وص االض��������رار التي 
ت��ح��ص��ل خ�����الل االل����ع����اب ت���ك���ون وفق 

لبيان مدى  والفنيني  الخبراء  تقارير 
االلتزام بقواعد املنافسة".

من جانبه، ذكر قاضي التحقيق علي 
اللجوء  بامكانه  "امل��ت��ض��رر  إن  ع��دن��ان 
إلى املحاكم عند حصول تجاوز عليه 
خالفا للقانون في االلعاب الرياضية 
وي��س��ت��ط��ي��ع ت���ح���ري���ك ال���ش���ك���وى بحق 

خصمه".
وأض����������اف ع�����دن�����ان ف�����ي ت���ع���ل���ي���ق���ه إلى 
"القضاء" أن "املشّرع عندما ارتأى عدم 
امل��ح��اس��ب��ة ع��ن االض�����رار ال��ن��ات��ج��ة عن 
ممارسة االلعاب وااللتزام بقواعدها، 
الوقت  اث��ن��اء  ذل��ك  أن يحصل  يشترط 

املحدد للعبة ال خارجها".
أم�����ا ع����ن ال���ع���ق���وب���ات ال���ت���ي ت�����رد على 
"انها  ه�����ذه االف�����ع�����ال، اج������اب ع����دن����ان 
ت��خ��ت��ل��ف ب��ح��س��ب ال���ف���ع���ل ف��م��ن��ه��ا من 
تدخل في باب االي��ذاء، كون أن واقعة 
االعتداء العمد تسّببت باحداث عاهة 
مستديمة ويعاقب مرتكبها بالسجن 

ملدة ال تتجاوز 15سنة".

وت��اب��ع ع��دن��ان أن "االع���ت���داء ق��د ينتج 
عنه جرح أو اذى أو مرض، والعقوبة 
هنا بالحبس ملدة ال تتجاوز السنة"، 
ال��ج��ري��م��ة بكافة  "اث���ب���ات  م��وض��ح��ا أن 
قانون  في  عليها  املنصوص  وسائل 

االثبات".
وه��ن��اك ح���االت اع��ت��داء خ��الل االلعاب 
ت��ص��ل إل���ى ال���وف���اة، وف���ي ه���ذه الحالة 
ذكر عدنان أن "التحقيقات تنصب في 
العالقة السببية بني املوت واملمارسة 
التي تخالف قواعد اللعبة الرياضية 
وفي ضوئها تحدد مسؤولية الجاني 
ب���غ���ي���ر قصد  أو  ع����م����دًا  ك����ان����ت  س�������واء 
ويسند إليها املواد الواردة في قانون 

العقوبات".
ومضى عدنان إلى أن "السب والشتم 
ال�����ذي ي��ح��ص��ل أح��ي��ان��ًا ب���ني الالعبني 
االخر  على  بعضهم  لتأثير  م��ح��اول��ة 
ف���ال ي��ع��د ض��م��ن اس���ت���خ���دام ال��ح��ق في 
ال���ري���اض���ي���ة وي���ع���اق���ب عليه  االل����ع����اب 

القانون".

دعوات لتفيذ عمليات تطهير للمناطق الزراعية

مع �أين �كتب ملوقع �لكرتوين
لكني متع�سب للورق 

للمناقشةموضوع

فتحي الجواري 

 أهنئ صحيفة )القضاء( االلكترونية، واملشرفني عليها، واتمنى لها، 
ولهم، املزيد من النجاح والتقدم في خدمة مسيرتنا القضائية، فنحن 
ال نختل��������ف في ان االعالم االلكتروني حاز مس��������احة كبيرة من نظيره 
االع��������الم الورقي. فاملجال االلكتروني يعد مجاال ابداعيا عظيما، وهو 
طيلة مس��������يرته انتج، وينتج انماطا مختلفة في مجاالت االعالم على 
مختلف توجهاته، وطروحاته، اال اني اعتقد انه ما زال هناك مساحة 
للورق، وباألخص في املجاالت السياس��������ية، وفي الدراسات والبحوث 
القانونية، وفي الرواية والش��������عر، وغيرهم��������ا من األنماط االدبية، فما 
دام هن��������اك من يهتم بهذه املج��������االت، ويفكر في رحابه��������ا، ويحلل في 
مس��������الكها، أعتقد انه س��������يبقى امثال هؤالء مرتبطني بالورق ارتباطا 
عضوي��������ا، وهذا يصدق )على األقل( بالنس��������بة ألبن��������اء جيلي، والجيل 

الذي بعده. 
وأرى ان م��������ن يدعو إلعالم الكتروني كبديل عن االعالم الورقي، يكون 
قد س��������ار مع من يحاربون القراءة والثقافة، فم��������ا زال للكتاب الورقي، 
وللجري��������دة الورقي��������ة نكهتهم��������ا الخاص��������ة، فلرائحة ال��������ورق، ولعطر 
االحبار، جاذبيتهما املحببة لدى من تعود على ان يتنسم عبيرهما، 
وه��������و لن يكون على اس��������تعداد في يوم ما للتخلي عنهما ليس��������تبدل 

بهما لوحة الكترونية ال رائحة لها. 
بالنسبة لي فقد تعودت على الورق، فلذلك انا اتعصب له، قد استخدم 
الشاش��������ة االلكتروني��������ة احيان��������ا، كم��������ا يس��������تخدمها اوالدي واحفادي 
وزمالئي، اال اني لن اتخلى عن الورق كما فعلوا هم، ولن اكون شديد 
التعلق بالشاش��������ة االلكتروني��������ة، فهم قد حرموا م��������ن املطالعة الجادة 
بس��������بب هذه الثورة االلكترونية، مكتفني بقراءة االخبار العاجلة عبر 

هواتفهم النقالة. 
فأن��������ا أرى أن ال نكه��������ة ألي جهد فك��������ري يعرض الكترونيا، وس��������تبقى 
للورق مس��������احة في خضم هذا االعالم االلكتروني، فال زلت ال يمكنني 
ان أقرأ باستمتاع رواية، او شعرا، او دراسة رصينة في اي مجال من 
مجاالت االبداع االنس��������اني، اال وانا اتلمس الورق، ِوأشم عبير الحبر. 
لذلك على الكتاب الوقوف بوجه هذا الزلزال الخطير الذي يتعرض له 

الكيان الورقي، لكي يحصل التوازن املطلوب بني االلكترون والورق.
علين��������ا ان ندرك ان الكتابة الورقية اس��������تقرت عب��������ر اجيال طويلة على 
معايي��������ر، ونظ��������م، والي��������ات، وقد حددت تل��������ك املعايير نم��������اذج يقبلها 

املجتمع، ويقرها النقاد، وتتالءم مع ذائقة القراء.
بينم��������ا مازال ف��������ي الكتابات الرقمية ثمة فوضى، وعش��������وائية الى حد 
بعي��������د، فيمكن ان يضيع نص بالغ القوة والجمال مع االف النصوص 
الت��������ي ليس��������ت، اال ثرث��������رة تافهة، اليع��������رف صاحبها كي��������ف يكتب، وال 
يتقن اللغة التي يكتب بها. ففي س��������وق الكتابة الرقمية الاحد يراجع 
احدا، اذ نجد انفس��������نا محاطني بسيول منهمرة من النصوص بالغة 
الرداءة، والتي تجرح االحاسيس، مما يتعذر ممارسة اي عمل نقدي 

تجاهه��������ا. فالكتاب��������ة بش��������كل ع��������ام تتطلب 
مس��������تويات لغوي��������ة اعل��������ى من مس��������تويات 
التواص��������ل العادية، فما ال��������ذي يميز رواية 
فائق��������ة الش��������عرية، وجميل��������ة تقني��������ا، ع��������ن 

حكايات جداتنا ؟ 
وال��������ى أن يح��������ني وض��������ع معايي��������ر دقيق��������ة 
للكتاب��������ة الرقمية، تطرح من خالله كل هذه 
العش��������وائية، وه��������ذا الغث، يبق��������ى تعصبي 

للورق مستمرا. 

تدخل عنيف في احدى مباريات الدوري العراقي
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وفي مقابلة موس��������عة مع رئيس اس��������تئناف 
واس��������ط، طرح��������ت "القض��������اء" أس��������ئلة عديدة 
تتعل��������ق بأهم امللفات الت��������ي تنظرها املحاكم 

هناك، نص املقابلة في السطور التالية:

* ما هي عمليات التطوير العمراين 
التي �ضهدتها دور الق�ضاء يف 

وا�ضط؟
- من��������ذ أن أوكل��������ت إل��������ّي مهمة تولي رئاس��������ة 
االس��������تئناف ف��������ي تش��������رين األول م��������ن الع��������ام 
املاضي باش��������رنا بعمليات صيانة وتطوير 
لكافة مباني دور القضاء في واس��������ط، ابتداًء 
م��������ن املق��������ر الرئي��������س لرئاس��������ة املحكمة حيث 
أجري به��������ا العديد م��������ن إج��������راءات الصيانة 
والترمي��������م باعتب��������ار أن مبن��������ى الرئاس��������ة من 
البنايات القديمة التي بنيت في العشرينات 
م��������ن القرن املاضي فقد مضى على إنش��������ائها 
زمن طويل، فهو بحاجة إلى صيانة وترميم 
مستمر، وبدعم من الدائرة املالية في مجلس 
القض��������اء األعلى تم ترميم كافة املباني داخل 
االس��������تئناف وصيان��������ة واس��������تحداث حدائق 
داخل باحاتها، ففي بناية الرئاسة الحالية ال 
توج��������د قطعة ارض إال وأصبحت مرصوصة 

بالبناء أو غدت مساحة خضراء.

* لنبَق يف امللف العمراين.. هل من 
دور ق�ضاء اأن�ضاأت حديثًا، اأو حماكم 

ا�ضتحدثت؟
- نع��������م، ت��������م افتت��������اح دور قض��������اء جديدة في 
املحافظ��������ة، فخالل الفترة من ش��������هر تش��������رين 
األول ف��������ي العام املاضي ال��������ى الوقت الحالي، 
اس��������تحدث دار قضاء ف��������ي ناحي��������ة املوفقية، 
واس��������تحدثت دار أخ��������رى في ناحية واس��������ط، 
كم��������ا وتم تش��������كيل هيئة جناي��������ات ثانية في 

العزيزية.

* كيف يتم حتديد حاجة اال�ضتئناف 
اإىل بنايات ودور ق�ضاء جديدة؟

- هذا يرجع إلى التعداد السكاني ومدى سعة 
الرقع��������ة الجغرافية للمنطق��������ة املوجودة بها 
املحكم��������ة وزيادة عدد الدع��������اوى واملعامالت 
التي تعرض على القضاء، في بعض األحيان 
هناك محكم��������ة تنظر دعاوى  أكثر من قضاء 
أو ناحية ألن الكثافة الس��������كانية قليلة، على 
هذا األساس نقيس أهمية افتتاح دار قضاء، 
ونق��������دم بذل��������ك مقترح��������ًا الى رئاس��������ة مجلس 

القضاء األعلى ثم يصدر بيان بذلك.

* ما هو عدد دور الق�ضاء خارج 
بناية اال�ضتئناف املنت�ضرة يف 

�ضواحي املحافظة؟
- في الس��������ابق كانت لدينا س��������بع دور قضاء 
خ��������ارج مرك��������ز االس��������تئناف واآلن أصبحن��������ا 
نمتل��������ك 11 دار قض��������اء حيث غط��������ت الخدمة 
القضائي��������ة كل املناطق، وم��������ا تبقى ناحيتان 
فق��������ط ه��������ي الدبوني والش��������حيمية، وهما في 
الوق��������ت الراهن ال يس��������توجب فتح دور قضاء 
فيهما، اذ يشتركان مع مناطق أخرى قريبة 
ب��������دار قض��������اء، فضال ع��������ن ان ع��������دد القضايا 
املوج��������ودة فيهم��������ا ال تس��������توجب فت��������ح دار 
قضاء خاصة بهم��������ا، اآلن باإلمكان القول إن 
الرقعة الجغرافية للمحافظة من حدودنا مع 
ذي ق��������ار حتى حدودنا مع بغ��������داد الى ايران 

والديوانية وبابل مغطاة بخدمة قضائية.

*كيف مت التعامل مع عمليات 
الرتميم والتطوير يف ظل االأزمة 

املالية؟
- أغل��������ب األعم��������ال أجري��������ت برص��������د مالي من 
مجلس القضاء األعلى، باستثناء محكمتني 
وترمي��������م  صيان��������ة  عملي��������ات  به��������ا  أجري��������ت 
بأعم��������ال تطوعية م��������ن قبل قض��������اة املحكمة 

وبعض موظفي السلطة القضائية، األعمال 
التطوعية التي أجري��������ت وفرت ما يقارب 32 
مليون دينار خالل ستة أشهر من هذا العام 
باإلضاف��������ة إل��������ى األعم��������ال التطوعية األخرى 
كحم��������الت التبرع بال��������دم للجيش والحش��������د 

الشعبي وعقد الندوات القانونية.

* كيف تنظر اإىل جتربة مكاتب 
التحقيق الق�ضائي عمومًا، ويف 

وا�ضط خ�ضو�ضًا؟
- مكات��������ب التحقيق القضائ��������ي تجربة رائدة 
ووجوده��������ا أصب��������ح بال��������غ األهمي��������ة، ألن لها 
ميزات كثيرة منها حصر التحقيق بمنتسبي 
الس��������لطة القضائية بعيدا عن أفراد الس��������لطة 
التنفيذية، حيث يتسلم املحققون الشكاوى 
ويعرضونه��������ا عل��������ى القاضي مباش��������رة، كما 
أن م��������ن ميزاتها ضمان��������ة أن جميع الدعاوى 
تس��������جل لدينا في الس��������جالت، وأيضا يكون 
القضاة على اطالع دائم عليها، كما ضاعف 

وجود مكاتب التحقيق نسب الحسم أيضًا.

* ما عدد هذه 
املكاتب يف 

وا�ضط، وماذا 
ت�ضكل اأهميتها يف 

املحافظة؟
- لدين��������ا س��������بعة مكاتب 
قضائ��������ي  تحقي��������ق 
ثالث��������ة منه��������ا ف��������ي مركز 
ومكت��������ب  االس��������تئناف 
تحقيق قضائي في بدرة 
ومكت��������ب ف��������ي العزيزي��������ة 
وآخر في الصويرة وفي 
ونأمل  الزبيدية،  منطقة 
أن نفتت��������ح مكاتب أخرى 
في جميع دور القضاء في 
أهميتها  أم��������ا  املحافظة، 
فم��������ن الواضح أن مكاتب 
التحقي��������ق تنجز األعمال 
من  أفض��������ل  التحقيقي��������ة 
مراكز الش��������رطة التي لها 

دور مهم أيضًا، فه��������ذا العمل يتوجب وجود 
تكامل مع عمل الشرطة اذ ان قرارات القضاء 
تحت��������اج الى تنفي��������ذ والتنفيذ مس��������ؤول عنه 
منتس��������بو وزارة الداخلية، فق��������د اجري اتفاق 
مع مديرية شرطة واسط على ان تكون هناك 
مفرزة في كل مكتب قضائي تحتوي ضابطا 
أو أكثر باإلضافة إلى 15 من املنتس��������بني في 
الش��������رطة مهمته��������م تنفي��������ذ ق��������رارات قاضي 
التحقي��������ق وهناك التزام من قبل املنتس��������بني 
ويعمل��������ون تحت إمرة القاضي ولديهم مكان 

مخصص لهم في مكتب التحقيق.

* هل تعانون نق�ضًا يف طواقم 
املحققني الق�ضائيني؟

- هناك نقص في إعداد املحققني القضائيني 
عل��������ى الرغم م��������ن أن مجلس القض��������اء األعلى 
مس��������تمر بدعم هذا املوض��������وع من خالل منح 
سلطة املحقق لعدد من املعاونني القضائيني 
باإلضاف��������ة الى إدخال ع��������دد منهم في دورات 
للمحققني القضائي��������ني، واآلن نحن نتحضر 
لدورة في معهد التطوير القضائي لعدد من 
املحققني القضائيني من جميع االستئنافات، 
وقب��������ل م��������دة قصيرة من��������ح أربع��������ة معاونني 
قضائيني س��������لطة محق��������ق، باإلضافة إلى أن 
لدينا 3 محقق��������ني دخلوا إلى معهد التطوير 
القضائ��������ي حالي��������ًا، واآلن 70 % م��������ن عمليات 

التحقيق تجرى في املحاكم.

* متى ت�ضل ن�ضبة التحقيق يف 
املحاكم اإىل %100 من دون اإيكال 

مهام حتقيقية اإىل مراكز ال�ضرطة؟
- ح��������ني يتوفر الع��������دد الكافي م��������ن املحققني، 
ولدين��������ا خط��������ة ملن��������ح ع��������دد م��������ن املعاون��������ني 
القضائي��������ني س��������لطة محق��������ق قضائ��������ي حتى 
نس��������تطيع فتح مكات��������ب جدي��������دة لنصل إلى 

النس��������بة الكامل��������ة ف��������ي التحقيق، باس��������تثناء 
قضايا اإلره��������اب والجريمة املنظمة اذ هناك 
مكات��������ب خاصة للتحقي��������ق به��������ذه القضايا، 
وأيض��������ا دع��������اوى النزاه��������ة تتواله��������ا مكاتب 
خاص��������ة.. علما أن امل��������كان واملؤهالت األخرى 
موجودة لفتح مكات��������ب جديدة ونحتاج إلى 

محققني فقط.
 

* من يقّدر احلاجة اإىل حمقق 
ق�ضائي، ومن ير�ضح املعاونني الذين 

مينحون �ضلطة املحقق؟
- قاض��������ي املحكمة ورئيس االس��������تئناف هو 
من يق��������در حاج��������ة املحكمة، وبعده��������ا يقترح 
القاضي األول األس��������ماء ثم يج��������ري التدقيق 
على س��������يرة املعاونني القضائيني الوظيفية، 
إذ يجب أن يتمتع املراد منحه سلطة محقق 
بالنزاهة والكفاءة وكذلك الخبرة وان يكون 

سبق أن عمل بالتحقيق.

* ما هي اأبرز الق�ضايا التي ترد اإىل 
حماكم وا�ضط؟

- طبيع��������ة املحافظ��������ة التي 
وبغداد  الجنوب  تتوسط 
ه��������ذه  نوعي��������ة  تح��������دد 
الدعاوى في العادة، فهي 
تشابه القضايا املوجودة 
هنا وهناك، كما أن إطالل 
منف��������ذ  عل��������ى  املحافظ��������ة 
الح��������دودي مع  زرباطي��������ة 
إيران ودخ��������ول الكثير من 
املسافرين من إيران يشكل 
عبئ��������ًا في دع��������اوى معينة 
هي تج��������اوز الحدود، فقد 
حص��������ل س��������ابقًا أن بعض 
دخلوا  اإليرانيني  ال��������زوار 
دخ��������ول،  تأش��������يرة  دون 
تس��������جيل  الى  باإلضاف��������ة 
زي��������ادة ف��������ي ع��������دد دعاوى 

املخدرات.

* يعني اأن حماكم 
وا�ضط تتميز بدعاوى خا�ضة وهي 

جتاوز احلدود، وهل �ضجلتم دخول 
اإرهابيني؟

- نع��������م، هناك تجاوز من جنس��������يات مختلفة 
عادة يدخل��������ون عن طريق إي��������ران عبر املنفذ 
املشترك دون تأشيرة دخول، ولكن لم نسّجل 

دخول إرهابيني.
 

* كيف يرد اإخبار اإىل ال�ضلطات 
بوجود حالة دخول دون تاأ�ضرية؟

- الس��������لطات املوج��������ودة ف��������ي الح��������دود تخبر 
أحيانًا، وحني يخضعون للتفتيش يكش��������ف 
أمره��������م، وأغلبه��������م ُيلقى القب��������ض عليهم في 
الح��������دود، وفي حاالت ن��������ادرة يدخلون ويتم 

القبض عليهم في السيطرات داخل الكوت.

* ما هي اإجراءات هذه الدعاوى، وما 
هي عقوبتها؟

- حني يلقى القبض على الشخص املتجاوز 
عل��������ى الحدود يح��������ال على محكم��������ة تحقيق 
ب��������درة وبه��������ا ق��������اض منف��������رد لجمي��������ع أنواع 
الدعاوى، يحق��������ق في القضية ويحيلها على 
محكمة الجنايات ألن تجاوز الحدود جناية، 

واألحكام التي تصدر من سنة إلى 6 أشهر.

* لنتحدث يف ملف املخدرات، ما هي 
االأنواع التي تدخل اإىل املحافظة؟

- هناك نوع يدخل بكثرة، االس��������م العلمي له 
هو االفيون ويدخ��������ل بطرق مختلفة وجميع 
الكمي��������ات الت��������ي تدخ��������ل ال��������ى املحافظ��������ة هي 
لغرض التعاطي الش��������خصي وليس االتجار، 
اغلب الذين تم ضبطهم إيرانيون ويدخلون 
بصفة زوار وبشكل رسمي غير متجاوزين، 
بعضه��������م يدعي انه يس��������تخدمها في العالج 
بكمي��������ات معين��������ة ويب��������رزون تقاري��������ر طبية، 
ولكن القانون في العراق يمنع تعاطيها بكل 

األحوال. 

* هل ت�ضهد وا�ضط نزاعات ع�ضائرية 
كما هو حال املحافظات اجلنوبية؟

- ال توج��������د لدينا نزاعات عش��������ائرية وصلت 
للقتل إال في ح��������االت قليلة مما يطلق عليها 

غس��������ل الع��������ار، وال تتع��������دى أن تك��������ون حال��������ة 
او حالت��������ني، ونتعام��������ل مع جرائ��������م التهديد 
العشائري كجريمة عادية ونتخذ اإلجراءات 

بحسب القانون وبشهادة املواطنني.

* ماذا عن تهريب الب�ضائع ال�ضيما 
مع وجود �ضوق قريبة من اإيران التي 

ال تبعد �ضوى �ضاعات عن حمافظة 
وا�ضط.. اأمل ت�ضجل حاالت تهريب 

ب�ضائع؟
- ال لم نس��������جل تهريب بضائع س��������وى حالة 
واحدة وه��������ي أن احد التج��������ار ادخل بضاعة 
م��������ن البيض الفاس��������د في ش��������هر آذار املاضي 
وهي تقريبا ش��������حنة واحدة بكمية سيارتني 
وضبطت الش��������حنة وتم إت��������الف املواد بعدما 
اتخذت اإلجراءات بحق املتهم بحسب قانون 
تنظيم التج��������ارة وقانون حماية املس��������تهلك 

وصدرت بحقه عقوبة جزائية.

* ماذا عن ملفات االإرهاب يف 
املحافظة اإذا ما علمنا اأنها جتاور 

منطقة كانت �ضاخنة 
كاملدائن؟

- لدين��������ا ع��������دد غي��������ر قليل 
اإلره��������اب  قضاي��������ا  م��������ن 
يتابعها مكتب مخصص 
ملكافح��������ة اإلره��������اب، نع��������م 
القضاي��������ا تنحصر  ه��������ذه 
في منطقة ش��������مال واسط 
)ب��������ني الحفري��������ة واملدائن( 
تحديدا ف��������ي املنطقة التي 
الصويرة  قض��������اء  ترب��������ط 
بقضاء املدائن من جهتي 
نه��������ر دجلة بعضه��������ا الى 
قضاء الصويرة واألخرى 
املدائن، بعض  إلى قضاء 
اإلرهابي��������ة  الحواض��������ن 
املس��������احة  ه��������ذه  تس��������تغل 
الكبي��������رة، لدين��������ا عدد من 
القضايا وقبل فترة صدر 
حكم عل��������ى متهم بتفجير 

سيطرة "اللج" التي تقع بني واسط وبغداد.

* كيف تو�ضلتم اإىل مفجر �ضيطرة 
"اللج"؟  

- تم القبض على عدد من األشخاص ومن 
خالل اعترافاتهم ألقي القبض على هذا 
الشخص واجري التحقيق معه وبعدها 

اعترف بالجريمة.

* هل مت اإلقاء القب�ض على �ضبكات 
اإرهابية، وهل �ضدرت اأحكام جنائية 

بحقهم؟
- ت��������م القب��������ض عل��������ى الكثي��������ر من الش��������بكات 
اإلرهابية خالل الس��������نوات املاضية ففي عام 
2014 كان  لدين��������ا 62 حكم��������ا عل��������ى مدان��������ني 
باإلره��������اب، وفي ع��������ام 2015 أصدرنا ثمانية 
وس��������تني حكما، وخ��������الل النص��������ف االول من 
هذه الس��������نة تم إصدار 24 حكمًا، وهو إشارة 
على تراجع األعمال اإلرهابية في املحافظة، 
ومن��������ذ النصف األخي��������ر من الس��������نة املاضية 

وحتى الوقت الحاضر لم تس��������جل أي عملية 
إرهابية.

* ما م�ضتوى العنا�ضر االإرهابية 
ممن األقي القب�ض عليهم، وهل توجد 

م�ضافات لهم يف املحافظة؟
- نع��������م ، بعض ممن أص��������درت بحقهم أحكام 
على مس��������توى قي��������ادات، في الفت��������رة األخيرة 
ج��������رت حم��������الت لعملي��������ات قي��������ادة الرافدين 
ومديرية شرطة واسط وتم القبض فيها على 
عدد من اإلرهابيني اعترفوا بتنفيذ عمليات 
إجرامي��������ة في بغ��������داد وعدد م��������ن املحافظات 
وكانت لديهم مضافات في املحافظة، خاصة 
وان املناط��������ق التي تحتضن املضافات عبارة 
عن بس��������اتني إذ تش��������جع على ذلك، املضافات 
لدى اإلرهابيني متحركة وهي في البساتني 
وبعيدة عن الطرق املعبدة وليسوا على ثبات 

إذ يبقون في املكان ملدة شهر ثم ينتقلون.

* كيف هو الو�ضع االأمني االآن يف 
وا�ضط؟

-  اآلن ال يوج��������د نش��������اط 
ف��������ي املحافظة،  إرهاب��������ي 
واس��������ط  ش��������هدت  فق��������د 
من��������ذ  امني��������ا  اس��������تقرارا 
النصف األخير من السنة 
املاضي��������ة بس��������بب الجهد 
واألمن��������ي  التحقيق��������ي 
وكذل��������ك  واالس��������تخباري 
جدي��������ة وق��������وة الق��������رارات 

التي تصدر من القضاء.

* هل توجد نزاعات 
ع�ضائرية على اأرا�ض 

زراعية او مياه؟
- ال ليس هن��������اك أي نزاع 
الوض��������ع  الن  عش��������ائري 
املحافظة  ف��������ي  القانوني 
جي��������د والقضاي��������ا فيه��������ا 
تصل إل��������ى النزاع املدني 

وليس الجزائي.

* ما هي ن�ضب الطالق يف وا�ضط؟
- الحظنا في الس��������نة املاضية تصاعدًا كبيرًا 
في نس��������ب الط��������الق بمدينة الك��������وت إذ بلغت 
نس��������بة الطالق إلى ال��������زواج %43 لهذا عقدنا 
أكث��������ر من ندوة مع منظم��������ات املجتمع املدني 
والباحثني االجتماعيني لكي تخفض نس��������ب 
الطالق وبالفعل ف��������ي النصف األول من هذه 

السنة انخفضت النسبة إلى 14%.

* عالَم ترتكز دعاوى حماكم 
البداءة؟

- اغلب القضايا ف��������ي مراكز املدن تتركز على 
دع��������اوى التخلية والديون ومن��������ع املعارضة 
وبالنسبة لألراضي الزراعية تتركز الدعاوى 
عل��������ى رفع التج��������اوز وبقي��������ة القضاي��������ا على 
شاكلة النزاعات على حدود األراضي وتقام 

دعوى مدنية.

* هل �ضجلت وا�ضط ق�ضايا تهريب 

للنفط؟
- ال، ليست هناك عمليات لتهريب النفط في 

املحافظة.

* كيف ت�ضف املحافظة على م�ضتوى 
النزاعات الق�ضائية، وما هي ن�ضب 

احل�ضم؟ 
املحافظ��������ات  م��������ن  اآلن  واس��������ط  محافظ��������ة   -
املس��������تقرة امنيا ونسب حس��������م الدعاوى في 
الفص��������ل األول والثاني من هذا العام وصلت 
إلى %89 ف��������ي جميع املحاكم، كما أن محكمة 
الجنايات في هيئتيها بلغت نس��������بة الحسم 
فيها %96، وجميع محاكم استئناف واسط 
تعمل بنظ��������ام الضبط االلكتروني اس��������تنادًا 
لتوجيه��������ات مجل��������س القض��������اء األعل��������ى بعد 
إدخ��������ال املوظف��������ني ف��������ي دورات للتدريب على 

الحواسيب. 

* حّدثنا عن ملف املوقوفني؟
- أنا أتابع بش��������كل مباشر الدعاوى الجزائية 
ألنها تم��������س حرية األش��������خاص، لذلك يجب 
اإلس��������راع ف��������ي حس��������مها، وش��������كلت فريقًا من 
املوظفني وقض��������اة التحقيق للعمل على هذا 
املوضوع ما أدى إلى س��������رعة حسم الدعاوى 
وانخفاض أعداد املوقوفني حتى وصلنا إلى 

نسب حسم عالية في محاكم التحقيق.

* ماذا عن دعاوى النزاهة وملفات 
الف�ضاد يف وا�ضط؟

- هن��������اك متابع��������ة خاص��������ة لدع��������اوى النزاهة 
ألهميته��������ا فهناك ق��������اض ك��������فء ونائب مدع 
عام بنفس املستوى حققوا عماًل أدى إلى أن 
يحصل مكتب نزاهة واسط على املركز االول 
في العراق في نس��������ب الحس��������م خ��������الل النص 

األول من السنة.

* هل �ضدرت قرارات الإدانة متهمني 
بالف�ضاد؟

- نعم صدرت قرارات، أحدها أحيل علينا من 
محافظة أخرى ودان عضو مجلس محافظة، 
وكذل��������ك ص��������درت ق��������رارات بح��������ق مس��������ؤولني 
محلي��������ني وه��������ي عقوب��������ات بالغرام��������ات فقط، 
لك��������ن اغلب قضاي��������ا النزاهة تتعل��������ق بتورط 
مهندسني مش��������رفني على مشاريع .. وجميع 

مذكرات القبض منفذة.

* هل نظرت املحكمة ق�ضية مهمة 
خالل هذه املدة؟

- ال تخل��������و كل القضاي��������ا م��������ن أهمية، وخالل 
ه��������ذه امل��������دة نظرت محكم��������ة النزاه��������ة قضية 
تتعلق بمديرية ش��������رطة واسط حيث حدثت 
جريمة اختالس ملبل��������غ 9 مليارات دينار من 
رواتب الشرطة وتم إجراء تحقيق في مكتب 
النزاه��������ة، وبع��������د اكتم��������ال التحقي��������ق صدرت 
ق��������رارات من محكمة الجناي��������ات حتى أن احد 
العقوب��������ات وصل��������ت إلى الس��������جن 49 س��������نة 
بحق أحد املدان��������ني، وجميعهم ضباط برتب 

مختلفة وهي أحكام حضورية.

* هل مت ا�ضرتجاع االأموال 
املختل�ضة؟

- تم ضب��������ط بعضه��������ا واس��������ترجاعه، وباقي 
املبالغ لم تضبط، وقانونيا يمنع القرار 120 
اإلفراج عن أي مدان ما لم يسدد األموال التي 

سرقها.

* كيف هو التن�ضيق مع اجلهات 
التنفيذية؟

- أن��������ا أوم��������ن ان العم��������ل ك��������ي ينجز بالش��������كل 
الجي��������د يج��������ب ان يكون متكامال بالتنس��������يق 
م��������ع الجهات األخرى التي يق��������ع على عاتقها 
تنفيذ ق��������رارات القضاء، وهذه القرارات إذا لم 
تنفذ ليس لها أهمية، التنس��������يق مع مديرية 
شرطة واسط عال جدا والتعاون مستمر في 

تنفيذ القرارات.

* ما هي املحاكم املتخ�ض�ضة يف 
وا�ضط؟

- لدينا محاكم متخصص��������ة بقضايا العنف 
األس��������ري وش��������كاوى األطباء ومحكمة العمل 
والتجارة كما أن لدينا لجنة يترأسها قاض 
للتعويض عن األضرار التي تسببها شركات 

النفط، وغيرها من املحاكم املتخصصة.

 استمرار دعاوى جتاوز احلدود.. وضبط شحنة كبيرة للبيض الفاسد

رئي�ش ��ستئناف و��سط: 

يتنوع امللف القضائي في واسط بدعاواه نظرًا لوقوع احملافظة بني بغداد ومحافظات الوسط واجلنوب، غير أن 
إطالل احملافظة من الشرق على إيران رفد احملاكم بدعاوى أخرى كتجاوز احلدود واخملدرات.

كما أن املنطقة اجلرداء التي تربط احملافظة بقضاء املدائن في بغداد ظلت تشكل تهديدا إرهابيا مستمرًا، لكن 
القضايا اإلرهابية تراجعت اآلن كثيرًا كما يقول رئيس استئناف واسط القاضي غالب عامر الغريباوي، الفتًا إلى 

أن احملافظة تخلو أيضًا من الصراعات العشائرية التي تثقل في اجلنوب.

تر�جع ملفات �الرهاب بعد �ل�سيطرة 
على �سمال �ملحافظة بجهود حتقيقية

* الرقعة الجغرافية 
في واسط كلها 
مغطاة بخدمة 

قضائية وال 
صراعات عشائرية 

كما موجود 
في المحافظات 

الجنوبية

حمالت لعمليات قيادة 
الرافدين ومديرية 

شرطة واسط تم القبض 
فيها على إرهابيين 

اعترفوا بتنفيذ عمليات 
في بغداد وعدد من 
المحافظات وكانت 
لديهم مضافات في 

المحافظة

* تدخل مخدرات "االفيون" بطرق مختلفة وجميع الكميات التي 
تلج المحافظة هي لغرض التعاطي الشخصي وليس االتجار

مبنى محكمة االستئناف في واسط

التفاصيل في سياق الحوار التالي:

السنة االولى/ العدد )11( أيلول 2016
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بغداد/ محمد سامي

لم يكن يعلم وهو أٌب لثالثة 
أوالد بأن دخول "داعش" 

إلى املوصل، سيكون بداية 
لفقدانهم تدريجيًا بعد 
انضمامهم إلى التنظيم 

اإلرهابي، فاألول قتل في 
عمليات عسكرية شمال 
املدينة، والثاني مصيره 

مجهول كونه مالحقًا من قبل 
القوات األمنية، والثالث مت 
القبض عليه قبل تنفيذه 

عملية انتحارية.

كعام��������ل  يعم��������ل  ال��������ذي  األب  اصطح��������ب 
خدم��������ات "فّراش" في إحدى املؤسس��������ات 
الس��������اعات  خ��������الل  عائلت��������ه  التعليمي��������ة 
االولى النهيار املوصل، إلى بيت أقاربه 
في ش��������مال املدينة في حزيران من العام 
 يراقب االحداث عن بعد قبل 

ّ
2014، وظل

أن يعود إلى دياره بعد انقضاء االنتهاء 
من االسبوع االول من احتالل املوصل.

األش��������قاء الثالث��������ة كل واح��������د منهم يكبر 
اآلخر بس��������نة واحدة فقط، تركوا مقاعد 
الدراس��������ة، وانضم كبيرهم إلى التنظيم 
اإلرهاب��������ي وانتق��������ل معهم إل��������ى خطوط 
الصد االمامية في ش��������مال محافظة قبل 
أن يقت��������ل في ربي��������ع ع��������ام 2015 على يد 

قوات حرس اقليم كردستان.
االوس��������ط،  االخ  انض��������م  ذل��������ك،  بع��������د 
واملعلومات األولية تشّير إلى أنه ما زال 
يقاتل في صفوف التنظيم على خطوط 

الدفاع الشمالية ايضًا.
 قصة صغيرهم تختلف؛ ألنها مّرت 

ّ
لكن

بمخاضات عدة قبل أن يصل إلى نهاية 
املشوار، عملية انتحارية فاشلة كادت أن 
تستهدف املدنيني في احد اكثر االسواق 

اكتظاظًا بالناس شمال بغداد.
القصة ب��������دأت عندما اقتنع هذا الش��������اب 
باالنضم��������ام إلى "داعش"، وش��������جعه في 
ذلك بع��������ض ابناء منطقته "الرش��������يدية/ 
الجان��������ب االيس��������ر للموص��������ل"، الس��������يما 
وأنه تأثر بمقتل بش��������قيقه الكبير، حيث 

ت��������م ابالغه بأن الجه��������اد فرض عني على 
كل مس��������لم. قّرر األصدقاء عش��������ية ش��������هر 
رمضان للع��������ام 2015 االنتقال إلى مركز 
للتط��������وع ف��������ي صف��������وف التنظي��������م، وقد 
س��������بقتهم تزكي��������ة تحصل��������وا عليها من 
أحد األشخاص، وهناك كان بانتظارهم 

متطوعون آخرون.
الجميع جرى نقله��������م معصوبي االعني 
بعد س��������اعة من االجراءات االدارية، إلى 
مبنى مجه��������ول يبعد بضع كيلومترات، 
 أنه كنسية حولها التنظيم 

ّ
واملكان تبني

االرهاب��������ي إلى مق��������ر للتدري��������ب النظري 
والتأهيل العقائدي. 

هن��������اك تلق��������ت الوجبة مل��������دة ثالثني يومًا 
دروسًا تعليمية عن الفقه واملوضوعات 
املتعلقة بالجهاد في محاولة القناعهم 

أكثر بالطريق الذي سلكوه.
انتهت مرحلة االع��������داد الذهني بترديد 
البيع��������ة إل��������ى التنظيم االرهاب��������ي، وعاد 
املتطوعون إلى ذويهم على أمل االلتحاق 
بع��������د ثالث��������ة ايام ف��������ي احدى الس��������احات 

العامة في الجانب االيمن للموصل.
املقات��������ل الجدي��������د، ج��������اء في املوع��������د أول 
الحاضري��������ن، وهن��������اك التقى بمس��������ؤوله 
وكان معهم��������ا نح��������و 70 متطوع��������ًا جرى 

تقس��������يمهم عل��������ى مجامي��������ع، حي��������ث ت��������م 
اختي��������اره ف��������ي فصي��������ل يدع��������ى "جي��������ش 
العس��������رة"، ضمن كتيبة تتركز واجباتها 
االمني��������ة بالجس��������ور الت��������ي ترب��������ط ب��������ني 

الجانبني االيمن واأليسر للموصل.
مل��������دة ليس��������ت بالطويلة انتق��������ل املتطوع 
الجديد على جس��������ور الخمسة التي تمر 
فوق نهر دجلة، في مهمة اس��������ناد للقوة 
التي تعمل على تنظيم الس��������ير والبحث 

عن املطلوبني للتنظيم.
التحدي االول لهذا املتطوع االشتراك في 
"غزوة" على قطعات عس��������كرية متمركزة 
ف��������ي احد احي��������اء الرمادي، حي��������ث انتقل 
مع اخري��������ن يمثلون فصائل متعددة من 
والي��������ة نينوى إلى االنبار عبر الصحراء 
وبعد ايام تم الهجوم لكّنه مني بالفشل 
وأصي��������ب هو بج��������رح في قدم��������ه نتيجة 

سقوط قذيفة هاون بالقرب منه.
جرى نقل املصاب إلى مستش��������فى هيت 
التي كانت تحت س��������يطرة تنظيم داعش 
ف��������ي وقته��������ا وتلق��������ى هناك اإلس��������عافات 
االولي��������ة وتحصل على مكافأة مادية من 
زعيم التنظي��������م اإلرهابي املدعو ابو بكر 
البغ��������دادي "الخليفة"، ال��������ذي يقوم عادة 
بإرس��������ال مكافآت إلى املصابني "تكريمًا" 

لجهودهم.
ونتيجة لتدهور حالت��������ه الصحية تمت 
إعادت��������ه إلى املوص��������ل حي��������ث اجريت له 
عملي��������ة جراحي��������ة الس��������تئصال ش��������ظية 
اقتحمت ساقه االيمن على النفقة املالية 

للتنظيم االرهابي.
بع��������د ان تماثل إلى الش��������فاء، قّرر العودة 
إلى نقط��������ة تابعة لجيش العس��������رة عند 
احد الجس��������ور ملمارس��������ة مهامه مجددًا، 
قب��������ل أن يع��������رض علي��������ه صديق��������ه القيام 

بعملية انتحارية فوافق من دون ترّدد.
ونتيجة لحصوله على تزكية ذهب إلى 
احد املراكز السّرية لتطويع االنتحاريني، 
وس��������ّجل اس��������مه وانطلق بعد اي��������ام عدة 
في رحلة اس��������تغرقت خمس��������ة اشهر بني 
مناطق متعّددة حتى وصل إلى مضافة 

التجهيز االخيرة.
ارت��������داء  تتضم��������ن  املوضوع��������ة  الخط��������ة 
ف��������ي  مصطن��������ع  ل�"جب��������س"  االنتح��������اري 
يديه لك��������ي يوهم الق��������وات االمنية بأنها 
مكس��������ورة، في داخلها تم وضع انبوبي 
دينامي��������ت مرتبط��������ني ب��������زر ف��������ي إصبعه 

يضغط عليه ساعة التفجير. 
يب��������دو أن التنظيم االرهاب��������ي اراد التأكد 
م��������ن مدى اس��������تعداد هذا الش��������اب للقيام 

بالعملية، وطلب من��������ه التوجه إلى اكثر 
من ثكنة عس��������كرية لغرض التنفيذ قبل 
أن يعطيه امر باالنس��������حاب الفوري قبل 

الوصول إلى الهدف.
ق��������ام بتصوي��������ر  التنظي��������م  اف��������راد  اح��������د 
"الجب��������س"  يرت��������دي  وه��������و  االنتح��������اري 
املصطنع في منطقة صحراوية، ونتيجة 
لجهد امني حصلت القوات االمنية على 
نس��������خة منها وقد ج��������رى أعمامها على 

السيطرات.
وف��������ي نهاية املطاف، ق��������ّرر تنظيم داعش 
ارس��������ال هذا الشاب مع سائق إلى بغداد 
عب��������ر محافظة مجاورة لكي ينفذ عملية 
انتحارية تستهدف سوق محلي مكتظ 
باملواطنني ش��������مال العاصم��������ة وبمجرد 
القب��������ض  ت��������م  الوك��������ر  م��������ن  خروجهم��������ا 
عليهم��������ا ف��������ي اح��������دى نق��������اط التفتي��������ش 
بدالل��������ة الصورة، وضبط��������ت بحوزتهما 

"صاعقني" للتفجير.
االنتحاري مثل أم��������ام محكمة التحقيق 
املركزي��������ة ف��������ي بغ��������داد وق��������د اق��������ّر بكامل 
التفصي��������الت ع��������ن العملية ومالبس��������ات 
إل��������ى التنظيم وق��������د صدقت  انضمام��������ه 
اقوال��������ه قضائي��������ًا تهمي��������دا إلحالته على 

محكمة املوضوع.

بابل/ ضحى كريم

كما هو حال بعض املجرمني، 
حني تنهال عليه األدلة، يدعي 
أن سبب قتله الضحية يعود 
إلى دافع الش��������رف لعله يفلت 
م��������ن العق��������اب أو يخّف��������ف من 

وطأته.
البداية تعود إلى قبل عام من 
الحادث، حني اس��������تدان قاسم 
من سمير مبلغا ماليا كبيرا 
الس��������باب  ري��������اض  بضمان��������ة 

تتعلق بالتجارة.
تجارته  قاس��������م خس��������ر   

ّ
لك��������ن

الوض��������ع  تراج��������ع  بس��������بب 
االقتصادي نتيجة انخفاض 
اس��������عار النف��������ط، وم��������ا رافقها 
م��������ن كس��������اد اص��������اب الس��������وق 

العراقية.
وس��������عى س��������مير في أكثر من 
م��������رة الس��������تعادة أموال��������ه من 
خالل مراجعة املدين وضامنه 
لك��������ن دون ج��������دوى، ونتيج��������ة 
لذلك تطور االمر إلى خالفات 
ومشاحنات ادت في أكثر من 
مرة إلى ع��������راك بايدي تنتهي 
إل��������ى وع��������ود باإليف��������اء ضمن 

سقف زمني محدد.
ري��������اض  أتص��������ل  ي��������وم،  ذات 
بس��������مير، وابلغ��������ه بأن��������ه على 
استعداد الرجاع أمواله التي 
ضمنها، ولكن عليه الحضور 
إل��������ى منزله لكي يتم تس��������وية 

االم��������ر م��������ع قاس��������م وتحس��������م 
الخالفات كونهم اصدقاء منذ 
سنوات وال ينبغي ان تنقطع 

عالقاتهم ألسباب مالية.
الدائن حضر في املوعد املقّرر 
وبعد حديث استغرق لبضع 
دقائق فوجئ بتلقيه ضربات 
متعّددة على رأس��������ه بواسطة 
"ماس��������حة  خش��������بية  قطع��������ة 
تنظي��������ف"، أدت إل��������ى حصول 

نزيف داخلي واغماء فوري.

املدين والضامن سارعوا إلى 
س��������حب الضحي��������ة ق��������رب باب 
املن��������زل، وربطا ظه��������ره واحد 
اطرافه بس��������لك لطبق ارس��������ال 

فضائي "ستاليت".
وفيم��������ا ب��������ادر اح��������د الجن��������اة 
بامليزانية  الس��������لك  بإيص��������ال 
الرئيس��������ية ملنظوم��������ة كهرباء 
املنزل "جينج أوفر"، قام االخر 
بصعق الضحي��������ة حتى قطع 

آخر األنفاس.

تمكن قاس��������م من الهرب، فيما 
وقع شريكه بيد الشرطة بعد 
أن ت��������م التأكد م��������ن تورطهما 
بالجريم��������ة نتيجة ش��������هادات 
أف��������ادت  الضحي��������ة  م��������ن ذوي 
ب��������أن خالف��������ات مالي��������ة كانت 
بينه��������م، وأنهم عل��������ى علم بأن 
يوم  س��������يحصل  للصلح  لقاء 

الحادث.
أنك��������ر رياض ف��������ي بداية االمر 
اليه، لكنه  املس��������ندة  الجريمة 

تراجع عن اقوال��������ه وزعم بان 
س��������بب ارتكاب��������ه الجريمة هو 
مش��������اهدته الضحي��������ة داخ��������ل 
غرفة نوم��������ه بصحبة زوجته، 
وأن الب��������اب بقيت مغلقة ل� 15 
دقيقة قبل أن يتم فتحها، وأن 
ارتك��������ب جريمة القت��������ل بدافع 

الشرف.
أج��������ري كش��������ف دالل��������ة ملوق��������ع 
الحادث، واشار التقرير الطبي 
إل��������ى أن كل من الضربات على 

الرأس أو الصعقة الكهربائية 
كافي��������ة لوحده��������ا في  كان��������ت 

احداث الوفاة.
الجه��������ات  مس��������اع  أم��������ام 
التحقيقي��������ة، اعترف الضامن 
بالحادثة وأكد أن��������ه لجأ إلى 
للك��������ذب أم��������اًل بالتخلص من 
العقوبة أو تخفيفها على اقل 

تقدير.
بع��������د انته��������اء التحقيق احيل 
امللف على محكمة الجنايات 
الت��������ي نظ��������رت دع��������وى املتهم 
املاث��������ل أمامه��������ا وف��������ق االدل��������ة 

املتوفرة.
ونتيجة لالستماع إلى اقوال 
وال��������وكالء  العالق��������ة  اط��������راف 
الع��������ام،  االدع��������اء  ومطالع��������ة 
االدل��������ة  أن  وج��������دت املحكم��������ة 
كافي��������ة الدانة املته��������م وقّررت 
الحك��������م عليه باالعدام ش��������نقًا 
حتى امل��������وت وفق املادة 406/
أ/ج م��������ن قان��������ون العقوب��������ات 
وبداللة املواد 47، 48، 49 منه 
املعدلة بام��������ر مجلس الوزراء 
رق��������م 3 لس��������نة 2004 الرتكابه 
جريم��������ة قتل عمدًا مع س��������بق 

االصرار وبطريق وحشية.
الحق  املحكم��������ة  كما منح��������ت 
الش��������خصي  بالحق  للمدعني 
باملطالب��������ة بالتعوي��������ض أمام 
املحاكم املدنية بعد اكتس��������اب 

القرار الدرجة القطعية.
أما ع��������ن قرار اإلع��������دام فقد تم 
اتخاذه باالتفاق وهو خاضع 
للتدقيق��������ات التمييزي��������ة وفق 
أحكام املادة 182/أ من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية.

قاتل �أر�د �لتخل�ش من جرميته: �ساهدت �ل�سحية يف غرفة زوجتي

أكرمه "اخلليفة" مبكافأة مالية بعد إصابته في إحدى الغزوات 

�سورة م�سّربة تطيح بانتحاري من جي�ش 
�لع�سرة مع مر�فقه يف طريقهما �إىل بغد�د 

�ملو�د �ملائة �الوىل من �ملجلة 

طارق حرب

ال يختل��������ف رأيان وال يتقاطع قوالن او كما يقول صديقنا الش��������هير 
املرح��������وم جالل الحنفي مما ال يتناطح عليه كبش��������ان حقيقة هزالة 
وفقر وضع��������ف املعلومات القانونية التي تقدمه��������ا كليات القانون 
ومعاه��������ده واجتماع ذلك م��������ع طالب قانون ال يرغ��������ب بالتعلم ألنه 
جاء للحصول على الش��������هادة فقط واجتمع مع مدرس��������ني واساتذة 
واضح��������وا من اصح��������اب املس��������ترة والدكت��������رة على الرغ��������م من عدم 
االعتراف باملعاهد التي منحتهم هذه الش��������هادات وليس االعتراف 

بالشهادات املمنوحة لهم.
 ان العب��������رة بالغالب الش��������ائع ال بالنادر وم��������ا نقوله ال ينطبق على 
الجمي��������ع فف��������ي اح��������دى املرات ذك��������رت على م��������أل من اصح��������اب هذه 
الش��������هادات اس��������م املجلة فتفاج��������ؤوا وقالوا هل ه��������ذه املجلة مجلة 
سياس��������ية او فنية عن الفنانني دون ان يعلموا بان هذه املجلة هي 
مجلة االحكام العدلية الصادرة عام 1293 ه� والتي كانت اول قانون 
مدني يطبق في الدولة العثمانية والدول العربية التابعة لها حيث 
كانت سابقا تطبق احكام الشريعة فقط ال بل ان العديد من احكام 
وقواع��������د القوانني املدنية العربية بما فيها القانون املدني العراقي 
رقم )40( لس��������نة 1951 والذي مازال نافذا اخ��������ذت الكثير من احكام 
ه��������ذه املجلة وهذه املجل��������ة لم تكتف بالقانون املدن��������ي وانما هنالك 
مواضي��������ع فيه��������ا تتعلق باإلثب��������ات كاالقرار والش��������هادة ومواضيع 

تتعلق بقانون التنظيم القضائي لعالقتها بشروط القضاة.
 ومع اس��������فنا عل��������ى الثالوث اله��������ادم بني مدرس يجهل املس��������لمات 
والبديهيات واملش��������هورات الواضحات في علم القانون وبني طالب 
يبغي الحصول على الشهادة فقط وبني مواضيع يتم تدريسها ال 
ا  تمنح طالب القانون عقال قانونيا وقلبا تشريعيا وزاد االمر سوء
ما يس��������مى بمواضيع حقوق االنس��������ان والديمقراطية والتي اخذت 
الكثي��������ر م��������ن الطالب الذي يج��������ب ان ينصرف الى عل��������م القانون فال 
تدريس للقوانني ذات العالقة بالوقت الحالي كقانون غسل االموال 
وقان��������ون النزاهة وقانون البن��������ك املركزي والقوان��������ني االخرى التي 
غالبا ما تتعامل بها املحاكم في هذه االيام وما زلنا ندرس العلوم 
القانونية بش��������كل مبتور وهذه دعوة لجهات تدريس القانون لكي 
تتولى تدريس القوانني الس��������ابقة وتتولى بش��������كل إلزامي تدريس 
امل��������واد من املادة االولى الى املادة مائة م��������ن املجلة االحكام العدلية 
ففيه��������ا مفتاح التمكن من القانون بجميع فروعه واالس��������تواء عليه 

واإلحاطة بأحكامه والتمكن من قواعده.
 فمتى ما احاط طالب القانون بهذه املواد حفظا وتنفيذا ارتقى من 
وضيع املرتبة الى رفيع الدرجة كونها تعتبر احكاما عامة تنطبق 
عل��������ى جميع ف��������روع القانون كالقان��������ون املدني والقان��������ون التجاري 
وقان��������ون العقوب��������ات وقانون االثبات اي ان ه��������ذه االحكام العامة ال 
بد ان تأخذ حيزا في الدراس��������ة القانونية الس��������يما وان بعض املواد 
تتكلم عن قواعد دس��������تورية فقاعدة االصل براءة الذمة الواردة في 
املجلة هي نفسها قاعدة املتهم بريء حتى تثبت ادانته الواردة في 
املادة )19( في الدس��������تور وقاعدة اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 
ال��������واردة في املجلة هي نفس��������ها القاعدة التي ركن��������ت اليها املحكمة 
االتحادية في قرارها قبل ش��������هرين حيث ق��������ررت بطالن التصويت 
على الوزراء بس��������بب بطالن الجلس��������ة اي ان بطالن الجلسة ادى الى 
بط��������الن التصويت على الوزراء واالمر ذاته يقال عن جميع القواعد 
الواردة في تلك املواد مما يقتضي تدريس��������ها في املعاهد والكليات 
كقاع��������دة الضر يزال والعبرة بالعقد باملقاص��������د واملعاني وال عبرة 
بالداللة ف��������ي املقابلة والتصريح واالجته��������اد ال ينقض بمثله وما 
ثبت عل��������ى خالف القياس فغيره ال يقاس علي��������ه وغيرها من الدرر 

والغرر والقرر في علم القانون وفلسفته. 

البصرة / القضاء

ال تنفك العصابات اإلجرامية مؤخرا 
عن االدع��������اء بانتمائها إل��������ى القوات 
الحكومية أو الش��������عبية التي تحارب 
تنظيم داعش اإلرهابي، فعلى الدوام 
كانت هذه العصابات ترتكب الجرائم 
باستغاللها لهذه الظروف التي تمر 

بها البالد.
وفي حادثة جدي��������دة ابتدأت عصابة 
إجرامه��������ا ف��������ي أحد أقضي��������ة البصرة 
بفتح مكتب ادعت انتماءه إلى إحدى 
قوات الحشد الشعبي وحصلوا على 
تخوي��������ل مزي��������ف للس��������ير بعجالتهم، 
ثم ابت��������دأت العصابة بأعمال س��������طو 
وتسليب مس��������تهدفًة دور املواطنني، 
إذ لم تس��������لم من عملياتهم حتى دور 

التجاوز وذوي الدخول املحدودة.
من هذه الدور التي تم السطو عليها 
دار ف��������ي قض��������اء الزبي��������ر، حيث خرج 
أفراد العصابة مس��������لحني في الساعة 
الثانية والنصف بعد منتصف الليل 
وهم يس��������تقلون س��������يارتني إحداهما 
ن��������وع تويوت��������ا ك��������راون زرق��������اء اللون 
واألخرى بيك اب دبل قمارة بيضاء.

أن  ادع��������ت  ق��������د  العصاب��������ة  وكان��������ت 
صاحب الدار يمارس بيع املشروبات 
الكحولية واملخدرات، إال أنهم قاموا 
بس��������رقة ال��������دار وتب��������ني أن م��������ن ضمن 
مصوغ��������ات  املس��������روقة  الحاجي��������ات 
ذهبية ومبالغ مالية ومسدس عيار 
31 وجهاز DVR، حي��������ث قاموا ببيع 
املصوغ��������ات الذهبية ألح��������د الصاغة 
في أسواق البصرة ولجؤوا إلى بيع 
املسدس املس��������روق إلى صاحب محل 

للصيرفة.
في األثناء، كانت خلية اس��������تخبارية 
توف��������رت  فق��������د  العصاب��������ة  تترص��������د 

معلومات لدى مديرية اس��������تخبارات 
ومكافح��������ة إرهاب البص��������رة بوجود 
وبع��������د  مكتبه��������ا،  ومق��������ر  العصاب��������ة 
على  املعلوم��������ات وعرضها  وص��������ول 
املديري��������ة س��������ارعت محكم��������ة تحقيق 
البصرة الثالثة بإصدار أوامر قبض 
بحق املتهم��������ني وفق امل��������ادة 440 من 
قانون العقوب��������ات العراقي، ثم قامت 
الق��������وات األمني��������ة بإج��������راء التح��������ري 
األصولي ع��������ن دوره��������م وتمكنت من 
إلق��������اء القب��������ض على أربع��������ة متهمني 
حي��������ث اعترفوا تفصيلي��������ا بالحادث 
املنس��������وب لهم عن الس��������طو على دور 
املواطنني والدار التي تقع في مزرعة 
بالزبي��������ر التي ادعوا أنها لش��������خص 
يبي��������ع املش��������روبات الكحولي��������ة وقام 
الفري��������ق األمن��������ي باس��������تطالع املكان 

وإجراء تقرير ميداني.
قضائي��������ا، قام��������ت محكم��������ة تحقي��������ق 
البصرة الثالثة أيضًا بإصدار أوامر 
قبض وتحر عل��������ى املتهمني اآلخرين 

الهاربني وفق املادة 440 نفسها.
وتعاقب هذه املادة بالس��������جن املؤبد 
او الس��������جن مدى الحياة م��������ن ارتكب 
السرقة وفق ظروف معينة، منها اذا 
ارتكب السرقة اكثر من شخصني واذا 
كان وقت السرقة بني شروق الشمس 
وغروبها، وإذا كان السراق مسلحني 
قد سطوا على دار مسكونة أو معدة 
للس��������كن، بحس��������ب قان��������ون العقوبات 

العراقي.
 وت��������م التح��������ري األصولي ف��������ي محل 
الصيرف��������ة ال��������ذي اش��������ترى صاحب��������ه 
ضب��������ط  حي��������ث  املس��������روق  املس��������دس 
السالح ودونت أقوال املتهم صاحب 
الصيرف��������ة ث��������م أطلق س��������راحه بكفالة 
مالي��������ة وف��������ق امل��������ادة 461 م��������ن قانون 

العقوبات العراقي.

عمل ��ستخباري وق�سائي يوقع ع�سابة 
�سطو خطرية يف �لب�سرة

قانونيةرؤية

خالف على دين ينتهي إلى صعق بالكهرباء وضربات على الرأس

االحزمة الناسفة من وسائل االرهابيين الشائعة في تنفيذ هجماتهم

خالف مالي بين صديقين يودي بحياة أحدهما
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بابل / مروان الفتالوي

تس��������جل محكمة املدحتية زيادة الفتة في 
دعاوى املشروبات الكحولية، الفتة إلى أن 
هذه املشروبات تدخل عن طريق بغداد أو 
البصرة بس��������بب ضعف الرقابة في نقاط 
التفتيش، فيما تؤش��������ر املحكمة الشرعية 

في املدينة طالقات بأعمار شابة.
املدحتي��������ة  ف��������ي  القض��������اء  دار  وتتك��������ون 
)جنوبي باب��������ل( هيكليا من أربع محاكم، 
الش��������خصية  واألح��������وال  التحقي��������ق  ه��������ي 
والجن��������ح والب��������داءة، مع خمس��������ة مكاتب 
تحقيق قضائي، ويديره��������ا أربعة قضاة 

ونائب مدع عام.
وع��������ن أبرز القضايا هناك ذكر قاضي أول 
محكمة املدحتية ثامر سعيد أن "دعاوى 
املش��������روبات الكحولي��������ة ازدادت في اآلونة 
األخي��������رة إذ ال يمر أس��������بوع دون أن يكون 
هن��������اك موقوفون وفق املادة 28 من قانون 

املشروبات الكحولية".
وتعاق��������ب امل��������ادة الثامنة والعش��������رون من 
بالحبس  الكحولي��������ة  املش��������روبات  قانون 
أو الغرام��������ة أو كليهما معا "كل من يصنع 
مشروبات روحية او ينقلها او يستوردها 
او يصّدره��������ا او يبيعها او يس��������تلمها او 
يحتفظ به��������ا عاملا او لديه م��������ا يدعو إلى 
االعتق��������اد بان عمله مخال��������ف ألحكام هذا 

القانون".
وحذر س��������عيد في حديث مع "القضاء" من 
أن "يؤدي هذا األمر إلى اضطراد في نسب 
الجرائ��������م"، مؤك��������دا أن "مراهق��������ني بأعمار 
صغيرة ضبطوا في حاالت س��������كر بسبب 

غياب الواعز األخالقي والتربوي".
ودع��������ا قاضي التحقيق ف��������ي املحكمة إلى 
"تش��������ديد الرقابة في السيطرات"، ووصف 
الس��������يارات التي تمر من نق��������اط التفتيش 
وهي تحم��������ل تلك املش��������روبات ب�"املفخخة 

أخالقيًا".
وأفاد سعيد بأن "العجالت املحملة بهذه 
املواد تأتي من بغداد والبصرة"، الفتا إلى 

"أنه ف��������ي املدة األخيرة تم ضبط ش��������احنة 
محمل��������ة بامل��������واد الكحولية، وت��������م اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بصددها".
وبش��������أن الدع��������اوى األخ��������رى قال س��������عيد 
إن "مدين��������ة املدحتي��������ة أقرب إل��������ى الطابع 
الريفي، لكنها رغم ذلك لم تش��������هد نزاعات 
عشائرية"، وفيما لفت إلى أن "قلة دعاوى 
القت��������ول والس��������رقات"، ذك��������ر أن املحكم��������ة 

"تنعدم فيها الدعاوى اإلرهابية".
التحقي��������ق  مكات��������ب  بتجرب��������ة  وأش��������اد 
القضائي، الفتا إلى أنها "خطوة تحسب 
ملجل��������س القض��������اء األعلى ألنه��������ا وضعت 
العم��������ل التحقيق��������ي كام��������ال بي��������د القضاة 

واملحققني القضائيني".
وفي ملف آخر، يتح��������دث قاضي املحكمة 
الش��������رعية في املدحتية حيدر علي مجيد 
عن ملف األحوال الش��������خصية في املدينة، 
الفتا إل��������ى أن "املحكمة تس��������تقبل دعاوى 
النفقة والحضانة واملطاوعة لكن بنسب 

قليلة قياسًا بدعاوى الطالق".
وق��������ال مجيد ف��������ي تصريح إل��������ى "القضاء" 

إن "ح��������االت الطالق الخلع��������ي التي تفتدي 
فيها الزوجة نفس��������ها كثي��������رة للغاية، كما 
أن طلب��������ات التفري��������ق بنس��������ب عالية التي 

سببها هجران الزوج للزوجة".
وأض��������اف مجيد أن "أغل��������ب حاالت الطالق 
تكون لألزواج مم��������ن هم بأعمار صغيرة، 
ال��������زواج املبكر  وإضاف��������ة إل��������ى س��������لبيات 
عناك تدخل س��������لبي ألهالي الزوجني في 

حياتهم".
وتاب��������ع قاضي األح��������وال الش��������خصية أن 
"املحكم��������ة إذا ما ملس��������ت مس��������اعي للصلح 
فأنه��������ا تب��������ذل ما بوس��������عها لع��������دم إتمام 
الطالق"، وأش��������ار إلى "ح��������االت يكون فيها 
الط��������الق خ��������ارج املحكم��������ة ال��������ذي يض��������ع 
القاض��������ي أم��������ام األم��������ر الواق��������ع ويضط��������ر 

لتمشية معاملة الطالق".
وأف��������اد ب��������أن "بع��������ض الزوج��������ات يحرك��������ن 
دعاوى نفقة وأثاث زوجية وهي أساليب 
اس��������تفزازية لل��������زوج يطل��������ب عل��������ى إثرها 
الط��������الق", وطال��������ب ب�"تفعي��������ل دور البحث 

االجتماعي بخصوص هذا امللف".

بغداد/ زهراء الشمري

القضائي��������ة  الس��������لطة  نجح��������ت 
االتحادية في توثيق كامل القوانني 
والتش��������ريعات الصادرة في الدولة 
العراقية منذ العام 2017 من خالل 
االعتماد على فريقني متخصصني 

بالشأن القانوني واملعلوماتي.
وقال مدير قسم قاعدة التشريعات 
في الس��������لطة القضائية االتحادية 
األول  "املص��������در  إن  عام��������ر  أحم��������د 
الخ��������اص  االلكترون��������ي  للموق��������ع 
ه��������و جريدة  التش��������ريعات  بقاعدة 
واالح��������كام  العراقي��������ة  الوقائ��������ع 
القضائية الصادرة من املحاكم في 

عموم البالد".
م��������ع  ف��������ي حدي��������ث  عام��������ر  وتاب��������ع 
"القض��������اء"، أن "الفك��������رة ب��������دأت منذ 
العام 2004، ووضع أساسها رئيس 
االتحادي��������ة  القضائي��������ة  الس��������لطة 
القاض��������ي مدحت املحمود بتوثيق 
الذاكرة القانونية للعراق في موقع 

الكتروني".
وأش��������ار إل��������ى أن "املش��������روع أنج��������ز 
بالتع��������اون ب��������ني القض��������اء العراقي 
والبرنامج االنمائي لالمم املتحدة 

بمعية خبراء عرب".
يتول��������ى  "املوق��������ع  أن  ب��������نّي  وفيم��������ا 
التش��������ريعات  أرش��������فة  مس��������ؤولة 
العراقي��������ة من��������ذ الع��������ام 1917 حتى 
امل��������واد  "كل  ان  أوض��������ح  اآلن"، 
القانوني��������ة التي ص��������درت في هذه 
الحقبة جرى توثيقها سواء كانت 

سارية املفعول أو امللغاة".
قاع��������دة  ع��������ن  املس��������ؤول  ولف��������ت 
التش��������ريعات إلى أن "املوقع اصبح 

حالي��������ًا محل اطالع كبي��������ر من قبل 
القضائ��������ي  بالش��������أنني  املهتم��������ني 
إل��������ى  عام��������ر  ون��������ّوه  والقانون��������ي". 
بنح��������و  يتابع��������ون  ب�"موظفين��������ا 
الت��������ي تطرأ  التعدي��������الت  مس��������تمر 
عل��������ى القوان��������ني ألج��������ل نقله��������ا في 
املوقع"، مش��������ددا على "أننا نواكب 

التحديثات القانونية أول بأول".
واستطرد عامر أن "عملية التوثيق 
تتم بإشراف من قبل كبار القضاة 
في الع��������راق وهم أعض��������اء املحكمة 
وخصوص��������ًا  العلي��������ا  االتحادي��������ة 

القرارات الصادرة عن املحاكم".
م��������ن جانبه، ذكر املبرمج األقدم في 
القس��������م ايهاب نبي��������ل أن "العمل في 
قاع��������دة التش��������ريعات يس��������تند إلى 

فريقني رئيسني".

وتاب��������ع نبي��������ل ف��������ي تعلقي��������ه إل��������ى 
االول  "الفري��������ق  ان  "القض��������اء"، 
القانوني  بالجان��������ب  متخص��������ص 
يتولى فرز التشريعات وتصنيفها 

وتوثيقها في استمارات خاصة".
اآلخ��������ر  "الفري��������ق  أن  وأس��������تطرد 
ه��������و معلومات��������ي يقع عل��������ى عاتقه 
املعلوم��������ات  إدخ��������ال  مس��������ؤولية 
املرس��������لة من قبل الفريق القانوني 
وتصوير التش��������ريعات واستكمال 
العملي��������ات التكنولوجية الخاصة 

بالنشر".
وش��������ّدد نبي��������ل عل��������ى أن "مجل��������س 
القضاء االعلى يبدي أشد الحرص 
الوظيفي��������ة  الطواق��������م  دع��������م  عل��������ى 
تمكن  التي  والكف��������اءات  بالطاقات 
القس��������م من القيام بعمل��������ه على اتم 

وجه". وافاد املبرمج األقدم للموقع 
بان "رئيس مجلس القضاء االعلى 
يتابع باستمرار عملنا وهناك حث 
على ض��������رورة اج��������راء التحديثات 

على القوانني بنحو مستمر".
ولفت إل��������ى أن "عملي��������ات التطوير 
ش��������ملت ايضًا تصاميم املوقع من 
خ��������الل إدراج نواف��������ذ تس��������هل على 
الباح��������ث واملته��������م الوص��������ول إل��������ى 
القوان��������ني الت��������ي يحتاجها بش��������كل 

سلس وسريع".
وأكم��������ل نبيل بالق��������ول إن "عمليات 
النواق��������ص  طال��������ت  التطوي��������ر 
املوق��������ع قبل  التكنولوجي��������ة عل��������ى 
علي��������ه وبالتالي  التعديالت  اجراء 
ظه��������ر بمظه��������ر يلي��������ق بمحتوياته 

الغنية".

ل�سباب  طالقات  "�ملدحتية" ت�سجل 
�الأحكام وزيادة يف دعاوى �لكحول ذ�كرة  �لت�سريعات" حتفظ  "قاعدة 

و�لقو�نني �لعر�قية منذ 1917

�حلكاية يف فن كتابة �الأحكام

القاضي جعفر كاظم 

إن تأّم��������ل مفهوم الحك��������م الذي يصدر م��������ن املحاكم بمختلف 
درجاتها وأنواعها يس��������وقنا إلى نتيجة مفادها انه معالجة 
لواقعة معينة بش��������كل قانوني بحيث يحتوي على جملة من 
الش��������روط واملضامني التي حددها القان��������ون. فنجد ان الحكم 
يتك��������ون من من ركن��������ني أساس��������يني األول ركن الش��������كل وركن 
املوض��������وع فوجود خل��������ل جوهري ف��������ي احد هذي��������ن الركنني 
يؤدي إلى فق��������دان الحكم ملقوماته ويصب��������ح عرضة للنقض 
أو البطالن أو الفس��������خ  او حت��������ى االنعدام في بعض الحاالت, 
وه��������ذه النتيجة تأتي ع��������ادة من عدم مراع��������اة هذين الركنني 
بشكل دقيق و من املهم جدا ان يكون هذان الركنان مترابطني 

بحيث يكمل احدهما االخر. 
ولك��������ن م��������ا ه��������ي الوجه��������ة املثلى ف��������ي كتاب��������ة الق��������رار؟ وكيف 
نتواص��������ل الى حقيقي��������ة الحكم الصحيح ال��������ذي يتحول بعد 
اكتس��������ابه الدرجة القطعية الى حقيق��������ة قضائية بعد ان كان 
حقيقية واقعي��������ة ال تتصف بالحجية املطلق��������ة. وهل نحتاج 
الى توصيف الحكم به��������ذه الطريقة او تلك لكي نتوصل الى 
الحك��������م الصحيح وهل هناك من ضاب��������ط يجب اعتماده عند  

كتابة القرار؟
 لق��������د حدد قان��������ون املرافعات املدنية رقم 83 لس��������نة 1969 في 
املواد ) من 154 الى 163 ( الشروط الواجب اتباعها في اصدار 
االحكام بش��������كل عام, اال انه لم يحدد  ش��������كاًل بذاته او طريقة 
دون غيرها بل ترك ذلك الى القاضي لكي يلتزم بهذا العموم 
وع��������دم الحياد عنه لك��������ي يتصف القرار و ل��������و بالحد االدنى 
من الس��������مات الصحيحة من تس��������بيب  او بناء ,  واني اجد ان 

املوضوع ابعد من النصوص و ابعد من الشكل بذاته.
الن الحكم هو عملية توثيق لتجربة إنسانية بحتة عرضت 
أمام القضاء للفصل فيها بش��������كل ع��������ادل. فكثير من الوقائع 
تحم��������ل ف��������ي طياتها احدث��������ًا ومأس��������اًة إنس��������انية تحتاج الى 
إمكانية عالية في عملية الس��������رد وهذا يستدعي من القاضي 
ان يكون متمكنًا من فن الس��������رد اللغ��������وي الذي يتطلب اإلملام 
باملفردة والقدرة على الصياغة السليمة واستعمال البالغة 
اللغوية والسيطرة على موضوع الدعوى بحيث يبتعد عن 

اإلطناب اململ او االيجاز املبهم.
 وان��������ي أج��������د ايض��������ًا أن الواقعة عب��������ارة عن حكاية يس��������ردها 
القاض��������ي بطريق��������ة قانوني��������ة يوض��������ح من خالله��������ا األحداث 
بش��������كل  متقن يجب ان  تحتوي عل��������ى مقدمة وهي تمهيد او 
مدخل لألح��������داث  ثم الثيمة او الذروة وه��������ي جوهر الواقعة 
الت��������ي تناولتها الدعوى ثم تنتهي بخاتمة يختم من خاللها 
الوقائع بحيث يشعر املتلقي بجذب وعذوبة السرد من خالل 
االستعراض. فيكون القرار أشبه بعمل ادبي ينسج القاضي 
من خالله فكرة الدعوى داخل الحكم بطريق قانوني تتصف 
باملوضوعي��������ة البحتة بحيث تلتصق املف��������ردات مع بعضها 
البعض مكونة عقدة يمكن تسميتها الحبكة القضائية. ومن 
املهم ان تكون هذه الحبكة رصينة تعكس فكرة القرار بشكل 
اح��������داث متوالية معتمدة بالدرجة االس��������اس على االس��������باب 

التي دعت  القاضي الى اصدار هذا القرار دون غيره.

ركن العدالة 

موقع الكتروني يجلب اهتمام الباحثني واملتخصصني 

واجهة محكمة بداءة المدحتية

حملة تطوير طالت موقع قاعدة التشريعات.. عدسة/ فالح المالكي

ف��������ّكك قض��������اة تحقي��������ق بغ��������داد الجديدة 
بالتعاون من الق��������وات األمنية عصابات 
خطي��������رة خ��������الل امل��������دة املاضي��������ة، وذك��������ر 
القض��������اة أن إح��������دى العصاب��������ات اهتمت 
بمراقب��������ة املص��������ارف وس��������رقة الخارجني 

منها ممن يحملون أموااًل.
وق��������ال القاضي احم��������د عبد ف��������ي حديث 
إلى "القض��������اء" إن "قاط��������ع محكمة بغداد 
الجديدة يعد من اكبر القواطع املوجودة 
ف��������ي جانب الرصاف��������ة يمتد م��������ن منطقة 
الب��������اب الش��������رقي إل��������ى أط��������راف محافظة 

ديالى حتى خان بني سعد".
وأضاف ان "املحكمة تعرض عليها جميع 
انواع الجرائم بما فيها قضايا اإلرهاب 
فأنها تعرض على املحكمة بشكل أولي"، 
الفت��������ا ال��������ى ان "جمي��������ع مف��������ردات قانون 

العقوبات تطبق في هذه املحكمة". 
ومن بني ابرز القضايا التي تس��������تقبلها 
املحكم��������ة يب��������ني عب��������د ان "ف��������ي األش��������هر 
املاضية س��������جلت املحكمة حاالت س��������طو 
مسلح كثيرة على املنازل في عدة مناطق 
كم��������ا الق��������ي القبض على ع��������دة عصابات 

متخصصة بهذه الجرائم". 
وأشار إلى أن "آخر عصابة القي القبض 
عليها كان��������ت متعددة االختصاصات إذ 
تنوعت جرائمها بني س��������رقة الس��������يارات 
والس��������طو على املنازل فض��������ال عن جرائم 

خطف ومساومة من اجل املال". 
وع��������ن اح��������دى العصابات الت��������ي ضبطت 
بجه��������ود كبيرة م��������ن املحكمة، ق��������ال عبد 
"القي القبض قبل 4 اش��������هر على عصابة 
متخصصة بمراقبة املصارف ليتصيدوا 
الخارج��������ني منه��������ا"، مضيفا  الضحاي��������ا 
أن "اف��������راد العصاب��������ة كان��������وا يرص��������دون 
االش��������خاص ممن يحملون مبالغ كبيرة 
ويتابعونهم حت��������ى يصلون الى منطقة 

مقطوعة فينفذون الجريمة".
وأش��������ار إلى أن "العصاب��������ة تتكون من 27 
ش��������خصا ضبط 7 منهم وصدرت أوامر 

قبض بحق الهاربني منهم". 
ارتكبته��������ا  س��������رقة  "جريم��������ة  ان  وتاب��������ع 
العصاب��������ة ق��������ادت إل��������ى إلق��������اء القب��������ض 
عليهم"، موضحا ب��������ان "املجموعة كانت 
تحاول سرقة رجل خرج من احد البنوك 
في بغ��������داد حامال معه مبل��������غ 50 مليون 

دينار".
وأض��������اف ان "الضحية اس��������تنجد برجال 
األم��������ن وق��������ت الح��������ادث وبع��������د مواجهة 
م��������ع األمن استس��������لمت العصاب��������ة والقي 
القب��������ض عل��������ى املتهمني فاعترف��������وا على 
جرائم أخرى ومن ضمنها جريمة سرقة 

رواتب موظفي أمانة بغداد".

  وب��������ني ان "هذه العصاب��������ة كانت تراقب 
املصرف لترصد من يحمل مبلغا كبيرا 
يتابعونه وينتظرون حتى يصلون الى 
منطقة مقطوعة فيقومون بالهجوم على 
الضحية"، مش��������يرا الى ان "هذه العصابة 
تحدد الهدف باللحظة لذلك كانت سرقة 
روات��������ب موظفي امانة بغ��������داد عن طريق 

الصدفة". 
وأف��������اد عبد ب��������أن "اب��������رز القضاي��������ا التي 
تس��������جلها املحكمة وبش��������كل مستمر هي 
جرائم القتل والخطف، فضال عن جرائم 

فردية بسرقة املنازل".  
وع��������ن كيفي��������ة اختي��������ار املنازل م��������ن قبل 
العصابة قال إن "اللصوص اما يقومون 
بمراقب��������ة املن��������ازل لكي يح��������ددون الهدف 
الجيد بالنسبة لهم"، مضيفا "او ان احد 
افراد العصابة يش��������ي عن احد اقاربه في 

حال كان االخير ثريا". 
ال��������ى ذل��������ك ق��������ال القاضي فاض��������ل اكبر ان 
"محكمة بغ��������داد الجديدة تنظر حس��������ب 
االختصاص املكاني الدعاوى التي تقع 
ضم��������ن قاطعها وتنظ��������ر جميع القضايا 
املحلي��������ة حت��������ى وان كان��������ت ارهابية قبل 

إحالتها". 
وذك��������ر أكب��������ر في حدي��������ث إل��������ى "القضاء" 
ان "اب��������رز م��������ا تس��������جله املحكم��������ة يوميا 
هي دع��������اوى فقدان االوراق الرس��������مية اذ 

تسجل نحو 40 دعوى في اليوم الواحد"، 
مشيرا الى ان "املحكمة تنظرها بصورة 
مستعجلة وتمنحها األهمية واألولوية 

لتسير أمور املواطنني". 
واشار الى ان "دعاوى فقدان جواز السفر 
بع��������د قانون الج��������وازات الجديد ننظرها 
كإخب��������ار إذا كان الفقدان واقع ألول مرة"، 
كما ب��������ني ان "قضايا تحري��������ر صك بدون 

رصيد كثيرة جدا".
وبالعودة إلى ملف سرقة السيارات في 
بغ��������داد الجديدة يذكر أكب��������ر أن "القضاء 
يس��������جل جرائم س��������رقة الس��������يارات بعدد 
كبي��������ر، ولك��������ن الالف��������ت أن املتهم��������ني بها 
معدودون، اذ أنهم ذاتهم مسؤولون عن 

جميع الجرائم وهم عصابات منظمة".
وأفاد بأن "العصاب��������ة التي ألقي القبض 
عليه��������ا مس��������ؤولة ع��������ن نح��������و 75 % من 

حوادث سرقة السيارات في بغداد".
وذك��������ر ان "رئيس العصاب��������ة وهو العقل 
املخطط للجريمة واملسؤول عن تسويق 
العجالت املس��������روقة البالغ من العمر 45  
س��������نة يعمل معقب معامالت في واس��������ط 
ويسكن في بغداد"، الفتا إلى أنه "اعترف 
عل��������ى 26 عملية س��������رقة س��������يارات ضمن 

قاطع بغداد الجديدة".
وب��������ني القاض��������ي أكب��������ر ان "الطلبات على 
ن��������وع الس��������يارة تأت��������ي من خ��������الل رئيس 

العصاب��������ة وبعده��������ا يقوم ه��������و بتوجيه 
اف��������راد العصابة والتخطي��������ط للجريمة"، 
مبينا ان "العصابة تمتلك أوراقًا مزورة 
تثبت ملكيتها للعجالت التي يسرقونها 

اذ تكون جاهزة وقت التنفيذ". 
وعن طريقة التنفيذ أوضح أن "املجرمني 
يتبع��������ون طريقت��������ني في الس��������رقة األولى 
تكون بمراقبة الضحية ليختاروا الوقت 
املناسب لتنفيذ الجريمة اذ يستخدمون 
مفاتيح م��������زورة وأحيانا أخرى بكس��������ر 

زجاج السيارة".
وتابع قاض��������ي التحقيق "ام��������ا الطريقة 
األخ��������رى ف��������ان رئيس العصاب��������ة و4 من 
افراده��������ا يقومون باس��������تئجار س��������يارة 
تاكسي وبعدها يشهرون السالح بوجه 
السائق ويس��������رقونها ويعتمد رئيسها 
الى تغيير شكله بطرق مختلفة"، منبها 
ال��������ى ان "كل ذل��������ك يعتم��������د عل��������ى ظروف 

الجريمة". 
وب��������ني اكبر ان "رئي��������س العصابة يمتلك 
خاليا صغيرة يوزع املهام بينهم، فكل 
مجموعة تتكون من 5 أشخاص"، مشيرا 
الى ان القوات االمنية القت القبض على 
افراد العصابة ومنهم محكوم على ذمة 
قضاي��������ا اخرى بع��������د أن قام��������وا بنصب 

كمني لهم". 
وعن اس��������عار الس��������يارات اف��������اد القاضي 

بانه��������ا "تباع اس��������عار باق��������ل من نصف 
سعرها ويتقاسم افراد العصابة املبلغ 
مناصفة بينهم بالتساوي"، مضيفا ان 
"العصاب��������ة تعمل منذ 4 اعوام وينفذون 
الجريم��������ة في أي مكان دون خش��������ية من 

احد".
ولفت إل��������ى أن "رئيس العصابة محكوم 
بحكم��������ي إع��������دام ولكنه خرج م��������ع قرار 

العفو قبل عام 2003". 
وذك��������ر ان "جريمة واحدة اس��������تخدم بها 
رئيس العصابة ش��������كله الحقيقي قادت 
الى كش��������فه وقدمت ش��������كوى من املجني 
عليه فجمعت املعلومات والقي القبض 

عليه". 
وتاب��������ع قاضي التحقيق ب��������ان "املحكمة 
تسجل أيضًا دعاوى النصب واالحتيال 
عن طري��������ق العم��������الت االجنبي��������ة وهذه 
متكررة، اذ نس��������جل بالش��������هر 5 دعاوى 
من هذا النوع بالنس��������بة لقاطع محكمة 
الرش��������اد والضحايا غالب��������ا ما يكونون 

متقدمني في السن او نساء".
وبني اكبر ان "املجرمني يستغلون جهل 
العراقية  العملة  الضحايا ويستبدلون 

بعمالت اجنبية ال قيمة لها".
وفيم��������ا يخ��������ص جرائم القت��������ل بني اكبر 
ان "أغلبه��������ا تحدث بس��������بب ن��������زاع مالي 
يتطور الى مش��������اجرة ثم قتل وغالبا ما 
تكشف التحقيقات ان الجاني واملجني 
تربطهم عالقة مالية او صداقة والجناة 
جميعه��������م ال يملكون ش��������هادة جامعية  

وهم من متوسطي التعليم". 
ولف��������ت ال��������ى ان "املحكم��������ة س��������جلت اول 
قضي��������ة ض��������د ش��������ركة س��������ياحة وس��������فر 
قامت بالنص��������ب واالحتي��������ال على احد 

زبائنها".
وع��������ن تع��������اون الجه��������ات التنفيذية ذكر 
القاضي ان "املحكمة عقدت اجتماعًا مع 
مدراء الشرطة في سبيل توجيه العمل 
من اج��������ل تزوي��������د املحكم��������ة بمعتمدين 

ومختصني في طبعات األصابع".
وأض��������اف أن "نس��������بة تنفيذه��������م لقرارات 
والتع��������اون جيد",  بلغ��������ت90%  املحكمة 
لكن��������ه ش��������كا م��������ن أن "روت��������ني الجه��������ات 

التنفيذية يعطل عمل املحكمة". 
وذكر أن "محكمة بغداد الجديدة رقعتها 
واس��������عة جدا ولكل مركز ش��������رطة يوجد 
مكتب محقق قضائ��������ي يمتلك محققني 
قضائيني نحيل عليهم الدعاوى املهمة 
والخط��������رة والدع��������اوى الت��������ي تكون بها 
خصومة ش��������ديدة لغرض حس��������ن سير 

العمل والدقة في تنفيذ القرارات".
وتاب��������ع ان "اغلب الدع��������اوى املهمة التي 
فيه��������ا غم��������وض يتولى التحقي��������ق فيها 
مكتب تحقيق الرش��������اد وه��������م أكفاء جدا 

ونسقنا لهم مفرزة خاصة". 

قضاة حتدثوا عن أساليب اللصوص وطرق تنفيذهم للجرائم

تفكيك �أكرب ع�سابتني منظمتني ل�سرقة �ل�سيار�ت و�الأمو�ل يف  بغد�د
بغداد/ دعاء آزاد

مكتب التحقيق القضائي في بغداد الجديدة.. عدسة/ حيدر الدليمي

السنة االولى/ العدد )11( أيلول 2016
1st Year  Issue (11) September 2016



ه��������ذا القانون الذي س��������اهم الى ح��������د كبير، 
ارهابية  باس��������تغالل املحكومني بقضاي��������ا 
من اس��������تغالل طريق اع��������ادة املحاكمة الذي 
نص��������ت عليه املادة 270. اذ وضعت س��������بعة 
اس��������باب او احوال يمك��������ن للمحكوم تقديم 
طلب اع��������ادة املحاكمة الى الجهة املختصة 
للنظ��������ر به. وهذا ما ص��������رح به وزير العدل، 
الذي قال ان املحكومني باإلعدام يستغلون 
كل الطرق التي اش��������ارت اليها املادة اعاله، 
فعندم��������ا يقدموا طلب��������ا إلع��������ادة املحاكمة 
مس��������تندين الى احد االس��������باب وتم رفضه، 
يقدمون طلبا آخر ولسبب مختلف. وهكذا 
يكس��������بون وقت��������ا يحي��������ل دون تنفيذ حكم 

االعدام بحقهم. 
وم��������ا اث��������ار موض��������وع ع��������دم تنفي��������ذ احكام 
االعدام، ه��������و تفجير الك��������رادة األخير الذي 
راح ضحيته عش��������رات األبري��������اء، اذ طالبت 
اوساط شعبية، بالقصاص من االرهابيني 
عبر اعدام من ادينوا باالرهاب. وتم تحريك 
املوضوع عبر وس��������ائل االعالم، والكش��������ف 
عن مكامن الخلل، واس��������باب تأخر التنفيذ. 
وق��������د تبني لل��������رأي الع��������ام ومن خ��������الل لقاء 
تلفزيوني جمع بني مستش��������ار في رئاسة 
الجمهوري��������ة ووزي��������ر س��������ابق، ان مجل��������س 
النواب اصدر مشروع قانون تعديل قانون 
اصول املحكمات الجزائية، يتضمن تعديل 
املادة 270 تحديدا، التي تعد احد اس��������باب 
تأخر تنفيذ اح��������كام االعدام في العراق، اال 
ان رئاس��������ة الجمهوري��������ة لم تص��������ادق على 
ذلك القانون رغم مرور اكثر من س��������نة على 
س��������ّنه. وبعد مرور اقل من ش��������هر على ذلك 
اللقاء، تمت مصادقة رئاس��������ة الجمهورية 
على مشروع القانون وتم الحقا نشره في 
الجريدة الرسمية ليكون فيما بعد قانونا. 
ه��������ذا القانون عالج مش��������كلة تع��������دد حاالت 
طلب إعادة املحاكمة، واختصرها في حالة 
واح��������دة. وقد نصت املادة األولى منه: يقدم 
طل��������ب اعادة املحاكمة الى االدعاء العام من 
املحكوم عليه او م��������ن يمثله قانونا... وهو 
بهذا اختصر املادة 270 و271 التي اشارت 
ف��������ي جانب مس��������تقل على ان يق��������دم الطلب 
الى االدعاء العام، بينما اش��������ارت املادة270 

امللغي��������ة: يج��������وز طلب اع��������ادة املحاكمة في 
الدع��������اوى الت��������ي صدر بها حك��������م بات.. في 
االح��������وال التالية، وهي س��������بع ح��������االت. اما 
مراحل اعادة املحاكمة فبقيت كما هي دون 
تغيير، اذ تب��������دأ اجراءات اع��������ادة املحاكمة 
اوال بطل��������ب يق��������دم الى االدع��������اء العام الذي 
يقوم بقراءة الطل��������ب ومن ثم يقدم طالعته 
الى محكمة التمييز. التعديل جاء متعلقا 
باملدة التي يجب على االدعاء العام تقديم 
مطالعت��������ه فيه��������ا، اذ ان الن��������ص القديم هو 
تقدي��������م مطالعة بأس��������رع وق��������ت. اما النص 
الجديد هو تقدي��������م املطالعة خالل مدة 30 
يوم تبدأ من الي��������وم التالي لتاريخ وصول 
االضبارة لدي��������ه اذا كان الحكم هو االعدام. 
وهنا تم تحديد وقت ألول اجراء وهو شهر 
واح��������د فقط، بينم��������ا الن��������ص القديم وضع 
عب��������ارة فضفاضة: بأس��������رع وق��������ت. االجراء 
الثاني هو ارس��������ال االضب��������ارة الى محكمة 
التميي��������ز، الت��������ي تق��������وم بدوره��������ا بدراس��������ة 
القضية من كافة الجوانب ثم تقدم رأيا اما 
ارسال االضبارة الى املحكمة التي اصدرت 
الق��������رار او الى املحكمة الت��������ي حلت محلها، 
وذل��������ك بعد ان تقتن��������ع بالحجج املقدمة في 
الطلب وش��������رعيته وقانونيت��������ه وذلك بعد 
ان يس��������توفي الشروط القانونية خالل مدة 
30 ي��������وم فقط. اما املرحل��������ة االخيرة إلعادة 
املحاكم��������ة هو نظر املحكم��������ة التي اصدرت 
القرار لتتخذ القرار املناسب خالل مدة 90 
يوما بعد احضار املحكوم باإلعدام. لكن ما 
يؤخذ على هذا القانون انه اختص بالحكم 
الصادر باإلعدام فقط دون االحكام اآلخر، 
فم��������ن خ��������الل نصوص��������ه، نجد ان��������ه اقتصر 
عل��������ى االع��������دام ولم يب��������ني اج��������راءات اعادة 
املحاكم��������ة عل��������ى باقي االح��������كام، فهل يتبع 
القانون القديم؟ ام القانون الجديد؟ان هذا 
التعدي��������ل فرصة كبيرة للقض��������اء واالدعاء 
العام ووزارة الع��������دل والحكومة للتخلص 
من الضغط الش��������عبي واملال��������ي، والقانوني 
حول بقاء اعداد كبي��������رة من احكام االعدام 
دون تنفيذ، ينبغي اس��������تثمارها في اوقات 
اله��������دوء واالم��������ن، ال بع��������د ح��������دوث انفجار 

قوي. 

سالم مكي

�إعادة �ملحاكمة بعد تعديل �لقانون

من أكثر التحديات التي واجهت القضاء، وحملته 
دون وجه حق مسؤولية بقاء احملكومني باإلعدام 

على قيد احلياة هو طريق إعادة احملاكمة الذي نص 
عليه قانون اصول محاكمات اجلزائية رقم 23 لسنة 
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اق��������ر مجل��������س الن��������واب قان��������ون هيئ��������ة 
االشراف القضائي وهو القانون االول 
للهيئ��������ة باعتبارها وطبقًا للمادة )89( 
م��������ن الدس��������تور م��������ن مكونات الس��������لطة 
القضائية وال��������ذي يلغي في املادة )12( 
منه قانون هيئة اإلش��������راف العدلي رقم 
124 لسنة 1979 املعدل وهذا يعني فك 
جذور االرتباط التشريعي بني السلطة 
القضائي��������ة ووزارة العدل والذي تحقق 
فعليا باستقالل القضاء بموجب االمر 

35 بتاريخ 18 /9/ 2003.
وقد اثار القانون بالكيفية التي اقر فيها 
الكثير م��������ن ردود األفعال واالنتقادات، 
األمر الذي جعلنا نقرأ هذه االنتقادات 
بش��������كل موضوعي ونضع مالحظاتنا 

عليها واملتمثلة باالتي:
1. جاء في نص القان��������ون املذكور وفي 
املادة )1( منه ما يلي )تشكل في مجلس 
القض��������اء االعل��������ى هيئ��������ة تس��������مى هيئة 
االشراف القضائي تتمتع بالشخصية 
املعنوية وتعتبر من مكونات الس��������لطة 
القضائي��������ة وتتألف م��������ن رئيس ونائب 
للرئي��������س وع��������دد كاف م��������ن املش��������رفني 
القضائي��������ني( وي��������رى املنتق��������دون لهذه 
امل��������ادة , ان من��������ح الش��������خصية املعنوية 
لهيئ��������ة االش��������راف القضائي ه��������و عزل 
الس��������لطة القضائي��������ة ويجعل  ملكونات 
هذه الهيئة تعمل بش��������كل مس��������تقل عن 
الس��������لطة القضائي��������ة واخراجه��������ا ع��������ن 
الجس��������د القضائ��������ي يجعله��������ا عرض��������ه 
للتدخ��������الت مما يعرض االس��������تقاللية 
القضائي��������ة للخط��������ر واألمر مس��������تقبالً  
ينطبق على املكونات االخرى للسلطة 

القضائية.
ان هذا الرأي  املطروح ال يتفق  مع الرؤية 
الدستورية التي تؤكد على استقاللية 
مكون��������ات  الس��������لطة القضائي��������ة والتي 

تنص امل��������ادة )87( على اس��������تقالليتها 
وادارته��������ا والت��������ي تم��������ارس نوعني من 
االعم��������ال  )قضائية ورقابية( فاالعمال 
القضائية تؤدى من قبل املحاكم  وهي 
)محكمة التميي��������ز واملحكمة االتحادية 
العلي��������ا واملحاكم االتحادي��������ة األخرى( 
والعم��������ل الرقاب��������ي  تختص ب��������ه )هيئة 
االشراف القضائي وجهاز االدعاء العام 
( ويتولى مجلس القضاء ادارة شؤون 
الهيئ��������ات القضائي��������ة وينظ��������م القانون  
طريق تكوينها واختصاصها وس��������ير 
العمل فيها كما تن��������ص املادة )90( من 
الدس��������تور وإذا كان��������ت رقاب��������ة االدع��������اء 
العام على تطبيق ومراقبة املشروعية 
القضائي��������ة  واألح��������كام  الق��������رارات  ف��������ي 
فان عم��������ل هيئ��������ة االش��������راف القضائي 
هو حس��������ن س��������ير العم��������ل ف��������ي املحاكم 
قضائي��������ا واداريا اضافة الى اش��������رافها 
على تحقق مدونة الس��������لوك القضائي 
في عم��������ل وس��������لوك القض��������اة وأعضاء 
االدع��������اء العام دون التدخ��������ل في العمل 
القضائي وهو ما نص��������ت عليه الفقرة 
اوالً  م��������ن املادة رابعا م��������ن قانون هيئة 
االش��������راف القضائ��������ي تحقيق��������ا للمادة 
)88(  الدس��������تورية والت��������ي تنص )على 
اس��������تقاللية القضاة وال سلطان عليهم 
ف��������ي قضائهم لغي��������ر القان��������ون ( ومنح 
واالس��������تقاللية  املعنوي��������ة  الش��������خصية 
يتيح لهيئة االشراف القضائي تحقيق 
اهدافها التي نص عليها القانون وهو 
امر يحس��������ب للقانون وليس عليه كما 
ان االستقاللية التعني الفصل او العزل 
بقدر م��������ا تعن��������ي فاعلية عم��������ل الهيأ ة 
الذي ينعكس على اداء افضل لالجهزة 

القضائية.
2. ج��������اء في نص املادة ) 3( من القانون 
) تتول��������ى الهيئ��������ة امله��������ام االتي��������ة :اوالً  

: الرقاب��������ة واالش��������راف عل��������ى 
عدا  االتحادي��������ة  املحاك��������م 

االتحادي��������ة  املحكم��������ة 
العليا(.

ومن املآخذ التي يراها 
البعض على هذه املادة 
القانون  االش��������راف  من 
الن��������ص  ان  القضائ��������ي 

املذك��������ور جع��������ل املش��������رف 
القضائي مراقبا ومش��������رفا 

عل��������ى عم��������ل قاض��������ي محكم��������ة 
التمييز وه��������و امر ال يتف��������ق مع مكانة 
وخب��������رة القاض��������ي التميي��������زي بمقابل 
املش��������رف القضائي الذي ق��������د يكون من 
الصن��������ف الثاني من صن��������وف القضاة ، 
والحقيق��������ة ان هذا الن��������ص جاء بجديد 
عم��������ا كان ينص عليه قانون اإلش��������راف 
العدلي رقم 124 لسنة 1979 املعدل في 
)املادة13 ( منه  والتي تنص ) تختص 
بالرقاب��������ة  العدل��������ي  االش��������راف  هيئ��������ة 
واالش��������راف على أعمال: أوال – املحاكم 
املرتبط��������ة ب��������وزارة العدل ع��������دا محكمة 

التمييز(.
ونرى ان اس��������تثناء محكمة التمييز من 
رقابة االشراف العدلي جاء بسبب كون 
املش��������رف العدلي قد يكون موظفا وهو 
امر ال يس��������تقيم في الرقابة واالش��������راف 
على اعمال القضاء اضافة الى ان املرحلة 
تختل��������ف بني ص��������دور قانون االش��������راف 
العدل��������ي املع��������دل وبني املرحل��������ة الحالي 
التي ال يخضع فيه��������ا القضاء اال لحكم 
القانون وله س��������لطة مس��������تقلة عما كان 
عليه من خضوع للسلطة التنفيذية ، اال 
ان الن��������ص على ذلك في القانون الجديد 
وه��������و قان��������ون قضائي  يك��������ون مختلفا 
حي��������ث ان عمل االش��������راف القضائي هو 
حس��������ن سير االداء في املحاكم وجزء من 

حسن سير األداء في املحاكم 
القضائ��������ي  الجان��������ب  ف��������ي 
ه��������و استرش��������اد املحاكم 
بقرارات محاكم التمييز 
القضائية  واتجاهاتها 
تفرض��������ه  ام��������ر  وه��������و 
مقتضيات العدالة ومن 
االش��������راف  صمي��������م عمل 
واش��������راف   ، القضائ��������ي 
القضائي  هي��������أة االش��������راف 
عل��������ى محكم��������ة التميي��������ز ليس 
لعلوية املشرف القضائي على القاضي 
للمش��������رف  اليمك��������ن  ال��������ذي  التميي��������زي 
القضائي  بعمل��������ه  التدخ��������ل  القضائ��������ي 
واش��������رافه عل��������ى ذل��������ك وانم��������ا تحقيق��������ا 
القضائي  االش��������راف  الختصاص هيئة 
التي تك��������ون داعم لعمل وعلوية محكمة 
التمييز واعضائها واستثناء االشراف 
القضائ��������ي م��������ن الرقاب��������ة يعن��������ي وجود 
هيئ��������ة اخ��������رى تم��������ارس االش��������راف على 
محكم��������ة التمييز وهو امر ال يس��������تقيم 
مع الرؤي��������ة القضائي��������ة والقانونية في 
التع��������دد، وبخاص��������ة ان تحق��������ق مدون��������ة 
الس��������لوك القضائي هو م��������ن اختصاص 
املش��������رف القضائي والذي يتحدد عمله 
ف��������ي التقري��������ر املق��������دم من��������ه ال��������ى رئيس 
االشراف القضائي واجراء التحقيق في 
حالة وجود مايس��������تدعي ذلك يتم بامر 
من رئيس االش��������راف القضائي  ورئيس 

مجلس القضاء االعلى.
  اضافة الى ان القانون وفي املادة )11(  
من��������ح رئيس مجل��������س القض��������اء االعلى 
اص��������دار تعليمات لتس��������هيل تنفيذ هذا 
القان��������ون وذل��������ك اليش��������كل اي انتق��������اص 
التمييزوللمحكم��������ة  لقاض��������ي محكم��������ة 
املوق��������رة. وهو نص ن��������رى انه يؤكد على 
احت��������رام التخص��������ص القضائي وس��������ير 

عمل مكونات السلطة القضائية ومعزز 
للدور الرقابي للهيئة، اما عن استثناء 
املحكمة االتحادية العليا فهو امر نراه 
لخصوصي��������ة عمل املحكم��������ة االتحادية 
التي نص الدس��������تور على استقالليتها 
مالي��������ا واداري��������ا اضافة ال��������ى ان املحكمة 
تم��������ارس الرقابة الدس��������تورية والقضاء 
الدس��������توري مس��������تقل عن عمل القضاء 
العادي كما هو حال القضاء االداري وان 
كان طموحن��������ا ان يكون هناك تخصص 
قضائي وان تكون املرجعية في الرقابة 

واإلشراف لهيئة اإلشراف القضائي.
وبعد ان اس��������تعرضنا اه��������م االنتقادات 
التي قيلت في نق��������د القانون فإننا نرى 
بان العجالة التي وس��������مت عمل مجلس 
النواب اربكت صياغة القانون واتضح 

ذلك جلياً  في :
القان��������ون  (م��������ن  )3/ثاني��������ا  امل��������ادة   _1
والتي تنص )يع��������ني نائب رئيس هيأة 
القضائي بمرسوم جمهوري  االشراف 
وبترش��������يح من رئيس مجلس القضاء 
االعلى وبأقتراح م��������ن مجلس النواب(، 
وهو ام��������ر مخال��������ف لنص امل��������ادة )91/

ثانيا ( التي حصرت الترشيح برئيس 
هيأة االش��������راف القضائي وقبله رئيس 
االدعاء العام ورئيس وأعضاء محكمة 
م��������ن  التميي��������ز االتحادي��������ة وبترش��������يح 
مجلس القض��������اء االعلى ول��������م يرد ذكر 
نائب رئيس هيأة االش��������راف القضائي  
ياالضاف��������ة ال��������ى ان ه��������ذه امل��������ادة تعتبر 
تدخ��������ال ف��������ي عم��������ل الس��������لطة القضائية 
وخرق ملبدأ الفصل بني السلطات الذي 
نص علي��������ه الدس��������تور في امل��������ادة )47( 

منه.
2_  ج��������اء ف��������ي امل��������ادة )3( م��������ن القانون 

تتولى الهيئة املهمات اآلتية :
سابعاً : انجاز ما يحيله رئيس مجلس 

القضاء االعل��������ى او احد اعضاء مجلس 
الن��������واب عليه��������ا او على احد املش��������رفني 

القضائيني.
 ان نص الفقرة س��������ابعا املقحم بمفردة 
)اح��������د اعض��������اء مجلس الن��������واب ( يؤكد 
عل��������ى حقيقتني هما:  اما ان يكون االمر 
مقص��������وداً  وه��������و امر يش��������ير ال��������ى ازمة 
حقيقي��������ة في صناع��������ة التش��������ريع التي 
تقتضي املام مجلس النواب بالنصوص 
الدستورية التي تؤكد على استقاللية 
الس��������لطة القضائية ومب��������دأ الفصل بني 
الس��������لطات الذي تنص عليه املادة )47( 
من الدستور وكان على اعضاء مجلس 
الن��������واب ان يأخ��������ذوا بنظ��������ر االعتبار ان 
يكون القانون مس��������تعداً  ملواجهة الغد 
كم��������ا يق��������ول القاض��������ي )ك��������رودرز( وهو 
االم��������ر الذي فات من وض��������ع تلك املفردة 
في الفق��������رة القانونية م��������ن النص، واذا 
كان االم��������ر غي��������ر مقص��������ود وان الغرض 
ايصال الش��������كاوى الى هيئة االش��������راف 
القضائ��������ي او املش��������رف القضائ��������ي فان 
الطامة كبرى فباالضاف��������ة الى مخالفة 
الدس��������تورية في استقاللية  النصوص 
القاض��������ي والس��������لطة القضائي��������ة ومبدأ 
الفصل ب��������ني الس��������لطات فه��������و مخالفة 
قانونية صريحة الختصاص  مجلس 
الن��������واب في امل��������ادة )61(  من الدس��������تور 
واهمها تشريع القوانني وليس ايصال 
ش��������كاوى املواطنني الى هيئة االشراف 

القضائي.
واخيراً  يق��������ول الفقي��������ه )باتيفول ( )ان 
الس��������لطة التش��������ريعية تض��������ع القوانني 
لكنه��������ا ال تض��������ع العدال��������ة ( ان العدال��������ة 
مقترن��������ة بالتطبي��������ق الحقيق��������ي للنص 
القانون��������ي وه��������و عم��������ل القاض��������ي الذي 
يبحث عن روح النص التي تكمن عنده 

العدالة.

قر�ءة يف قانون هيئة �الإ�سر�ف �لق�سائي 
القاضي ناصر عمران

 فاإلعالم يمثل املرأة الحقيقية التي تعكس 
واقع املجتمع من كافة النواحي اقتصادية 
واجتماعية وسياسية واالعالم يساهم في 
بناء ال��������رأي العام  والتأثي��������ر في الجماهير 
وكذل��������ك ف��������ي تكوي��������ن وج��������دان املواط��������ن من 
خالل إعطاء األخبار اهميتها او تهميشها 

وتمييعها والتقليل من شأنها.
وم��������ن هنا ف��������ان اإلعالم اما ان يك��������ون داعما 
وس��������اندا الس��������تقالل القضاة وحمايتهم او 
ان يمارس دورا س��������لبيا في تش��������ويه صورة 
القض��������اء لدى ال��������رأي العام وتش��������كيك ابناء 
الشعب بكل ما يصدر من املحاكم من احكام 

وقرارات.
وهن��������اك من وس��������ائل اإلع��������الم م��������ن تريد ان 
يك��������ون القاضي رهنا إلش��������ارتها واش��������ارة 
التي  واالقتصادي��������ة  السياس��������ية  الجه��������ات 
تمثله��������ا فتعب��������ئ ال��������رأي العام ف��������ي قضية 
منظ��������ورة ام��������ام القض��������اء من اجل تش��������كيل 
رأي عام ش��������عبي ضاغط إلصدار قرار وفق 
مصلحة معينة وم��������ن اجل أن تكون قرارات 
املحاكم انع��������كاس إلرادة ال��������رأي العام الذي 
تصنعه وسيلة اإلعالم غير الحيادية حتى 
وان كان��������ت هذه الق��������رارات مخالفة للقانون, 
ف��������ان اصدر القاضي ق��������رارًا يوافق توجهات 
الرأي العام فان وس��������ائل االعالم تجعل منه 
بط��������ال من خ��������الل أخباره��������ا وتقاريرها وان 
كان الق��������رار بالضد من مصالحها فحينذاك 
تبدأ عمليات التش��������هير والتنكيل بالقضاء 
والس��������لطة القضائي��������ة والتش��������كيك بنظ��������ام 
العدالة ككل بطريقة ال تليق بهيبة القضاء 
وال تلي��������ق كذل��������ك باإلع��������الم وم��������ا يج��������ب ان 
يتوافر فيه م��������ن مهنية وحيادية وما يجب 

ان يحققه من أهداف سامية.
فكما تضغط امليليشيا بأسلحتها الناطقة 
والكاتم��������ة تضغ��������ط بعض وس��������ائل اإلعالم 
بكاميراته��������ا واقالمها وبالتأكي��������د فان اثر 
الكامي��������را الت��������ي تس��������عى لتزيي��������ف الحقيقة 
وللتش��������هير اقوى بكثير من جميع وسائل 
الضغ��������ط االخ��������رى وبني ضغط السياس��������ي 
املس��������لحة وتش��������هير وس��������ائل  وامليليش��������يا 
االعالم باملؤسس��������ة القضائي��������ة تظهر على 
الجان��������ب االخ��������ر مجموع��������ة م��������ن الفعاليات 
الت��������ي تقوم به��������ا بعض منظم��������ات املجتمع 
املدن��������ي والنخ��������ب املثقفة ف��������ي املجتمع من 
حم��������الت مناص��������رة ومدافعة الح��������د اطراف 
قضي��������ة منظ��������ورة امام املحاكم باس��������تخدام 
كاف��������ة االس��������اليب الضاغطة من منش��������ورات 
وتعليقات على موقع التواصل االجتماعي 
الفيس��������بوك والخروج بمظاه��������رات والقيام 
بوقفات احتجاج ام��������ام املحاكم يوم النطق 

بالقرار واصدار الحكم.
الوقف��������ات  وال يمك��������ن تفس��������ير مث��������ل ه��������ذه 
والتظاهرات واملنش��������ورات اال بأنها صورة 
م��������ن ص��������ور الضغ��������ط عل��������ى عم��������ل القضاة 
واملحاك��������م وهي تخرج عن املنطق الس��������ليم 
للعمل املدني والثقافي وال يمكن تسميتها 

إال بأنه��������ا مح��������اوالت للتأثي��������ر على س��������ير 
العدالة.

فلم يكن في أدبيات املجتمع املدني وعلى مر 
التاريخ ان تكون حمالت مدافعته مستهدفة 
لقضي��������ة تنظرها املحاكم ول��������م يقل القضاء 
فيه��������ا كلمته بعد لتقف حمل��������ة املدافعة مع 
طرف في القضية على حساب الطرف اآلخر 
مما يؤثر سلبا حتى على حق الطرف اآلخر 
في الدفاع ويجعل املحاكمة تجري في جو 

من الضغوط النفسية واإلعالمية.
وب��������دل من ان تمارس املحكم��������ة مهمتها في 
جو من الهدوء ستمارسه في جو من التوتر 
الن القاض��������ي وكما يجب ان يكون مس��������تقال 

عن الخصوم وضغوطهم.
كذل��������ك يج��������ب ان يكون مس��������تقال عن ضغط 
اإلع��������الم واملجتم��������ع املدن��������ي وال��������رأي العام 
ليك��������ون القرار الذي يص��������دره موافقا لالدلة 
املتوافرة في الدعوى وليس انعكاس��������ا ألي 
تأثير ومن اي طرف الن مثل هذه التأثيرات 
تصنع بيئة سلبية وغير مستقرة يصعب 
معها عل��������ى مؤسس��������ات العدالة ممارس��������ة 

العمل.
فكيف يمكن ملحكم��������ة ان تمارس وظيفتها 
وكيف يمكن لق��������اض ان يصدر أحكامه في 
ظ��������ل مثل ه��������ذه البيئة وتلك االج��������واء ومن 
يحمي القض��������اة واملؤسس��������ة القضائية اذا 
كانت املؤسسات اإلعالمية واملدنية والتي 
يفترض أنها أول م��������ن تدافع عنه هي التي 
تمارس الضغط والتش��������هير وخلق البيئة 

التي ال تخدم عمل القضاء ونظام العدالة.
 الدس��������تور كفل حري��������ة التعبير ع��������ن الرأي 
والقض��������اء حمى هذه الحري��������ة ودافع عنها 
ومن خالل محكمة قضايا النشر واإلعالم.

ولطاملا أنصف القضاء هذه الحرية واعتبر 
ممارسة الصحفيني والكتاب لعملية النقد 
بكتاب��������ة مق��������االت هادف��������ة وبن��������اءة جزء من 

الحق املكفول دستوريا.
وهذا م��������ا تؤكده الكثير م��������ن القرارات التي 
اصدرتها محكمة قضايا النش��������ر واالعالم 
ومن ح��������ق اإلعالميني ان يدافعوا عن حرية 
التعبي��������ر بالرقابة والنق��������د البناء واملقاالت 
باالصطفاف  ولي��������س  الهادف��������ة  والبرام��������ج 
والتظاهر امام املحكم واس��������تخدام اإلعالم 
ووس��������ائله والكاميرات للضغط والتشهير 
بالقضاة ح��������ني يصدر قرارا ال يالقي قبوال 

لدى بعض األوساط اإلعالمية.
إذ م��������ن الطبيعي أن ال يك��������ون قرار املحكمة 
مقبوال من قبل الجميع وان القانون رس��������م 
الطرق القانونية للطع��������ن بقرارات املحاكم 
يمكن اللجوء اليها ملن يعتقد ان القرار جاء 
مجحف��������ا بحقه فليس هن��������اك قرار محصن 
من الطع��������ن ويمكن نقض القرارات املخالفة 
للقان��������ون بتمييزها فقط ولي��������س باللجوء 
الى فعاليات وممارسات ال تليق بمجتمع 
يسعى لضمان استقاللية نظامه القضائي 

وضمان حرياته العامة.

��ستهــــد�ف �لق�ســـــاء
القاضي إياد محسن ضمد

طبيعي ان حتاول بعض اجلهات 
والفئات التأثير على القضاة 

واحملاكم وتدفع باجتاه ان تصدر 
القرارات واألحكام مبا يالئم 

مصلحتها.
 فليس من املستغرب ان ميارس 

السياسي شتى انواع الضغط 
حني يكون طرفا في قضية ما 

ومن املتوقع ان تسعى املليشيات 
املسلحة الستخدام مختلف انواع 

التهديد والتصفيات اجلسدية 
بحق القضاة حني يتعلق االمر 

مبحاكمة احد املنتمني الى 
فصائلها.

لكن من املستغرب ومن غير 
الطبيعي ان ميارس االعالم 

ومنظمات اجملتمع املدني والنخب 
املثقفة الضغط ومحاوالت التأثير 

للدفع باجتاه اصدار قرارات 
معينة السيما حني يكون احد 

االعالميني او الناشطني املدنيني 
خصما في دعوى او متهما امام 

القضاء في قضية شخصية.
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صحيفة الكترونية شهرية متخصصة
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لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة 
الجزائي��������ة في محكم��������ة التمييز االتحادية 
وج��������د ان القرار الص��������ادر بالدعوى املرقمة 
م��������ن   2012/12/25 ف��������ي   2012/ ج   /913
محكمة جنايات االنبار بادانة املتهم ) م  . 
ع . م( وفق احكام املادة 1/406/أ من قانون 
العقوبات وبداللة مواد االش��������تراك 47 ،48 
،49 منه وحكمت عليه باالعدام شنقا حتى 
امل��������وت عن جريمة قتل املجنى عليه ) ع . ع 
. ع ( صحيح وموافق الحكام القانون ذلك 
الن الثابت م��������ن وقائع الدعوى وادلتها ان 
املجنى عليه وبتاري��������خ الحادث املصادف 
2005/5/31 خ��������رج م��������ن داره متوجها الى 
وحدت��������ه العس��������كرية كونه يعم��������ل ضابط 
برتب��������ة عميد ف��������ي الجي��������ش العراقي وكان 
معه املدعو ) ن . ع ( وقد اعترضت طريقهم 
مجموع��������ة ارهابي��������ة قام��������ت باختطافه��������ا 
والتحقي��������ق معهم وتعذي��������ب املجنى عليه 
ال��������ى ان ف��������ارق الحي��������اة وتمك��������ن زميله من 
الهرب جالبا معهما س��������يارة املجنى عليه 
وقد دونت اقوال املدعني بالحق الشخصي 
ولم تكن لهم ش��������هادة عيانية على الحادث 

وق��������د اورد الش��������اهد ) ي . ن ( اس��������ماء عدد 
من عناص��������ر التنظيم��������ات االرهابية التي 
كان يش��������اهدهم عن��������د مزاولت��������ه عمل��������ه في 
محكمة وقود الشام ومنهم املتهم في هذه 
الدعوى والذي دونت اقواله وانكر عالقته 
بالجريم��������ة ث��������م دون ملحق لتل��������ك االقوال 
وذك��������ر  بالجريم��������ة  باش��������تراكه  واعت��������رف 
تفاصي��������ل ارتكابه��������ا ودوره فيه��������ا وحيث 
ان ه��������ذا االعت��������راف املفصل ج��������اء متطابقا 
مع اقوال املدعني بالحق الش��������خصي ومع 
ظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها كما 
تع��������زز بمحضر كش��������ف الداللة وش��������هادة 
وش��������هادة الش��������هود وه��������ي ادل��������ة قانونية 
كافية لالدانة وحي��������ث ان املحكمة خلصت 
بقرارها املذكور ال��������ى تلك النتيجة فتكون 
كافة القرارات الصادرة بالدعوى بالدعوى 
صحيح��������ة وموافقة الح��������كام القانون قرر 
تصديقه��������ا ورد الطع��������ن التمييزي وصدر 
القرار اس��������تنادا الحكام املادة 259/أ/1 من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 
لس��������نة 1971 املعدل في 18/ رجب /1437ه� 

املوافق 25/ 4 /2016.

القرار

االعت��������راف املفص��������ل املتطابق مع اق��������وال املدعني بالحق الش��������خصي وظروف ووقائع 
الجريم��������ة وتفاصيلها واملعزز بمحضر كش��������ف الداللة وش��������هادة الش��������هود هي ادلة 

قانونية كافية لالدانة .

املبدأ املبدأ

الق��������رار : ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئة 
املوس��������عة الجزائية ملحكمة التميي��������ز االتحادية 
, وج��������د ان محكمة الجناي��������ات املركزية / الهيئة 
الثالثة ق��������ررت بتاري��������خ 2015/7/22 وبالدعوى 
املرقمة 306/ه� 2015/3 تجريم املتهم )أ أ د( وفق 
اح��������كام املادة الرابعة/1 وبداللة املادة الثانية/1 
م��������ن قانون مكافحة االرهاب عن ثالث تهم وذلك 
الش��������تراكه في قتل املجني عليهم كل من ) )ع ح 
ج ( و) ث ك ح( و )ح ك ح( بتاري��������خ 2006/4/15 
لدواف��������ع ارهابية , وحكمت عليه بعقوبة االعدام 
شنقًا حتى املوت عن كل واحدة من التهم الثالثة 
, وتشير وقائع الدعوى على النحو الذي اظهرته 
تحقيق��������ًا ومحاكم��������ة ان��������ه بتاري��������خ 2006/4/15 
تعرض املجني عليهم كل من )ث ك ح ( وشقيقه 
)ح ك ح ( واملجن��������ي عليه��������ا )ع ح ج( ال��������ى اطالق 
نار من مجموعة ارهابية تس��������تقل س��������يارة نوع 
برنس وذلك عندما كانوا يحملون اثاث املجني 
عليها )ع م ج( في س��������يارة الحم��������ل العائدة لهم 

والتي انتقلت للس��������كن من منطقة العامرية الى 
منطق��������ة اخرى بع��������د تلقيها تهدي��������دًا بالتهجير 
والقتل وسرقة س��������يارتهم , دونت اقوال املدعني 
بالح��������ق الش��������خصي وليس��������ت لديه��������م ش��������هادة 
عيانية على حدوث الجريمة وطلبوا الش��������كوى 
ضد املتهم بعد اعترافه بالجريمة , دونت اقوال 
املته��������م ) أ أ د( من قبل القائم بالتحقيق وقاضي 
التحقي��������ق وبحضور املحام��������ي املنتدب وعضو 
االدع��������اء الع��������ام واعت��������رف بانتمائه ال��������ى تنظيم 
الجيش االس��������المي االرهابي وقيام��������ه بالعديد 
م��������ن العملي��������ات االرهابي��������ة ومنها قت��������ل املجنى 
عليهم الثالثة بالوص��������ف املتقدم ذكره ولدوافع 
ارهابية وتأك��������دت اقواله باالعتراف عند تدوين 
اقوال��������ه بصفة ش��������اهد ض��������د املتهم��������ني الهاربني 
الذين اشتركوا معه في تنفيذ الجريمة املذكورة 
بقتل املجني عليهم وس��������رقة سيارتهم وتعززت 
بأصل االخبار والكشف واملخطط ملحل الحادث 
وجريم��������ة ضب��������ط الس��������يارة العائ��������دة للمجن��������ي 

عليهما )ث وح( ولدي )ك ح( وش��������هادات الوفاة 
وه��������ي ادل��������ة كافية ومقنع��������ة لتجري��������م املتهم عن 
تهمة واحدة وليست ثالث تهم كون الحادث هو 
حادث ارهابي تنفيذًا ملش��������روع ارهابي تعاصر 
من حيث الزمان واملكان ويمثل نش��������اط اجرامي 
واحد , وحي��������ث ان محكمة الجنايات قد اخطأت 
ف��������ي تطبي��������ق القان��������ون تطبيق��������ًا س��������ليمًا عندما 
وجهت ثالث ته��������م وكان املقتضى توجيه تهمة 
واح��������دة وفق احكام امل��������ادة الرابع��������ة /1 وبداللة 
املادة الثانية/1 من قانون مكافحة االرهاب رقم 
13 لس��������نة 2005 والحكم بالعقوبة بموجبها لذا 
ق��������رر نقض كافة القرارات الص��������ادرة في الدعوى 
واعادتها ال��������ى محكمتها الجراء محاكمة املتهم 
مج��������ددًا وفق املن��������وال املش��������ار اليه انف��������ًا وصدر 
القرار باالتفاق اس��������تنادًا الحكام املادة 259/أ7- 
من قان��������ون اصول املحاكم��������ات الجزائية رقم 23 
لسنة 1971 املعدل في 19/رجب/1437ه�املوافق 

2016/4/26 م.

تجريم املتهم عن تهمة واحدة وليس��������ت ثالث تهم كون الحادث هو حادث ارهابي تنفيذًا ملش��������روع ارهابي تعاصر من حيث الزمان واملكان ويمثل 
نشاط اجرامي واحد .

القرار

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة 
ف��������ي محكمة  املوس��������عة الجزائية 
التمييز االتحادية وجد ان القرار 
656/ج/2012  بالدعوى  الصادر 
ف��������ي 2012/12/11 م��������ن محكم��������ة 
جنايات االنبار بتجريم املتهمني 
) ذ . ص ( و ) م . ن ( و ) ح . ع ( و 
) ي . ل . ن ( و ) ج . ي . م ( و ) ز . ع 
. ع ( وفق احكام املادة الرابعة/1 
وبدالل��������ة املادة الثانية/ 3 و 8 من 
قان��������ون مكافحة االرهاب والحكم 
عل��������ى كل واح��������د منه��������م باالعدام 
ش��������نقا حتى املوت عن اشتراكهم 
س��������يطرة وهمي��������ة على  بنص��������ب 
طريق كربالء النخيب واختطاف 
اربعة وعش��������رون راكب��������ا ومن ثم 
الن��������ار عليه��������م وقتله��������م  اط��������الق 
لدواف��������ع ارهابية والغ��������اء التهمة 
 ) م   . ع   . ك   ( للمته��������م  املوجه��������ة 
واالف��������راج عنه وج��������د انه صحيح 
وموافق الحكام القانون ذلك الن 
الثابت من وقائع الدعوى وادلتها 
ان��������ه وبتاريخ الح��������ادث املصادف 
مجموع��������ة  قام��������ت   2011/9/12
الجي��������ش  زي  ترت��������دي  ارهابي��������ة 
العراقي بنصب س��������يطرة وهمية 
على طريق كربالء- انبار حيث تم 
ايقاف عدد من الس��������يارات ومنها 
س��������يارتني ن��������وع جمس��������ي قادمة 
من سوريا وس��������يارة اوبل اخرى 
حي��������ث تم انزال املجنى عليهم من 
الس��������يارات املذكور ومن س��������يارة 
باص قادمة من كرب��������الء باتجاه 
سوريا وقام الجناة باطالق النار 
عل��������ى املخطوف��������ني وقتلهم حيث 
قت��������ل اربعة وعش��������رون ش��������خصا 
ف��������ي محل الحادث  وترك جثثهم 
واطالق سراح الشيوخ واالطفال 
والنس��������اء . دونت اف��������ادت املدعني 
بالح��������ق الش��������خصي وش��������هادات 

الشهود وذكروا تفاصيل ارتكاب 
الجريم��������ة وعن��������د تدوي��������ن افادات 
املتهمني فقد اعترفوا باالشتراك 
وبالوصف  الجريم��������ة  بارت��������كاب 
الوارد على لسان املدعني بالحق 
الشهود  وش��������هادات  الش��������خصي 
ومحاضر كشف الداللة وهي ادلة 
كاف��������ة لتجريم املتهمني ) ذ . ص ( 
و ) م . ن ( و ) ح . ع ( و ) ي . ل . ن 
( و ) ج . ي . م ( و ) ز . ع . ع ( وفق 
اح��������كام املادة الرابع��������ة/1 وبداللة 
امل��������ادة الثاني��������ة/3 ،8 م��������ن قانون 
مكافح��������ة االرهاب رقم 13 لس��������نة 
2005 وحكم��������ت عل��������ى كل واح��������د 
منهم باالعدام شنقا حتى املوت 
وان العقوب��������ة املفروض��������ة عليهم 
تتناس��������ب م��������ع بش��������اعة الجريمة 
العام  ال��������ردع  املرتكب��������ة وتحق��������ق 
والخ��������اص اما بالنس��������بة للمتهم 
املفرج عنه ) ك ( فقد وجد انه اورد 
اس��������ماء باعترافه لم ي��������رد ذكرهم 
باعترافات املتهمني االخرين كما 
لم يس��������تطع تحديد مكان ارتكاب 
كش��������ف  اج��������راء  عن��������د  الجريم��������ة 
الداللة على محل الحادث فيكون 
االعت��������راف الوارد على لس��������انه ال 
يتطابق مع واقع وظروف ارتكابه 
اعتم��������اده  يمك��������ن  وال  الجريم��������ة 
دلي��������ال كافي��������ا للتجري��������م وهو ما 
توصل��������ت اليه املحكم��������ة بقرارها 
املذكور عليه ق��������رر تصديق كافة 
الق��������رارات الصادرة بالدعوى بما 
فيها قرار الغ��������اء التهمة املوجهة 
للمته��������م  ) ك (  واالفراج عنه ورد  
الطعون التمييزية وصدر القرار 
باالكثرية اس��������تنادا الحكام املادة 
259/أ/2/1 م��������ن قان��������ون اص��������ول 
املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 
1971 املعدل في 18/رجب/1437ه� 

املوافق 2016/4/25.

املبدأ

القرار

االعتراف الوارد على لسان املتهم والذي ال يتطابق مع واقع وظروف 
ارتكابه للجريمة ال يمكن اعتماده دليال كافيا للتجريم .

لدى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية في 
محكمة التمييز االتحادية , وجد ان القرار الصادر بالدعوى 
1367/ج/2012في 2012/12/24 من محكمة جنايات ديالى 
الثاني��������ة بتجريم املتهم )م أ غ( وفق احكام املادة الرابعة/1 
وبداللة املادة الثانية/1 من قانون مكافحة االرهاب والحكم 
عليه باإلعدام شنقًا حتى املوت عن جريمة اطالق صواريخ 
على دائرة اتصاالت وبريد ناحية العظيم وتفخيخ بندقية 
اس��������فر انفجارها عن استشهاد النقيب )د ص( واصابة كل 
م��������ن ) ح م ( و)ع أ( والغ��������اء التهمة املوجهة للمتهمني )ث ح 
ف( و) ع م أ( واالف��������راج عنهم��������ا ع��������ن ذات الجريمة وجد انه 
صحيح وموافق ألحكام القانون ذلك الن الثابت من وقائع 
الدعوى وادلته��������ا وبتاريخ الحادث املص��������ادف 2012/6/4 
تع��������رض مكتب اتصاالت وبري��������د ناحية العظيم الى قصف 
بصواريخ الكاتيوش��������ا وعند ذهاب القوات االمنية صحبة 
خبي��������ر املتفجرات الى محل الحادث تم العثور على بندقية 

تب��������ني انها مفخخة وعند محاولة فحصها من قبل املجني 
عليه النقيب )د ص( انفجرت عليه مما اسفر عن استشهاده 
واصابة املشتكيان )ح م( و)ع أ( وعند تدوين اقوال املدعني 
بالحق الشخصي فلم تكن لهم شهادة عيانية على الحادث 
, دون��������ت اق��������وال املصابني وقد وصفا الح��������ادث بالتفاصيل 
املذك��������ورة وطلبا التنازل عن��������د املتهمني وعند تدوين اقوال 
املته��������م ) م أ غ( فقد اعت��������رف باش��������تراكه بارتكابه الجريمة 
وذكر تفاصيل ارتكابها وطريقة التنفيذ ودوره فيها , اما 
املتهم )ع م ( فقد انكر عالقته بالجريمة عند تدوين اقواله 
من القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق ابتداًء ثم عاد وفي 
ملحق اقواله بانه كان متواجدًا في املدرسة للحماية اثناء 
عملية القص��������ف وختم اعترافه بان اقوال��������ه جاءت باإلكراه 
وق��������د ثبت قاضي التحقيق مالحظاته على ذلك , اما املتهم 
) ث ح( فق��������د دون��������ت اقوال��������ه باالعت��������راف لك��������ن اعترافهجاء 
بوقائع تختلف عن وقائع وظ��������روف ارتكاب الجريمة وقد 

استحصل على تقرير طبي يفيد بتعرضه للتعذيب اضافة 
الى مالحظات املحكمة املثبتة اثناء تدوين اقوالهم فتكون 
االدلة بالوصف املذكور كافية بالنس��������بة للمتهم )م أ غ( اما 
بالنسبة للمتهمني االخرين فان االدلة املعروضة بحقهما 
قد س��������اورها الش��������ك وال تبعث على االطمئن��������ان الوجداني 
ف��������ي اعتمادها ادل��������ة للتجريم وحي��������ث ان املحكمة توصلت 
بقراره��������ا املذكور الى النتيجة املذك��������ورة عليه قرر تصديق 
كاف��������ة القرارات الص��������ادرة بالدع��������وى بما فيها ق��������رار الغاء 
التهم��������ة واالفراج عن املتهمني )ث ح ف( و )ع م أ( والتنويه 
للمحكمة بتصحيح اس��������م والد املتهم املفرج عنه من ) ث م 
ف ( ال��������ى ) ث ح ف ( واس��������م ذات املتهم م��������ن ) ح ث و ح ف ( 
الى االسم الصحيح ) ث ح ف( اينما ورد قي القرار املطبوع 
وصدر القرار باالكثرية اس��������تنادًا الحكام املادة 259/أ/2/1 
م��������ن قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23لس��������نة 1971 

املعدل في 17/رجب /1437 ه� املوافق 2016/4/25 م.

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة 
الجزائي��������ة في محكمة التميي��������ز االتحادية 
وج��������د ان محكم��������ة جناي��������ات الرصاف��������ة / 
الهيئة الرابعة اتبعت بتاريخ 2013/4/24 
وبالدع��������وى املرقم��������ة 3702/ج2012/4 م��������ا 
جاء بالقرار الصادر م��������ن محكمة التمييز 
االتحادي��������ة بتاري��������خ 2013/3/17 وبالعدد 
2729/ الهيئ��������ة الجزائي��������ة االول��������ى /2013 
املتضم��������ن اع��������ادة الدعوى ال��������ى محكمتها 
بغي��������ة تش��������ديد العقوب��������ة دون االس��������تدالل 
بامل��������ادة 132/ 1 عقوب��������ات وق��������ررت الحكم 
عل��������ى املج��������رم ) م . ف .م ( بعقوب��������ة االعدام 

ش��������نقا حتى املوت استنادا للمادة الرابعة 
/ 1 وبداللة املادة الثانية / 1 ، 3 من قانون 
مكافحة االرهاب واستدالاًل باحكام القرار 
86 لس��������نة 1994 لعدم اتمامه العشرين من 
عم��������ره بتاريخ ارتكاب الجريمة ، وذلك عن 
جريم��������ة قت��������ل املجن��������ى عليه ) ه��������� . ج . ه� ( 
بتاريخ 2010/1/7 في احدى ازقة ش��������ارع 
فلس��������طني عن��������د قيادت��������ه لس��������يارة الدائرة 
املرقم��������ة 470329 / فح��������ص مؤقت / بغداد 
/ ن��������وع هونداي رصاصي اللون يروم نقل 
املوظف��������ني ) م . م .م ( وزوجت��������ه ) ع . أ . ه� ( 
باطالق النار عليه بمسدس كاتم وقد تعزز 

الحادث باقوال املدعني بالحق الشخصي 
واملوظف��������ني املذكورين وباق��������رار املتهم ) م . 
م ( واملته��������م ) ي . خ ( عند القبض عليهما 
بتاري��������خ 2011/2/1 لي��������ال داخ��������ل العجل��������ة 
املرقم��������ة 76738 / بغ��������داد نيس��������ان موديل 
2008 بيض��������اء الل��������ون وينتحالن اس��������ماء 
اخ��������رى بهويات م��������زورة وعن��������د التحقيق 
معهم��������ا اق��������ر بارتكابهم��������ا جرائ��������م اغتيال 
عديدة وبدوافع ارهابي��������ة وبضمنها هذه 
الجريم��������ة كما عثر ب��������دار املته��������م ) م . ف ( 
عن��������د الكش��������ف بداللت��������ه على مخب��������أ داخل 
غرف��������ة النوم تحوي م��������واد متفجرة وتعزز 

ذلك بمحاضر الكش��������ف والضبط والتقرير 
التش��������ريحي الص��������ادر بح��������ق املجنى عليه 
وحي��������ث ان الجريمة الت��������ي ارتكبها املتهم 
املذكور م��������ن الجرائم الخطيرة التي هددت 
ام��������ن املجتم��������ع وبدوافع ارهابي��������ة لذا فان 
العقوبة الصادرة بحقه وهي االعدام شنقا 
حت��������ى املوت تحقق ال��������ردع العام والخاص 
لذا قرر تصديقها . وصدر القرار باالتفاق 
استنادا الحكام املادة 259 / أ 1- من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لس��������نة 
1971 املع��������دل  ف��������ي 18/ رج��������ب /1437 ه��������� 

املوافق 25/ 4 /2016.

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار

 االدلة التي يساورها الشك . ال تبعث على االطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم 

الجريم��������ة التي ارتكبها املتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد امن املجتمع وبدوافع ارهابية وعقوبة االعدام ش��������نقا حتى املوت 
بحقه تحقق الردع العام والخاص .
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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 يؤّكد صعوبة في سّد نقص طواقم مجلس شورى الدولة

�لقا�سي �ملحمود يوثق �أ�سخم مو�سوعة لتاريخ "�لق�ساء يف �لعر�ق"
احملكم��ة االداري��ة العلي��ا مت��ارس مه��ام "التميي��ز" ف��ي مج��ال القض��اء االداري

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 الثاني عشر

ّ

بغداد/ إياس حسام الساموك

وتنقس��������م هذه الحلقة إل��������ى جزئني للحديث 
ع��������ن مجل��������س ش��������ورى الدولة بوصف��������ه احد 
األجه��������زة العدلية غي��������ر املرتبطة بالس��������لطة 
القضائي��������ة، ويتناول الكات��������ب في هذا الجزء 
الجهة املعني��������ة بإعداد القوانني خالل مرحلة 
االحت��������الل االنكلي��������زي، ويش��������ّخص مجموعة 
قوان��������ني مرتبك��������ة ص��������درت حينه��������ا وأجبرت 
الجه��������ات املختصة لتأس��������يس دي��������وان يعنى 

بالتدوين القانوني.
وبعدها يتوّس��������ع ليس��������رد مالبس��������ات تشكيل 
مجلس ش��������ورى الدول��������ة، وامله��������ام امللقاة على 
عاتقه، وابرز هيكليته، واختصاصات محاكم 
قض��������اء املوظفني وتوزيعه��������ا الجغرافي، وجاء 
بعد ذلك على املحكمة اإلدارية العليا بوصفها 
الجهة املس��������ؤولة عن ممارس��������ة مه��������ام محكمة 
التميي��������ز االتحادية، في القضاي��������ا التي تدخل 
ضمن اختصاص القضاء االداري، وكيف حلت 
تلك املحكمة بداًل عن املحكمة االتحادية العليا 

ضمن املحور ذاته.

ديوان للتدوين يواجه 
القوانين المرتبكة

ويق��������ول املحم��������ود إن "االدارة العس��������كرية بع��������د 
االحت��������الل االنكلي��������زي للع��������راق تول��������ت إص��������دار 
التش��������ريعات على شكل بيانات وأوامر او أنظمة 

وقوانني".
وتاب��������ع أن "ح��������ال التش��������ريع اس��������تقر عل��������ى ه��������ذه 

الص��������ورة حتى صدور بيان تس��������ليم  الس��������لطات الى 
الحكوم��������ة الوطني��������ة ف��������ي 16 تم��������وز 1921، حيث كان 
الحال ان تتولى كل وزارة من الوزارات العراقية اعداد 
مشروعات قوانينها بنفسها ثم ترسلها الى مجلس 

الوزراء إلقرارها تمهيدا إلصدارها".
وف��������ي الع��������ام 1927، ذكر املحمود أن "دائ��������رة في وزارة 
العدل تولت مهمة تدقيق مش��������روعات القوانني، ولكن 
التطبيق العملي أثبت أنها لم تكن بمستوى املهمة".

وتحّدث الكاتب عن صدور "مجموعة قوانني مرتبكة 
ومتناقض��������ة وغي��������ر دقيق��������ة، فصار األمر الى دراس��������ة 

تأسيس ديوان للتدوين القانوني".
ونبه إلى أن "الحاجة ماسة أصبحت لبناء واستحداث 
جهاز يتولى مهمة إعداد مشروعات القوانني واعطاء 

اآلراء والفتاوى للوزارات العراقية".
ون��������ّوه املحم��������ود إل��������ى أن "الحكومة فكرت ف��������ي إعداد 
قانون يضمن استحداث هذا التشكيل ليتولى مهمة 
التدوين واإلفتاء، فصدر قان��������ون ديوان التدوين رقم 
)49( لسنة 1933 ، ونشر في جريدة الوقائع العراقية 
بالع��������دد )1280 ( في 1933/8/3 في عهد امللك  غازي"، 

الفتًا إلى أنه "اصبح نافذًا من تاريخ نشره".
وأشار إلى أن "اختصاصات  ديوان التدوين القانون 
تم تحديدها من اعداد وتنظيم مش��������روعات القوانني 
واألنظم��������ة، وإب��������داء ال��������رأي واملش��������ورة القانونية في 
االتفاقي��������ات واملعاه��������دات وإيض��������اح اح��������كام القانون 

والقضايا األخرى التي تعرض عليه".
وبرغم قول��������ه إن "ق��������رارات ديوان التدوي��������ن القانوني 
 الكاتب افاد بأن 

ّ
كانت استش��������ارية وغير ملزمة"، لكن

"العمل بها يكون صحيحًا".
ث��������م ص��������در قانون مجلس ش��������ورى الدولة رق��������م ) 65 (  
لسنة 1979 الذي تشكل، طبقًا للمحمود "على وفق ما 
ورد فيه )مجلس ش��������ورى الدول��������ة( ليحل محل ديوان 

التدوين القانوني".

مهام كبيرة للديوان
وعّد املحم��������ود مهام ه��������ذا الدي��������وان القانونية كبيرة 
كونه "س��������اهم في بن��������اء قواعد تش��������ريعية متينة في 
الع��������راق لم ي��������زل أثرها حت��������ى اليوم، بالنظ��������ر ملا كان  
يضمه من قضاة كبار وقانونيني، ساهموا في إعداد  
الدراسات ومشاريع القوانني وتدقيق ما يحيله عليه 
مجلس ال��������وزراء إلبداء الرأي واملش��������ورة في القضايا 

القانونية.
إضافة إلى ذلك، فأن الديوان يقع على عاتقه نقاًل عن 
الكاتب "مهمة التفسير والتوضيح الخاصة باألحكام 
والقرارات والقوانني، كما دأب على إصدار مجموعة 

ال����������ق����������وان����������ني 
املطبوعة  واألن���ظ���م���ة 
القانونية  ال��ت��ش��ري��ع��ات  وت��ش��م��ل 

الصادرة من عام 1917 لغاية عام 1979".
ويش��������ّرح املحمود القانون في أن��������ه احتوى على )13( 
م��������ادة "ألزمت املادة األولى منه  الحكومة على تأليف 
ديوان التدوين،  فنصت على )يتألف ديوان التدوين 
م��������ن رئي��������س ومدون��������ني قانونيني ال يق��������ل عددهم عن 

األربعة  ويكون مرتبطًا بوزير العدلية(".
وتابع أن "املادة الثانية حّددت ش��������روط مادة الثانية 
منه ش��������روط املدون، ومنها أن يكون ذا معرفة باللغة 

العربية".
أم��������ا اختصاصات الدي��������وان، يعّلق أن "امل��������ادة الثالثة 
تولت هذه املهمة وهي "إعداد وتنظيم لوائح القوانني 
واألنظم��������ة املختصة بالش��������ؤون القضائي��������ة واألمور 

األخرى املتعلقة بالدوائر التابعة إلى وزارة العدل".
وأضاف املحمود أن "املهام تتعلق أيضًا بتدقيق لوائح  
القوانني واألنظمة املختص��������ة بالوزارات األخرى عدا 
ما يتعلق بالرسوم الكمركية، وإبداء الرأي واملشورة 
ف��������ي املقاوالت واالتفاقيات واملعاهدات التي تعقد مع 
شخص حقيقي أو حكمي أو دولة كلما رأت الحكومة 

وجوب استشارة الديوان بشأنها".
كم��������ا يتولى الديوان، بحس��������ب املحمود "إب��������داء الرأي 
واملشورة في املواضيع واملعامالت القانونية املختلف 
فيه��������ا بني وزارت��������ني أو أكثر أو إذا حص��������ل تردد فيها 
لدى إحدى ال��������وزارات، وتوضيح األح��������كام القانونية 

عند االستيضاح عنها من إحدى الوزارات".
ام��������ا بخص��������وص صالحيت��������ه ف��������ي النظر ف��������ي صحة 
األوامر والقرارات التي تصدر من املوظفني ومجالس 
اإلدارة والبلدي��������ات بما فيها مجلس أمانة العاصمة، 
أكد الكاتب أنها بش��������رط "أاّل تش��������كل شكوى أو دعوى 
أمام املحاكم، وإال يك��������ون األمر أو القرار تابعًا  لطرق 
الطعن، وإال يكون األمر أو القرار متعلقا  برس��������وم أو 

ضرائب من أي نوع كانت".
ويس��������تطرد أن "امل��������ادة السادس��������ة أناط��������ت بالدي��������وان 
وظائ��������ف مجلس االنضب��������اط العام عل��������ى وفق أحكام 
قان��������ون انضب��������اط موظفي الدول��������ة رقم ) 41 ( لس��������نة 

."1929
وبخصوص أقسام الديوان، شّدد املحمود على أنها 
جاءت في املادة التاسعة من القانون"، الفتًا إلى أنها 
"نصت على تقس��������يم ديوان التدوين بالنظر لألعمال 
الداخل��������ة ف��������ي اختصاص��������ه إل��������ى ثالث ش��������عب وهي، 

التقنني، واالستشارة، إضافة إلى شعبة املحاكمة".
وأورد أن "القانون أج��������از بأن يعهد إلى احد املدونني 
أعمال ش��������عبة واحدة م��������ن هذه الش��������عب أو أكثر، وان 

يشترك مدون شعبة مع أي شعبة عند الحاجة".
لكّن��������ه ذك��������ر ان "القانون لم ينص على "تش��������كيل هيئة 

عامة لجميع املدونني"، مس��������تدركًا "إال 
أن��������ه أجاز أن يش��������ترك جمي��������ع أعضاء 
الدي��������وان لدراس��������ة موض��������وع يق��������رره 
الرئيس ث��������م يصدر القرار باالتفاق أو 
باألكثرية، وللرئيس ترجيح الرأي إذا 

تساوت األصوات".
ون��������ّوه الكات��������ب إل��������ى تعدي��������الت عدة 
مضيف��������ًا  التدوي��������ن،  قان��������ون  طال��������ت 
أن "اس��������مه اصب��������ح )دي��������وان التدوي��������ن 
القانون��������ي(، ومن بني القض��������اة الذين 
عمل��������وا في الدي��������وان القاض��������ي حميد 
س��������عيد خضير والقاضي عبد الرزاق 
مب��������ارك  والقاضي محمد أمني كمونة 

والقاضي ضياء شيت خطاب".

قانون لمجلس شورى الدولة
وذه��������ب املحم��������ود إل��������ى أن "القانون 
أس��������تمر  التدوين  لديوان  املؤس��������س 
العم��������ل ب��������ه لح��������ني ص��������دور قان��������ون 
مجل��������س ش��������ورى الدولة رق��������م )65( 

لسنة 1979".
وم��������ن االس��������باب واملوجب��������ة الصدار 
"نظ��������را  الكات��������ب  ينق��������ل  القان��������ون 
للتبدي��������الت الكبي��������رة الت��������ي ط��������رأت 
عل��������ى الحي��������اة السياس��������ية واالقتصادية 
واالجتماعية بعد صدور قانون التدوين القانوني 
دفع��������ت الى تحوي��������ل ديوان التدوي��������ن القانوني الى 
)مجلس ش��������ورى الدولة(  ليقوم بنفس املهام التي 
كان يق��������وم بها دي��������وان التدوي��������ن القانوني بصيغ 

حديثة تالئم الظروف املتقدم ذكرها".
وذكر املحمود أن "مجلس شورى الدولة لكي يكون 
بمس��������توى مس��������ؤولياته، فال بد من تحديد مهامه، 
وبناء تشكيالته انطالقا من ضرورات املرحلة، دون 
إهم��������ال تجارب وخبرات دي��������وان التدوين القانوني 

االيجابية التي اكتسبها خالل الفترة السابقة".
وتط��������رق لس��������عي القان��������ون الجديد إل��������ى "االهتمام 
بتكوي��������ن املجل��������س وتنمي��������ة ك��������وادر جدي��������دة ذات 
أف��������ق قانون��������ي يس��������تجيب للتب��������دالت االجتماعي��������ة 

والقانونية".
كما نبّه الكاتب لحرصه "الى جانب االس��������تفادة من 
القانوني��������ني ذوي الخبرة واالختص��������اص العاملني 
في الديوان ، على إدخال عناصر جديدة من قضاة 
وإداريني وأس��������اتذة جامعي��������ني، وتدريب قانونيني 
شباب، وتزويدهم بكل املعارف والخبرات ليكونوا 
قادري��������ن عل��������ى تحمل مس��������ؤولياتهم ف��������ي املجلس 

مستقبال".
وقال أيض��������ًا إن "القانون في الوقت ذاته اس��������تهدف 
رفع مس��������توى العاملني في مجلس ش��������ورى الدولة، 
وأحاطه��������م بضمان��������ات كافية تتفق وحج��������م املهام 

امللقاة على عاتقهم".

الهيكلية التنظيمية لمجلس الشورى
ويتأل��������ف مجلس ش��������ورى الدولة، كما ذك��������ر املحمود 
"م��������ن رئي��������س املجل��������س ونائب��������ني للرئيس وع��������دد من 
املستش��������ارين ال يق��������ل عن اثني عش��������ر وم��������ن عدد من 
املستش��������ارين املس��������اعدين اليزي��������د عل��������ى نصف عدد 

املستشارين".
أما عن هيكليت��������ه، أورد أن "املجلس يتكون من الهيأة 
العامة، وتش��������كل من الرئيس ونائبيه واملستش��������ارين 
ويحضر املستش��������ارون املس��������اعدون مناقشات الهيأة 

دون أن يكون لهم حق التصويت".
وأض��������اف الكاتب أن "التش��������كيل يضم هيأة الرئاس��������ة 
وتتأل��������ف من الرئي��������س ونائبي��������ه ورؤوس��������اء الهيآت 
املتخصصة، إضافة إلى الهيأة املوس��������عة وتتألف من 

هيئتني متخصصتني يعينهما الرئيس".
واش��������ار إلى أنه "يتألف أيضًا من هيئات متخصصة 
تش��������كل كل واحدة منها من رئيس بعنوان مستش��������ار 
وعدد من املستشارين واملستشارين املساعدين شرط 
أن ال تزيد نسبتهم على ثلث عدد املستشارين، فضاًل 

عن محكمتي قضاء املوظفني والقضاء اإلداري".

مهام في مجال التدوين
وفي مح��������ور متصل، يس��������ّرد املحم��������ود اختصاصات 
مجلس ش��������ورى الدولة في مج��������ال التقنني ولخصها 
ب� "إع��������داد وصياغة مش��������روعات القوان��������ني واألنظمة 
والتعليمات، وتدقيق مش��������روعات القوانني واألنظمة 
والتعليمات الت��������ي تطلبها الجهات العليا والوزارات 

والجهات غير املرتبطة بالوزارة".
أما في مجال إبداء الرأي واملشورة القانونية يقول أنها 
"أبداء املش��������ورة القانونية في املعاهدات واالتفاقيات 
الدولي��������ة، والتحكي��������م ف��������ي الخالف��������ات الناش��������ئة بني 
وزارتني أو أكثر في تفسير نص قانوني، وإبداء الرأي 
في املس��������ائل التي تعرضها الجهات العليا والوزارات 
والجه��������ات غير املرتبطة بوزارة وطلب االس��������تيضاح 
ال��������وارد من هذه الجهات  في موضوع معني أو قضية 
مح��������ددة، إضافة إلى إب��������داء ال��������رأي والتوضيح الذي 

يطلبه وزير العدل في موضوع محدد".

قضاء الموظفين
وينتقل املحمود إلى محاكم قضاء املوظفني بوصفه 
م��������ن اوجه القض��������اء االداري، وق��������ال إن "تس��������مية هذه 
املحكمة اس��������تحدثت بموجب القانون رقم )17( لسنة 
2013، )قان��������ون التعدي��������ل الخام��������س لقان��������ون مجلس 
ش��������ورى الدولة رقم )65( لس��������نة 1979 املعدل( لتكون 

بدياًل عن مجلس االنضباط العام".
وأشار إلى أن "هذه املحاكم تنظر في الدعاوى املقامة 
م��������ن املوظفني على الوزارات والجه��������ات غير املرتبطة 
ب��������وزارة املتعلقة بالقرارات الصادرة عن دوائر الدولة 

و القطاع العام".
كم��������ا تخت��������ص، وفقًا للمحم��������ود "وفي كل م��������ا يتعلق 

بالحق��������وق الناش��������ئة عن قان��������ون الخدم��������ة املدنية او 
قواع��������د الخدمة االخرى وكذلك النظ��������ر في العقوبات 
االنضباطي��������ة املفروض��������ة على املوظ��������ف وفقًا الحكام 
قان��������ون انضباط موظفي الدول��������ة و القطاع العام رقم 

)14( لسنة 1991".
وزاد الكات��������ب أن "محكم��������ة قض��������اء املوظفني ومحكمة 
القض��������اء االداري تتش��������كل برئاس��������ة نائ��������ب الرئي��������س 
لش��������ؤون القضاء االداري او مستش��������ار و عضوين من 
املستش��������ارين او املستش��������ارين املس��������اعدين ف��������ي أربع 

مناطق من العراق".
ويقّسم املحمود توزيع املحاكم في "املنطقة الشمالية 
وتش��������مل املحافظات نينوى وكرك��������وك وصالح الدين 

ويكون مقرها في مدينة املوصل".
وتاب��������ع أن "منطقة الوس��������ط تش��������مل محافظات بغداد 
و االنبار وديالى وواس��������ط ويك��������ون مقرها في مدينة 
بغداد"، في حني اش��������ار إلى أن "منطقة الفرات وتشمل 
محافظات كربالء و النجف وبابل والقادس��������ية يكون 

مركزها في مدينة الحلة".
"اما عن املنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار 
واملثنى وميس��������ان و البصرة يكون مقرها في مدينة 
البص��������رة"، كما تحّدث املحمود، مضيف��������ًا أن "القانون 
أجاز اس��������تحداث محاكم قضاء موظفني جديدة عند 
االقتضاء في مراك��������ز املحافظات ببيان يصدره وزير 

العدل وبعد نشره في الجريدة الرسمية".

محكمتا القضاء.. واإلدارية العليا
وافاد املحم��������ود بأن "محكمة القضاء اإلداري تختص 
تنظر في صحة األوامر والقرارات اإلدارية التي تصدر 
م��������ن املوظفني والهيئ��������ات في دوائر الدول��������ة والقطاع 

العام التي لم يعني لها مرجع للطعن فيها".
وعن املحكمة االدارية العليا، اشار إلى أن "استحداثها 
حص��������ل بموج��������ب التعديل الخام��������س لقانون مجلس 

شورى الدولة".
وتاب��������ع أن "املادة )2( رابعًا من قانون التعديل نس��������ت 
على تش��������كيل محكمة ادارية عليا في بغداد برئاس��������ة 
رئي��������س مجل��������س ش��������ورى الدول��������ة او م��������ن يخوله من 
املستشارين وعضوية 6 مستشارين و 4 مستشارين 

مساعدين يسميهم رئيس املجلس".
ويشّبه الكاتب "اختصاصات "املحكمة االدارية العليا 
بتل��������ك التي تمارس��������ها محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
املنص��������وص عليها ف��������ي قانون املرافع��������ات املدنية رقم 
)83( لس��������نة 1969 عن��������د النظ��������ر في الطع��������ن بقرارات 

محاكم القضاء االداري ومحاكم قضاء املوظفني".
وق��������ال إن "املحكم��������ة االداري��������ة العلي��������ا حلت ب��������داًل عن 
املحكمة االتحادية العليا في نظر الطعون التمييزية 
عل��������ى احكام القض��������اء االداري، كما انها حلت بداًل عن 
الهيئ��������ة العامة ملجلس ش��������ورى الدول��������ة والتي كانت 
مرج��������ع الطعن تمييزًا لالح��������كام الصادرة عن مجلس 

االنضباط العام )امللغى(".
أما عن التشكيل االخير للقضاء االداري وهو الهيئة 
العامة، يؤّكد املحمود أنها "تنظر في االختصاصات 

املنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة".

رؤية عن اعداد الطواقم
ورأى املحمود أن "اعمال املجلس زادت بصورة كبيرة"، 
وأرجع ذل��������ك "نتيجة الزدي��������اد اختصاصاته وقناعة 
الوزارات والجهات الحكومية بأن عمله يس��������دي نفعًا 
في حل القضايا القانونية التي ال تستطيع الوزارات 

حلها".
وأوض��������ح أن��������ه " كان الب��������د من زي��������ادة ع��������دد العاملني 
فيه، ولم يك��������ن ذلك باألمر اله��������ني؛ الن عضو املجلس 
يقتضي أن يكون ذا خبرة وممارسة ويتمتع بكفاءة 
وموس��������وعية لتدارك أي خطأ يحصل في مشروعات 

التشريعات أو اآلراء".
كم��������ا يج��������د  الكاتب "صعوب��������ة االنتقاء بع��������د تناقص 
عدد أعضاء املجلس خالل الس��������نوات املاضية بدرجة 
كبي��������رة، وان س��������د ه��������ذا النق��������ص ال يمك��������ن أن يمأل إال 
بأشخاص يحملون مؤهالت علمية عالية ولهم إملام 
واسع  بجميع التشريعات العراقية و يتمتعون بكل 
وس��������ائل املعرفة لقوانني العراق وان تكون لهم الرغبة 

الواسعة في العمل".

مبنى وزارة العدل


