
بغداد/ محمد سامي

ش��������هدت س��������امراء ليل��������ة الثاني م��������ن الش��������هر املاضي 
تده��������ورًا امنيًا خطيرًا عندما اقتحم ثالثة انتحاريني 
عراقيني تابعني لتنظيم داعش االرهابي مركز شرطة 
املتوكل وس��������ط القضاء ما أس��������فر عن خس��������ائر مادية 
وبش��������رية، وفرضت على اثر الهج��������وم القوات األمنية 
حظ��������رًا للتجوال قب��������ل أن ترفعه في وق��������ت الحق. بعد 
س��������اعات من هجوم االنتحاري على منطقة س��������امراء 
)125 كيلومترًا ش��������مال العاصمة بغداد( بداية الشهر 

املاض��������ي، ألقت قوة عس��������كرية القبض عل��������ى أحد ابرز 
املتورطني بالحادث، جاء ذلك وفق مذكرة صادرة من 

القضاء العراقي. 
املتهم كش��������ف في أقواله التي اطلعت عليها "القضاء"، 
عن مالبس��������ات الحادث وس��������بب اختيار مركز شرطة 
املتوكل هدفًا للهجوم، وش��������رح مالبس��������ات استقباله 
لالنتحاري��������ني في منزله، وتواصله مع مس��������ؤوله في 

املوصل.
محم��������د يزع��������م بأنه "تع��������رض إلى تهدي��������د بالتصفية 
الجس��������دية ومالحقة ذويه في ح��������ال رفض االنضمام 

إلى داعش"، لكنه في الوقت ذاته لم يخف ان "امتيازات 
عرضت علي��������ه وأهمها أن يتول��������ى التنظيم اإلرهابي 
دفع بدل إيجار س��������كنه الجديد ويمنح راتبًا ش��������هريًا 

مجزيًا تحت مسمى )الكفالة(".
حول هذا الشاب بيته ويسكن فيه مع زوجته وأبنائه 
إل��������ى "مضافة"، الس��������تقبال املقاتل��������ني وتهيئة الطعام 
والش��������راب لهم قبل أن ينفذوا عملياتهم س��������واء كانت 

هجمات تعرضية أو انتحارية.
ف��������ي نهاية الع��������ام املاض��������ي تلقى محم��������د اتصااًل من 
مس��������ؤوله وطلب منه إجراء كش��������ف موقع��������ي لهدفني 

يعتزم التنظيم شن "غزوة" عليهما في مركز سامراء. 
تب��������ني أن الهدفني هم��������ا مقر فوج الطوارئ الس��������ادس 
للش��������رطة، ومبنى تابع لوزارة التربية، تجول محمد 
بالقرب منهما ورصد نقاط ضعف من خلفهما وقام 
بتصوير البنايتني وإرسالهما بواسطة االنترنت إلى 
مسؤوله في املوصل، وتحدث عن إمكانية اقتحامهما 
من الخلف بواس��������طة الس��������اللم والحبال كون املبنيني 

منخفضني جدا ويمكن تخطي اسوارهما.

التفاصيل ص4

متهم بهجوم سامراء: نقلت 3 انتحاريين نفذوا العملية بمالبس عسكرية
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القاضي حيدر عبد الزهرة النائلي*

في عام 2003 وبطائرة هليكوبتر حّط القاضي مدحت املحمود 
في رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية عندما كانت 
بناي��������ة املحكمة املذكورة عبارة عن بناي��������ة صغيرة بديلة عن 
بناية املحكم��������ة األصلية التي كانت مدّمرة جراء قصف قوات 
االحتالل وجراء أعمال السلب والنهب التي تعرضت لها بعد 
ذلك، وكان��������ت البناية البديلة قرب متن��������زه )الخورة( املعروف 
ف��������ي البصرة، وقد كنت آنذاك قاضي��������ًا لتحقيق البصرة وكان 
معي فق��������ط زميلي القاضي عادل عبد ال��������رزاق رئيس محكمة 
اس��������تئناف البصرة االتحادية الحال��������ي وقد رفض العديد من 
القض��������اة العمل ف��������ي محكمة تحقيق البص��������رة نظرًا لخطورة 
الوضع األمني وكثرة التهدي��������دات التي يتعرض لها القضاة 
آنذاك ووجود ما يسمى حتى )الَكوامات( العشائرية للبعض 
منه��������م ومطالبتهم بالفصل العش��������ائري عن ق��������رارات وأحكام 

أصدروها قبل عام 2003.
لقد كان الوضع بائسًا بمعنى الكلمة، وكانت جميع مؤسسات 
الدول��������ة منهارة، وحت��������ى أبنيتها أزيلت معامله��������ا وما أن قدم 
املحم��������ود إل��������ى البصرة لجمع ش��������تات القض��������اء فيها محاوال 
النه��������وض به من الركام، فتحدث فين��������ا وحاول أن يبعث روح 
األمل والتفاؤل لدى املوجودين والشد على أيديهم بضرورة 
استمرار مسيرة القضاء رغم التحديات والعمل على ترسيخ 

مفاهيم العدالة.
وبالفعل، فقد بدأت املس��������يرة الت��������ي كان لها املحمود محمودًا 
بمعنى الكلمة وبدأت عملية إعادة هيكلة القضاء في العراق 
كمؤسس��������ة متكاملة ابتداًء من ش��������خوصها وأبنيتها وكل ما 
تحتاجه هذه املؤسس��������ة من مستلزمات لديمومة العمل فيها 
ورفع كفاءة العاملني من القضاة واملوظفني وزيادة أعدادهم 
ورفع مس��������تواهم املعيشي وتش��������ييد العديد من األبنية ومن 
أهمها بناية الس��������لطة القضائية االتحادية الحالية وقصور 
القضاء في املحافظات، فكانت املؤسسة القضائية في العراق 
ال تضاهيها أية مؤسس��������ة أخرى في البلد من حيث التماسك 
واالس��������تقالل وتأدي��������ة األعمال وفي كل ش��������يء بحيث ال يمكن 

املقارنة بينها وبني أي مؤسسة أخرى في الدولة العراقية. 
لق��������د تعلمن��������ا منك الكثي��������ر وتربينا في مدرس��������تك فكنت نعم 
األب ونعم األس��������تاذ ونعم املعلم ولن ننساك ما حيينا... فلك 
من��������ا ومن جميع أفراد الس��������لطة القضائي��������ة االتحادية قضاة 
وموظف��������ني وحراس��������ا قضائيني ألف س��������الم... وس��������نبقى على 
نهج��������ك س��������ائرين بأذن الله ونس��������أله أن يمد ف��������ي عمرك حتى 

تكون لنا ملهمًا.
* رئيس هيئة اإلشراف القضائي

القاضي مدحت المحمود.. األب 
واألستاذ والمعلم

االش���������راف ال���ع���ام
القاضي

اإلفتتاحية

بغداد/ إياس الساموك

س��������جلت املحاك��������م رس��������ميًا خ��������الل الع��������ام 
املاض��������ي نحو 400 حالة تعنيف للنس��������اء 
فقط اغلبها وقائع جس��������دية ولفظية، لكن 
قضاة توقعوا أن ه��������ذا الرقم قليل مقارنة 
املجتم��������ع  داخ��������ل  املوج��������ودة  بالح��������االت 
وتمتنع فيها الضحايا عن إقامة الدعوى 
ض��������د الجاني، وأرجعوا تزايد العنف ضد 
النس��������اء إل��������ى تس��������عة أس��������باب اجتماعية 

واقتصادية وثقافية وتربوية.
وبحس��������ب إحص��������اءات رس��������مية حصل��������ت 
عليها "القض��������اء"، فأن "املحاك��������م العراقية 

س��������جلت خ��������الل الع��������ام نح��������و 400 حال��������ة 
تعني��������ف ضد امل��������رأة رس��������ميًا اغلبها وقت 
عل��������ى ضحي��������ة جس��������ديًا ولفظي��������ًا، إضافة 
إلى حاالت عنف اخرى جنس��������ية ونفسية 
ومادي��������ة"، لك��������ن قاض��������ي محكمة األس��������رة 
حس��������ني مبدر حداوي وجد في حديث مع 
"القضاء"، أن "اغل��������ب الحاالت ال تصل إلى 
املحاك��������م وأن ما ت��������م توثيقه رس��������ميًا هو 

غيض من فيض".
وتابع حداوي أن "طبيعة املجتمع العراقي 
تحول دون قيام املرأة برفع ش��������كوى ضد 
من يعنفها س��������واء كان الزوج أو غيره من 

الرجال".
إلى ذلك، قال عضو مجلس القضاء األعلى 

القاض��������ي طال��������ب حربي ف��������ي تصريح إلى 
"القضاء"، إن "املحاكم تناقش باس��������تمرار 
ظاهرة العنف ضد امل��������رأة وتحاول وضع 

الحلول لها بعد تحديد األسباب".
ونبه حرب��������ي إل��������ى أن "القضاة اس��������تقروا 
على أن احد االسباب الرئيسة لعنف ضد 
املرأة هو س��������كوتها وتقبلها وتس��������امحها 
وخضوعه��������ا م��������ا يجع��������ل الط��������رف اآلخر 

يتمادى في انتهاكاته".
وانتقد حربي "بع��������ض التقاليد املتجذرة 
ف��������ي ثقاف��������ات الكثيري��������ن الت��������ي تحمل في 
طياتها رؤي��������ة جاهلية لتمييز الذكر على 
االنث��������ى ما يؤدي إل��������ى تصغيرها وتقليل 
دوره��������ا". كما أفاد عض��������و مجلس القضاء 

األعل��������ى بان "تعاطي الكح��������ول واملخدرات 
واملؤث��������رات العقلي��������ة له��������ا االثر النفس��������ي 

السيئ الذي يقود إلى سلوك عدواني".
امل��������رأة  تعني��������ف  أس��������باب  "م��������ن  أن  ورأى 
املادي  والخل��������ل  االقتصادي��������ة  املش��������كالت 
وصعوب��������ة الحص��������ول على لقم��������ة العيش 
والحي��������اة الكريم��������ة الت��������ي تحف��������ظ للف��������رد 

كرامته".
ومض��������ى حربي إل��������ى أن  "بع��������ض الرجال 
يمنح لنفس��������ه الحق في تعني��������ف زوجته 
بحجة أنه املسؤول عن تقديم النفقة لها"، 
موضح��������ًا أن "الح��������روب كانت له��������ا نتائج 
كارثية على املجتمع وتعد من األس��������باب 
أيضًا". وعن اش��������كال العنف، ذكر القاضي 

ف��������ارس نجم ف��������ي تصريح إل��������ى "القضاء"، 
أن "الص��������ورة االولى له تق��������ع داخل نطاق 
االس��������رة الواحدة ويس��������مى عن��������ف عائلي، 
أو اس��������اءة املعاملة ب��������ني الزوجني كإعمال 
االك��������راه الجنس��������ي أو النفس��������ي أو البدني 
وكذل��������ك اختي��������ار جنس الجن��������ني والزواج 
املبكر والزواج القس��������ري واس��������اءة معاملة 

االرامل واملطلقات".
وأشار نجم إلى "نوع آخر من العنف وهو 
ال��������ذي يقع ضد املرأة ف��������ي املجتمع املحلي 
كمكان العمل أو الشارع أو وسائط النقل 

و التحرش الجنسي".

التفاصيل ص3

400 امرأة فقط اشتكت قضائيا من التعنيف خالل العام الماضي
تشخيص تسعة اسباب وراء انتشار الظاهرة يف اجملتمع العراقي

بغداد/ عدنان صبيح

ش��������رح قضاة متخصصون بامللفات الش��������رعية آلية التعامل 
م��������ع طلبات التح��������ول الديني، مبينني أن الع��������راق يعتبر من 

يترك اإلسالم مرتدًا طبقًا للشريعة اإلسالمية.
وق��������ال القاضي احمد جاس��������ب الس��������اعدي ف��������ي تصريح إلى 

"القض��������اء"، إن "املحاك��������م العراقية تتعامل م��������ع ملفات من ُعد 
مسلما تبعا ألحد ابويه".

وتاب��������ع  الس��������اعدي أن "قانون األحوال الش��������خصية يس��������تند 
إل��������ى أحكام الش��������ريعة اإلس��������المية في القضاي��������ا التي تخلو 
من نص ف��������ي القوانني النافذة". ومضى إل��������ى أن "القانون لم 
يفرض نص��������ًا جزائيًا، أو عقوبات على املرتد عن االس��������الم"، 

مس��������تدركًا "لكنه يترك آثارًا شرعية أهمها فسخ عقد زواجه 
عن زوجته املسلمة، وأنه ال يستحق امليراث". من جانبه، ذكر 
قاضي األحوال الش��������خصية اآلخر، عل��������ي نوري في تصريح 
إلى "القضاء"، أن "القانون العراقي ال يس��������مح بتحول املسلم 

إلى الديانات األخرى".
التفاصيل ص3

قضاة: القانون يترك آثارا شرعية على المرتد.. وال يفرض عقوبات

صالح الدين/ إيناس العبيدي

عادت الحياة لتدب مجددًا وسريعًا في 
محكمة الش��������رقاط، فعل��������ى الرغم من أن 
املدينة لم تزل أجزاء منها تحت سيطرة 
تنظيم داعش اإلرهابي، إال أن الدعاوى 
أخذت تزداد كما ونوعا يوميا إلى حد 
اس��������تدعى تمديد الدوام الرسمي حتى 

الساعة الرابعة عصرًا.
وقال رئيس محكمة اس��������تئناف صالح 
الدي��������ن القاضي عبد مش��������حن الدليمي 
ف��������ي  القض��������اء  "دار  إن  "القض��������اء"  إل��������ى 
الشرقاط بدأ يستعيد نشاطه من خالل 
تزايد الدعاوى املعروضة أمام محاكمه 

على الرغم من أن بعض املناطق ال تزال 
عمليات تحريرها جارية".

وعن الترك��������ة التي خلفه��������ا داعش على 
بناي��������ة املحكمة لف��������ت الدليم��������ي إلى أن 
"املبنى القضائي تعرض إلى نهب كامل 
وتخري��������ب وس��������رقة محتوياته وإتالف 
دع��������اواه"، مؤك��������دا أن "األي��������ام املاضي��������ة 

شهدت الشروع بإعادة تأهيله".
وعن نوعية الدعاوى التي تس��������تقبلها 
رئي��������س  أف��������اد  الش��������رقاط  محكم��������ة 
األكب��������ر  "النصي��������ب  ب��������أن  االس��������تئناف 
م��������ن الدع��������اوى يخص الجان��������ب األمني 
وبعضها للعائالت املنتمي أفراد منها 
إل��������ى تنظي��������م داعش اإلرهاب��������ي، وهناك 

تزايد في إقبال املواطنني على املحكمة 
الس��������يما في الجانب املح��������رر من قضاء 

الشرقاط".
من جانبه ذكر قاضي محكمة الشرقاط 
صب��������اح نجم في تصريح إلى "القضاء"، 
أن "س��������اعات العم��������ل ف��������ي دار القض��������اء 
امتدت إلى ما بعد الرابعة عصرا لكثرة 
الدع��������اوى وقلة ال��������كادر واإلمكانات في 
املحكمة"، مشيرا إلى أن "السبب في قلة 
الكوادر هو التدهور األمني في املنطقة 
وكون القضاء مح��������ررا من جانب واحد 
م��������ا يصعب من قدوم ك��������وادر من خارج 

الشرقاط".
التفاصيل ص2

محكمة الشرقاط تفتح ابوابها مجددا 
رغم استمرار عمليات التحرير  

النشر واالعالم: عرض معلومات تضر 
بالتحقيقات "جرمية" 

الصراعات العشائرية تضاعف 
234معدالت القتل الثأري يف ميسان

عاد من اخلارج فذهب إىل القضبان 
بعدما ثأر لزوجته!

كتاب العدد
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

القاضي عماد عبد اهلل

احلكم القانوين لإللزام بالفحص 
الطبي لراغبي الزواج 

تشريع القوانني 

مجلس القضاء األعلى يكرم القاضي مدحت املحمود ويمنحه كتاب شكر وتقدير لدوره في حفظ استقاللية القضاء

بغداد/ دعاء آزاد

الجنائي��������ة  املحكم��������ة  كش��������فت 
املركزي��������ة في بغداد، عن توصلها 
إلى ح��������االت تحايل عل��������ى اليات 
تعويض��������ات ضحاي��������ا اإلره��������اب، 
مبين��������ة أن ع��������ددًا م��������ن ذوي قتلى 
تنظي��������م داعش ومن قبله القاعدة 
استغلوا ظروف البالد وحصلوا 
على مبال��������غ مالية بحج��������ة أنهم 

ضحايا للعمليات العسكرية.
إن  املحكم��������ة  ف��������ي  ق��������اض  وق��������ال 
"التحقيقات أوصلت إلى أن ذوي 
عدد م��������ن االرهابيني الذين قتلوا 
خالل العمليات العسكرية قدموا 
لش��������مولهم بتعويض��������ات، بحجة 
أنه��������م ضحايا عملي��������ات ارهابية 
واس��������تغلوا وظروف التي تحيط 
بالبالد خالل السنوات االخيرة".

وم��������ن الحاالت الت��������ي تم التوصل 
اليه��������ا أجاب القاض��������ي إن "اثنني 
م��������ن املنتم��������ني إل��������ى القاع��������دة في 
عام 2008 نصب��������ا عبوة انفجرت 
عليهما فقتلت االول ونجا الثاني 

والذ بالفرار بعد بتر ساقه".

وأضاف أن "القوات االمنية القت 
القبض بعد س��������نوات على املتهم 
بتفجير  اعت��������رف  ال��������ذي  املصاب 
التحقيق��������ات  ونتيج��������ة  العب��������وة 
توصلن��������ا إل��������ى أن وال��������دة القتيل 
ابنها  ع��������ن  تعويضات  تس��������لمت 
بحج��������ة أن��������ه ضحي��������ة للعمليات 
ذك��������ر  م��������ن جانب��������ه،  االرهابي��������ة". 
قاضي اخر للمحكمة في حديث 
م��������ع "القضاء"، أن "ه��������ذه الحاالت 
إل��������ى  موج��������ودة� وت��������م التوص��������ل 

احدها من قبلنا مؤخرًا".
وأضاف أن "اح��������د صور حصول 
ذوي اإلرهاب��������ي عل��������ى مبالغ من 
الدول��������ة تكم��������ن ب��������أن زوجت��������ه أو 
لغرض  طلب��������ًا  يقدم��������ان  والدت��������ه 
الحصول عل��������ى راتب من الرعايا 

االجتماعية".
وتاب��������ع أن "مقدم��������ة الطلب تدعي 
ب��������أن زوجها أو ابنها قد اختطف 
م��������ن قب��������ل الجماع��������ات املس��������لحة 
ف��������ي حني أنها تع��������رف بأنه ذهب 
للقتال مع تنظي��������م داعش ضمن 

املناطق الخاضعة لسيطرته".

التفاصيل ص2

"ثغرات" سمحت لذوي قتلى 
داعش شمولهم بالتعويضات

بغداد/ سيف محمد

ذك��������ر قضاة ف��������ي دار املحمودي��������ة للقضاء إن 
النزاعات على االراضي الزراعية يس��������تحوذ 
على اغلب اعمالهم، مؤكدين طبيعة املنطقة 
وجغرافيتها تس��������اعد على كث��������رة هذا النوع 
م��������ن الدع��������اوى. يق��������ول قاض��������ي اول محكمة 

ب��������داءة املحمودية محم��������ود النعيمي ان "دار 
القضاء في املدينة يضم عدة محاكم تمارس 

اختصاصات مختلفة".
وأش��������ار النعيمي إلى "نح��������و 20 الف دعوى 
عرضت عل��������ى محاكم املحمودية خالل العام 
املاضي"، مش��������ددًا على أن "قضاتنا حس��������موا 
اغلبها". وعن الس��������ّمة الغالبة لتلك الدعاوى، 

رّد أن "معظمه��������ا تخص ملف��������ات البداءة من 
بينه��������ا ابطال العق��������ود العقاري��������ة والتجاوز 
وأج��������ر املثل"، ونب��������ه إلى أن "اغل��������ب االراضي 
الواقعة ضم��������ن رقعتنا الجغرافي��������ة زراعية، 
البع��������ض منها ملك صرف، واآلخر عليه حق 
التص��������رف"، الفت��������ًا إلى أن "النزاع��������ات بحقها 
تق��������ع على الحدود ورفع التجاوز وأجر املثل 

ودعاوى اخرى متفرقة".
وف��������ي م��������ا يخ��������ص عم��������ل محكم��������ة االح��������وال 
الش��������خصية ذكر القاضي مجبل حسني إنها 
"تتأل��������ف من ثالثة قض��������اة مختصني بالنظر 

في الدعاوى املعروضة عليهم".

التفاصيل ص5

نزاعات األراضي تستحوذ على معظم العمل القضائي في المحمودية

صفحة 
حوار خاص

رصد مبالغ لتأهيل مبانينا 
املدمرة.. وحمكمة جديدة 

ستخفف الزخم عن الفلوجة
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الحكم القانوني لإللزام 
بالفحص الطبي لراغبي الزواج 

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

إن حفظ النوع البش��������ري  وضمان اس��������تمراره  يعتبر هدفا ساميا من 
اهداف الزواج  ذلك ان الزواج هو عقد بني رجل وامرأة تحل له ش��������رعا 
غايته انش��������اء الحياة املش��������تركة والنس��������ل، وان عقد الزواج من العقود 
املقدس��������ة فبال��������زواج  يتحقق بناء  االس��������رة التي يرجى لها  الس��������المة 
واالس��������تقرار، م��������ا جع��������ل املش��������رع يضفي علي��������ة الش��������روط املوضوعية 
والش��������كلية ومنها  الفحص الطبي للراغبني في الزواج ذلك الن الهدف 
م��������ن الزواج ه��������و بناء االس��������رة  حيث تضمن��������ت الفقرة )2 ( م��������ن املادة 
العاشرة من قانون االحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 املعدل بان 
يرفق بالبيان املقدم الى محكمة االحوال الشخصية تقرير طبي يؤيد 
سالمة الزوجني من االمراض السارية  واملوانع الصحية  وان الغرض 

من ذلك  هو القضاء على حاالت العدوى بني الزوجني وذريتهما.
 والش��������ك ان هناك فوائد كثيرة للفحص الطبي قبل الزواج ومن اهمها  
معرفة قدرة الخاطب واملخطوبة بدنيا على اتمام الزواج  والتأكد من 
س��������المتهما من االمراض الجنس��������ية  والعي��������وب العضوية التي تحول 
دون ممارس��������ة العالقة الزوجية  بصورة عادية وقد كان عدم االهتمام 
بهذه الناحية سببا في اصابة العديد من االزواج وذريتهما بامراض 
خطيرة ويقصد باملوانع الصحية الواردة في الفقرة الثانية من املادة 
العاش��������رة  وهي الجسمية وتشمل االمراض السارية  وهي التناسلية  
والج��������ذام  والت��������درن الرئوي  والعقلية وتش��������مل االم��������راض والعاهات 
العقلية  وانها عبارة واسعة  تشمل جميع ما يصيب العقل من عاهات 
تخرج��������ه عن وضعة الطبيعي وهي بهذا تش��������مل الجنون  كما تتس��������ع 
لح��������االت اخرى ال تعتبر جنونا كحاالت التخل��������ف العقلي في درجتي  
العت��������ه والبله حيث تنقل هذه األمراض عن طريق االتصال  الجنس��������ي 
مث��������ل االيدز وبعضه��������ا   يؤدي إل��������ى والدة أطفال مش��������وهني ومعاقني  
وان الفح��������ص الطبي  يؤدي الى تحقيق االطمئن��������ان  من خالل معرفة 
الطرفني بخلوهما من االمراض املعدية  ويمثل سبيال لوقاية املجتمع 
من انتش��������ار  االمراض  والحد منها  مما يعني املحافظة على س��������المة 
املجتم��������ع  وان املش��������رع العراق��������ي وان الزم الراغبني في ال��������زواج بإجراء 
الفح��������ص الطبي   وس��������مو الهدف من طل��������ب التقارير الطبي��������ة  اال اننا 
نجد ان قس��������ما من طالبي الزواج وبالتعاون غير املش��������روع يحصلون 
عل��������ى التقرير الطبي دون اجراء اي فحص اصولي عليهم  وان في ذلك 
مخالفة صريحة  من قبل كل من س��������اهم في اعداد هذا التقرير  ملا فيه 

من نتائج خطيرة على هؤالء االزواج وذرياتهم  واملجتمع. 
ان اج��������راء الفح��������ص الطبي هو ش��������رط إجرائي قانون��������ي ال يترتب على 
تخلف��������ه بطالن العقد وان املش��������رع العراقي لم يحدد تلك االمراض على 
سبيل الحصر في عقد الزواج اال انه قد اعتبر اصابة الزوج باألمراض 
املعدي��������ة والتي تمنع املعاش��������رة الزوجية س��������ببا من اس��������باب التفريق 
القضائ��������ي كاصابة الزوج بالجذام والب��������رص والعقم  واألمراض التي 
تمنع من قضاء الوطر الجنسي  بني الزوجني  قضاء معتادا ما يحول 
دون االس��������تمتاع بالحياة الزوجية كإصابة ال��������زوج بالعنة العضوية  
وان الفح��������ص الطب��������ي  يتم من جهة مختصة قانون��������ا بإجراء الفحص 

الطبي.
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ميسان/ احمد الزبيدي

يبدو أن ظاهرة الثارات العشائرية 
في ميس��������ان آخذة في البقاء طوياًل، 
فعل��������ى الرغم من تط��������ور املجتمعات 
وتحضره��������ا، مازالت جرائ��������م القتل 

هذه توقع ضحايا بني حني وآخر.
ويرى قاض��������ي التحقيق في محكمة 
استئناف ميس��������ان مارد حمود في 
حدي��������ث إل��������ى "القض��������اء" أن "ظاهرة 
الثارات مرتبط��������ة باملجتمعات ذات 
الصبغ��������ة العش��������ائرية الت��������ي تفتقر 
للوازع الديني والقانوني وهي من 
اخط��������ر الظواه��������ر االجتماعية التي 

تعاني منها املجتمعات".
وغالب��������ا م��������ا يرتب��������ط انتش��������ار هذه 
الظاهرة "بضع��������ف تطبيق القانون 
وق��������وة العش��������يرة في م��������كان وزمان 
معين��������ني"، كم��������ا يؤكد حم��������ود الذي 
يفس��������ر عملي��������ة الث��������أر ب���������"أن يق��������وم 
أولياء ال��������دم بقتل القاتل نفس��������ه أو 
قتل احد أقربائه انتقاما ألنفس��������هم 
دون أن يترك��������وا للدول��������ة أو القانون 
الطري��������ق أو ح��������ق إقام��������ة القصاص 
وهي من الظواهر والعادات السيئة 
ومن بقايا الجاهلية املنتش��������رة في 

مجتمعات ما قبل اإلسالم".
عل��������ى صعي��������د  وبش��������أن وجوده��������ا 
البالد أفاد حمود بأن "ظاهرة الثار 
املحافظات  تش��������يع في  العش��������ائري 
يعتب��������ر  إذ  والجنوبي��������ة  الوس��������طى 
أحيان��������ا الرج��������وع ع��������ن اخ��������ذ الث��������أر 
العش��������ائري في نظ��������ر الرجل القبلي 

في هذه املناطق هو عار ومذمة".
وعن أس��������باب القتول التي تؤس��������س 
"الث��������ار  أن  ي��������رى  الث��������أرات  له��������ذه 
القت��������ل  يأت��������ي نتيج��������ة  العش��������ائري 
القت��������ل  منه��������ا  مختلف��������ة  ألس��������باب 
غس��������ال للع��������ار أو النزاع��������ات ح��������ول 
األراضي الزراعية وأحيانا بس��������بب 
النس��������ب وغالب��������ا ما يك��������ون ضحية 
الث��������ار العش��������ائري طرفًا آخ��������ر بعيد 
عن املش��������كلة حي��������ث يق��������وم الجاني 
بالتخف��������ي واله��������روب م��������ن القانون 
واالحتماء خلف عشيرته وقد يكون 

اتخذ كافة احتياطاته".
م��������ن جانبه يؤكد رئيس اس��������تئناف 
القاض��������ي محم��������د حي��������در  ميس��������ان 
م��������ا ذه��������ب إلي��������ه القاض��������ي حم��������ود 
ف��������ي ضع��������ف األم��������ن مقابل س��������طوة 
القبائ��������ل، الفتا إلى أن "تكرار حدوث 
الصراع��������ات والنزاعات العش��������ائرية 
يعود إل��������ى ضعف بع��������ض األجهزة 
ظه��������ور  إل��������ى  باإلضاف��������ة  األمني��������ة، 
الجريم��������ة املنظم��������ة التي تش��������هدها 

تلك املحافظ��������ات بحيث أن منظومة 
العش��������ائر أه��������م منظوم��������ات الضبط 
االجتماع��������ي ف��������ي أوس��������اط املجتمع 

العراقي وخصوصا الريفي منها".
وأش��������ار في مقابلة مع "القضاء" إلى 
أن "لهذه املنظومة سطوتها الكبيرة 
الت��������ي تتناس��������ب عكس��������يًا م��������ع قوة 
الدولة والقانون إذ أن اتس��������اع دائرة 
أدوات الدولة ستضيق دائرة القوة 

العشائرية والعكس صحيح".
وع��������ن س��������بب تقوقع ه��������ذه الظاهرة 
ميس��������ان  محافظت��������ي  ف��������ي  غالب��������ًا 
"املحافظت��������ني  أن  ي��������رى  والبص��������رة 
الجنوبية  املناط��������ق  م��������ن  يعتب��������ران 
املهم��������ة ملا لهما م��������ن مواقع تجارية 
ومص��������در ق��������وت الش��������عب األس��������اس 
النفطية  الث��������روات  معظ��������م  ففيه��������ن 
وموانئ��������ه التجارية وعلى الرغم من 
بعدهما عن دائرة اإلرهاب إال إنهما 
يخضع��������ان منذ ع��������ام )2003( تحت 
دوامة صراعات عش��������ائرية تختبئ 

وتظهر بني الحني واآلخر".

ويع��������رج حي��������در عل��������ى "جمل��������ة م��������ن 
األس��������باب الت��������ي تؤدي إل��������ى حدوث 
النزاعات العشائرية وهي املقاوالت 
واالستثمارات التي تعطيها الدولة 
إل��������ى املقاول��������ني وال تق��������وم بص��������رف 
مستحقاتها، وبالتالي أن املقاول ال 
يس��������تطيع دفع ما بذمته إلى دائنيه 
أضف إل��������ى ذلك الفقر والعوز املادي 
والحرم��������ان ال��������ذي يش��������كل ظاه��������رة 
ملفتة للنظ��������ر في املناط��������ق النائية 
الجنوبي��������ة وكذلك  املحافظ��������ات  من 
ظاهرة خطف األطفال والكبار التي 
ل��������م تكن موجودة أصال في املجتمع 
العراق��������ي". وأش��������ار إلى أن "أس��������باب 
هذه الثارات قد تكون س��������اذجة ففي 
بعض الحاالت تحصل عمليات قتل 
وت��������ؤدي إلى نزاع عش��������ائري واحدة 
منه��������ا كان نتيجة دخول "مواش��������ي" 
البعض في أراضي اآلخرين ويسبب 
ذلك الحدث س��������قوط العش��������رات من 
القتل��������ى بني الطرف��������ني"، الفتا إلى أن 
"إع��������داد الضحايا ف��������ي قضايا الثار 
بالتزايد وبشكل  آخذة  العش��������ائري 

مستمر".
في ما يتعلق باإلجراءات القانونية 
يؤك��������د حي��������در أن "القض��������اء العراقي 
يتعام��������ل مع ه��������ذه املواضي��������ع على 
أس��������اس أنه��������ا جرائ��������م قت��������ل ع��������ادي 
ويص��������در فيه��������ا الق��������رارات املطابقة 
ألح��������كام القانون بعيدا عن الصبغة 
العشائرية وجميع القرارات تصدق 
من قب��������ل محكمة التمييز االتحادية 

املوقرة".

زخم يف العمل ميّدد الدوام حتى الرابعة عصرًا

الحياة تدب في محكمة الشرقاط بدعاوى 
فقدان األشخاص وتدمير الممتلكات 

  

وق��������ال رئيس محكمة اس��������تئناف صالح 
الدين القاضي عبد مشحن الدليمي إلى 
"القض��������اء" إن "دار القضاء في الش��������رقاط 
بدأ يس��������تعيد نش��������اطه من خ��������الل تزايد 
الدعاوى املعروضة أم��������ام محاكمه على 
الرغ��������م م��������ن أن بع��������ض املناط��������ق ال تزال 

عمليات تحريرها جارية".
وع��������ن التركة الت��������ي خلفه��������ا داعش على 
بناي��������ة املحكم��������ة لف��������ت الدليم��������ي إلى أن 
"املبنى القضائي تعرض إلى نهب كامل 
وتخري��������ب وس��������رقة محتويات��������ه وإتالف 
دعاواه"، مؤكدا أن "األيام املاضية شهدت 
وجه��������زت  تأهيله��������ا،  بإع��������ادة  الش��������روع 
املحكم��������ة من قبل مجلس القضاء األعلى 
بجميع املستلزمات وتحوي اآلن قاضيا 
وسينس��������ب له��������ا قاض ث��������ان ألن األهالي 
شرعوا بتسيير الدعاوى والشكاوى في 
كافة امليادين السيما دعاوى التعويض 

أو إعادة أمالكهم".
وعن نوعي��������ة الدعاوى التي تس��������تقبلها 
محكمة الشرقاط أفاد رئيس االستئناف 
بأن "النصيب األكبر من الدعاوى يخص 
الجان��������ب األمن��������ي وبعضه��������ا للعائ��������الت 
املنتمي أف��������راد منها إل��������ى تنظيم داعش 

اإلرهاب��������ي، وهن��������اك تزاي��������د ف��������ي إقب��������ال 
املواطن��������ني عل��������ى املحكم��������ة الس��������يما في 

الجانب املحرر من قضاء الشرقاط".
وما إذا م��������ا كانت محاكم ص��������الح الدين 
متوقف��������ة أم ال في أي��������ام احت��������الل املدينة 
من قب��������ل التنظي��������م اإلرهابي، يس��������تطرد 
رئيس االس��������تئناف "بعد سيطرة تنظيم 
داعش منتصف عام 2014على محافظة 
صالح الدين لم يتوقف العمل وباش��������رت 
الرئاس��������ة أعمالها ف��������ي املواق��������ع البديلة 
ب��������دءًا في مقر مجلس القضاء، وبعد عدة 
أشهر انتقلنا من مقر السلطة القضائية 
في بغداد الى رئاس��������ة اس��������تئناف الكرخ 
ومارس��������نا مهامنا ملدة خمسة أشهر تم 
انتقلنا إلى الدجيل بمقر بديل أيضا تم 
في��������ه افتتاح محكمة بديل��������ة لكل محكمة 

متوقف��������ة عن العمل م��������ن ضمنها محكمة 
الشرقاط".

وأف��������اد الدليم��������ي ب��������أن "أعم��������ال املحاك��������م 
البديل��������ة اقتصرت عل��������ى محاكم األحوال 
الش��������خصية وج��������زء قلي��������ل م��������ن محاك��������م 
التحقي��������ق الت��������ي كان��������ت تنظ��������ر دعاوى 
املواطنني ذوي الش��������هداء واملفقودين أو 
م��������ن قتل في  العمليات اإلرهابية، مؤكدا 
أن "حج��������م العم��������ل كان قلي��������ال ج��������دا كون 

املحافظة في وضع امني متخلخل". 
ويكم��������ل بالق��������ول "بعد التحري��������ر انتقلت 
رئاس��������ة  مق��������ر  إل��������ى  البديل��������ة  املحاك��������م 
االس��������تئناف في تكري��������ت وافتتح جناح 
خ��������اص ملحكمة الش��������رقاط ض��������م مجمعًا 
ملحاكمه��������ا وخص��������ص له��������ا ق��������اض م��������ن 
الش��������رقاط يم��������ارس أعمال��������ه ف��������ي قضاء 

م��������ن  الدع��������اوى  تكري��������ت وينظ��������ر كاف��������ة 
التحقيق واألحوال الشخصية ودعاوى 
البداءة ويالحظ أن هناك انس��������يابية في 
العم��������ل إلقب��������ال املواطنني عل��������ى املحكمة 

وعودة الحياة الطبيعية". 
بعد التحرير واجهت محكمة الش��������رقاط 
صعوب��������ات أهمه��������ا الوض��������ع األمني في 
املنطق��������ة فهي كانت خاضع��������ة للعمليات 
م��������ع  مباش��������رة  وبمواجه��������ة  العس��������كرية 
عناص��������ر داع��������ش، كم��������ا أوض��������ح رئيس 
االس��������تئناف الذي أش��������ار إلى أن املحكمة 
"نظرت الدع��������اوى التي تخ��������ص الوضع 
األمني والتبليغ عن فقدان األش��������خاص"، 
وتوقع أن "تشهد املحكمة زخما أكثر من 
املراجعني طاملا ذهب الوضع األمني إلى 

االستقرار".

وتعتبر محكمة الش��������رقاط م��������ن املحاكم 
الفاعلة من حيث زخم الدعاوى إذ كانت 
تس��������جل حوالي أكث��������ر م��������ن 2000 دعوى 
خالل ش��������هر بينما ال يتجاوز العدد 400 

دعوى في مركز صالح الدين.
ويعزو رئيس اس��������تئناف ص��������الح الدين 
الس��������بب إل��������ى أن "قضاء الش��������رقاط  كبير 
وكثافته السكانية كبيرة واغلب السكان 
عادوا حاليا إلى القضاء ومن لم يعودوا 
موج��������ودون في األقضي��������ة األخرى داخل 
املحافظة وبإمكانهم املراجعة وتسجيل 

الشكاوى في محكمة الشرقاط".
ويعتق��������د الدليمي أن "املحكمة س��������تنظر 
دع��������اوى كثي��������رة ومتنوعة ك��������ون العمل 
به��������ا معط��������ل لفت��������رة طويل��������ة واملدين��������ة 
شهدت تغيرات أمنية واملحكمة بدورها 
س��������تنظر هذه الدعاوى وتحيلها حسب 

االختصاص".
ويعزز قاضي محكمة الش��������رقاط صباح 
نجم ق��������ول رئيس االس��������تئناف الفتا إلى 
أن "املحكمة لم تشهد سابقا هذا اإلقبال 
وكم الدعاوى رغم تحرير الساحل األيمن 

من املدينة فقط". 
ويؤك��������د ف��������ي مقابلة إل��������ى "القض��������اء" أنه 
"لكثرة الدع��������اوى املعروضة فقد طالبنا 
بتوفير قضاه لتخفيف الزخم الحاصل 
وقد استقدم قاض آخر لكن حجم العمل 

بحاجة إلى كادر متكامل".
ويوضح قاضي الش��������رقاط أن "س��������اعات 
العمل ف��������ي املحكمة امتدت إل��������ى ما بعد 
الرابعة عصرا لكثرة الدعاوى وقلة الكادر 
واإلمكانات في املحكمة"، مش��������يرا إلى أن 
"الس��������بب في قل��������ة الكوادر ه��������و التدهور 
األمني في املنطقة وكون القضاء محررا 
م��������ن جانب واح��������د ما يصعب م��������ن قدوم 

كوادر من خارج الشرقاط".
ويأمل بأن "يستكمل تحرير املدينة لكي 
يكون عامل املحكمة بنحو تام وتستطيع 
املواطن��������ني  تغطي��������ة جمي��������ع متطلب��������ات 
القضائية بعيدًا عن التهديدات االمنية".
وأشار نجم إلى أن "عدد املراجعني تراوح 
بني 1500 إلى 2000 توزعوا بني األحوال 
الش��������خصية والب��������داءة والتحقي��������ق وهو 
مؤشر على زخم وإقبال املواطنني خاصة 
أن العمل متوقف منذ ثالث سنوات وان 
قضاء الشرقاط شهد أحداثا أمنية دعت 

الى ظهور قضايا كثيرة ومنوعة".

صالح الدين/ إيناس العبيدي

عادت الحياة لتدب مجددًا 
وسريعًا في محكمة 

الشرقاط، فعلى الرغم 
من أن املدينة التي تتبع 

صالح الدين إداريا وتحادد 
نينوى من الشمال لم تزل 
أجزاء منها تحت سيطرة 

تنظيم داعش اإلرهابي، إال 
أن الدعاوى أخذت تزداد 

كما ونوعا يوميا إلى حد 
استدعى تمديد الدوام 

الرسمي حتى الساعة الرابعة 
عصرًا.

دخول مواشي إىل اراضي الغري تسبب بوقوع عشرات الضحايا

بغداد/ دعاء آزاد

كش��������فت املحكم��������ة الجنائي��������ة املركزية 
ف��������ي بغداد، عن توصله��������ا إلى حاالت 
تعويض��������ات  الي��������ات  عل��������ى  تحاي��������ل 
ضحاي��������ا اإلره��������اب، مبين��������ة أن ع��������ددًا 
م��������ن ذوي قتل��������ى تنظي��������م داعش ومن 
قبله القاعدة اس��������تغلوا ظروف البالد 
وضعف اإلجراءات اإلدارية وحصلوا 
على مبالغ مالية بحجة أنهم ضحايا 

للعمليات العسكرية.
إن  املحكم��������ة  ف��������ي  ق��������اض  وق��������ال 
"التحقيق��������ات أوصل��������ت إل��������ى أن ذوي 
عدد من االرهابيني الذين قتلوا خالل 
العمليات العسكرية قدموا لشمولهم 
أنه��������م ضحايا  بتعويض��������ات، بحجة 
عمليات ارهابية واس��������تغلوا وظروف 
التي تحيط بالبالد خالل الس��������نوات 

االخيرة".
وتابع ف��������ي حديث إل��������ى "القضاء"، أن 
"اغلب تل��������ك الحاالت لقتل��������ى اإلرهاب 
خ��������الل س��������نوات ب��������ني )2004– 2008(، 
حي��������ث يقوم ذووهم بدف��������ن الجثة في 
حديقة املنزل ويسّجلون إخبارًا بعد 
مدة عن الحادث ويّدعون بأن قتليهم 

راح ضحية العمليات اإلرهابية".
وأش��������ار إل��������ى أن "ذوي الضحي��������ة تتم 
محاس��������بتهم ع��������ن جريم��������ة بس��������يطة 

)جنح��������ة( لع��������دم ابالغه��������م الجه��������ات 
املختصة بحادثة القتل املسجلة على 
أنها وقعت بيد الجماعات املس��������لحة 
من ث��������م يقدم��������ون طلبات لش��������مولهم 

بتعويضات العمليات اإلرهابية".
وفيم��������ا أوض��������ح أن "ه��������ذه االدعاءات 
اختف��������ت بع��������د الع��������ام 2008، وع��������ادت 
مج��������ددًا في مناطق ح��������زام بغداد بعد 
الع��������ام 2014"، ن��������ّوه إل��������ى أن "عددًا من 
املنتمني إل��������ى تنظيم داعش املقتولني 
نتيج��������ة خط��������أ ف��������ي نص��������ب عبواتهم 
الناس��������فة يقوم ذووهم أيضًا بتقديم 

طلبات لشمولهم بالتعويضات".
ومن الح��������االت التي تم التوصل اليها 
ق��������ال القاضي إن "اثنني م��������ن املنتمني 
إل��������ى القاع��������دة ف��������ي ع��������ام 2008 نصبا 
عبوة انفجرت عليهم��������ا فقتلت االول 
ونج��������ا الثاني والذ بالف��������رار بعد بتر 

ساقه".
وأض��������اف أن "الق��������وات االمني��������ة الق��������ت 
القب��������ض بع��������د س��������نوات عل��������ى املتهم 
املصاب الذي اعترف بتفجير العبوة 
ونتيج��������ة التحقيقات توصلنا إلى أن 
والدة القتيل تس��������لمت تعويضات عن 
ابنه��������ا بحجة أنه ضحي��������ة للعمليات 

االرهابية".
لكن القاض��������ي يس��������تبعد حصول من 
هكذا حاالت م��������ع االنتحاريني، وافاد 
املختصة تس��������تطيع  "الجه��������ات  ب��������ان 
تحدي��������د االنتح��������اري ع��������ن غي��������ره من 
الضحاي��������ا، فه��������و ف��������ي الغال��������ب يكون 

مقطع االوصال وهناك دالئل تش��������ير 
على أنه املجرم تعرفها تلك الجهات".

من جانبه، ذكر قاضي اخر للمحكمة 
ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، أن "هذه 
الحاالت موج��������ودة� وتم التوصل إلى 

احدها من قبلنا مؤخرًا".
وأض��������اف أن "احد صور حصول ذوي 
اإلرهاب��������ي عل��������ى مبال��������غ م��������ن الدولة 
تكمن بأن زوجت��������ه أو والدته يقدمان 
طلبًا لغرض الحصول على راتب من 

الرعايا االجتماعية".
وتاب��������ع أن "مقدمة الطل��������ب تدعي بأن 
زوجها أو ابنه��������ا قد اختطف من قبل 
الجماع��������ات املس��������لحة في ح��������ني أنها 
تع��������رف بأنه ذهب للقت��������ال مع تنظيم 
داع��������ش ضم��������ن املناط��������ق الخاضع��������ة 

لسيطرته".
ودع��������ا القاض��������ي "الجه��������ات املختصة 
إل��������ى جمع املعلوم��������ات الكافية عن أي 
طلب يتعل��������ق بالرعاي��������ة االجتماعية 
أو تعويضات ضحاي��������ا اإلرهاب قبل 
ش��������مول مق��������دم الطل��������ب للحيلولة من 

دون وقوع أخطاء".
يحاس��������ب  "القض��������اء  أن  إل��������ى  ولف��������ت 
مق��������دم الطل��������ب بع��������د اكتش��������افه ع��������ن 
جريمة اإلخبار ال��������كاذب وفقًا لقانون 
العقوب��������ات العراق��������ي، فيم��������ا يس��������مح 
للجهة الرس��������مية التي دفعت األموال 
بحج��������ة أنها ل��������ذوي ضحايا اإلرهاب 
بالع��������ودة عليهما الس��������ترجاعها من 

خالل املحاكم املدنية".

 "اجلنائية املركزية" تؤكد اكتشاف بعض احلاالت مؤخرًا

"ثغرات" سمحت بشمول ذوي قتلى 
داعش بتعويضات ضحايا اإلرهاب

الصراعات العشائرية تضاعف معدالت 
القتل الثأري في ميسان

القاضي مارد حمود القاضي محمد حيدر

■ القوات العسكرية بصدد استكمال تحرير الشرقاط



النشر واالعالم: عرض معلومات تضر بالتحقيقات "جريمة" 

أف��ادت محكمة النشر واإلع��الم بأن 
ن���ش���ر امل���ع���ل���وم���ات ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة في 
ال���دع���اوى ق��ب��ل ال��ب��ت ف��ي��ه��ا م��ن قبل 
ي��ش��ك��ل ج���ري���م���ة يحاسب  ال���ق���ض���اء 
إل���ى وضع  ال��ق��ان��ون، داع��ي��ة  عليها 
ض�����واب�����ط م�����ن ق���ب���ل ال����ج����ه����ات ذات 
الصحف  ت����ع����رض����ه  مل������ا  ال�����ع�����الق�����ة 
وال���ق���ن���وات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ووك����االت 
ت��داول معلومات تضر  االنباء ملنع 

بالعمل القضائي.
النشر  م����ح����ك����م����ة  ق������اض������ي  وق�����������ال 
واإلع���الم ف��ي ب��غ��داد محمد سلمان 
إل��ى نشر  أحيانًا  "البعض يلجأ  إن 
ق��ض��اي��ا ل���م ت���زل ق��ي��د ال��ت��ح��ق��ي��ق إما 
او خدمة ألجندات  بالقانون  جهال 
خ��اص��ة، م��ا ي��ؤث��ر س��ل��ب��ا ع��ل��ى سير 

هذه الدعاوى".
وف����ي ح���دي���ث إل����ى "ال���ق���ض���اء" يؤكد 
الدعاوى  س��ل��م��ان "وج�������ود ع��ش��رات 
املحركة من قبل االدع��اء العام ضد 
م���دع���ى ع��ل��ي��ه��م ت������ج������اوزوا  حدود 

النشر".
النشر  م���ح���ك���م���ة  ق����اض����ي  وط�����ال�����ب 
املختصة  ال������ج������ه������ات  واإلع�����������������الم 
للتجاوزات  ح���د  وض���ع  ب�����"ض����رورة 
املتعلق  ال���ن���ش���ر  ب���ش���أن  اإلع���الم���ي���ة 
بالقضايا املتداولة في املحاكم قبل 
"م���ن شأن  أن  ف��ي��ه��ا"، مبينًا  ال��ح��ك��م 
ذلك يؤدي الى استثارة الرأي العام 
النهائي  الحكم  ك��ان  م��ا  إذا  خاصة 
خالف ما ت��رّوج له وسائل اإلعالم، 

ما يؤدي إلى زعزعة ثقة الرأي العام 
بالقضاء".

"املعيار  أن  ع����ن  س���ل���م���ان  وت����ح����دث 
العاملي للمحاكمات هو عدم اطالع 
القضية  وق�����ائ�����ع  ع����ل����ى  ال����ق����اض����ي 
م���ن خ����الل اإلع�����الم ح��ت��ى ال تتكون 
ل��دي ف��ك��رة مسبقة ع��ن ال���رأي العام 
ينظر  بل  أم��ام��ه،  املنظورة  للقضية 

فقط باألدلة املوجودة امامه". 
وأفاد سلمان ب�"وجود تجاوز كبير 
البعض بهذا الخصوص"،  من قبل 
م��ع��ل��اًل ذل����ك ب�����"ع����دم وج�����ود ال�����رادع 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي وال�����رق�����اب�����ي م�����ن قبل 
الجهات املسؤولة عن تنظيم العمل 
ال��ص��ح��ف��ي ف��ي ال��ب��الد الس��ي��م��ا بعد 
اإلعالمي  للفضاء  الكبير  االنفتاح 
ومواقع  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ب����دخ����ول 

التواصل االجتماعي".  
ويقول إن "القضاء يعول على ثقافة 
املواطنني الذين أصبحوا على قدر 
القنوات  ب���ع���ض  ل���ف���رز  ال����وع����ي  م����ن 

املغرضة عن تلك الحيادية".
القانوني  ال�������رادع  وج�����ود  وب���ش���أن 
ملنع هذه املمارسات من عدمه، ذكر 
يمنع  العراقي  "القانون  إن  سلمان 
اإلع��الم من نشر معلومات  وسائل 
ع����ن ال���ق���ض���اي���ا ال���ت���ي ه����ي ف����ي طور 
ال��ت��ح��ق��ي��ق، واع��ت��ب��ره��ا م��ن الجرائم 

املاسة بسير القضاء".
"امل����ادة 235 م��ن قانون  وأوض����ح أن 
ال���ع���ق���وب���ات ال���ع���راق���ي ع��اق��ب��ت على 
ال��ن��ش��ر ب���إح���دى ط���رق ال��ع��الن��ي��ة من 
شأنها  م������ن  م�����م�����ارس�����ات  ي����رت����ك����ب 
التأثير في القضاء"، مشيرا إلى أن 

"القانون لم يمنع اإلعالمي من نشر 
بل  القانونية  واملعلومات  األخ��ب��ار 
ح���دد األم����ور ال��ت��ي ال ي��ج��وز النشر 
"القانون  ف��ي��ه��ا".  وت��اب��ع سلمان أن 
م��ن��ع ك���ل م���ا م���ن ش��أن��ه ال��ت��أث��ي��ر في 
ال��ق��ض��اة ال���ذي���ن أن��ي��ط ب��ه��م الفصل 
ف��ي دع��وى مطروحة أم��ام جهة من 
جهات القضاء أو التأثير في رجال 
املوظفني  م���ن  غ��ي��ره��م  أو  ال���ق���ض���اء 
في  التأثير  او  بالتحقيق  املكلفني 
الشهود  او  املحكومني  او  ال��خ��ب��راء 
الذين قد يطلبون ألداء الشهادة في 

تلك الدعوى، أو ذلك التحقيق".
ي���ن���وه سلمان  ال���ع���ق���وب���ات  وب���ش���أن 
ال���ى ان���ه "ف���ي ح��ال��ة ك���ان ال��ق��ص��د من 
ال��ن��ش��ر إح����داث ال��ت��أث��ي��ر امل���ذك���ور او 
كانت االمور املنشورة كاذبة تكون 

تزيد على  م��دة ال  الحبس  العقوبة 
سنتني وغرامة مالية".

وب��ش��أن ال��ع��ل��ة م��ن ع���دم ال��ن��ش��ر قال 
إن  آدم  ن���ع���م���ان  آخ������ر وه������و  ق������اض 
"ال��ت��ح��ري��م ف���ي ه���ذه ال���ح���االت يأتي 
حفاظا على إجراءات التحقيق التي 
ت��ض��م��ن وص����ول امل��ع��ل��وم��ة بصورة 
املطلوبني"،  امل���ت���ه���م���ني  ع����ن  س���ري���ة 
منوهًا إلى "احتمالية تمّكن بعض 
ف������ي حالة  ال������ه������رب  م������ن  امل���ت���ه���م���ني 
او  سرية  معلومات  ونشر  تسريب 
قضاياهم  عن  تخمينية  معلومات 

عبر وسائل اإلعالم". 
وأض���اف آدم، امل��دع��ي ال��ع��ام ملحكمة 
ال��ع��ام ه��و عالنية  النشر، أن "امل��ب��دأ 
املحاكمة وليست عالنية التحقيق"، 
مؤكدًا أن "قانون العقوبات العراقي 
وجرمها  ال�������ح�������االت  ه��������ذه  ع�����ال�����ج 
اس���ت���ن���ادا إل����ى ن���ص امل�����ادة 236 من 
قانون العقوبات لسنة 1969 والتي 
أش����ارت إل���ى األم����ور ال��ت��ي ال يجوز 
املتجاوزين  وم���ع���اق���ب���ة  إع����الن����ه����ا 

بالحبس والغرامة".
"القضاء"  م��ع  ف��ي مقابلة  آدم  وأف���اد 
العلنية  ال����ج����ل����س����ات  "ن�����ش�����ر  ب�������أن 
للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد 
وكذلك نشر اسماء او صور املجنى 
االغتصاب  ج������رائ������م  ف������ي  ع���ل���ي���ه���م 
واالع��ت��داء على العرض واسماء او 
ص����ور امل��ت��ه��م��ني االح�������داث ه���ي من 
القانون ومنع  التي جرمها  االم��ور 

نشرها في وسائل اإلعالم". 
املختصة  "ال�����ج�����ه�����ات  آدم  ودع���������ا 
ال���ى زي�����ادة ال�����وع��ي ال��ق��ان��ون��ي لدى 
تشديد  إل������ى  إض����اف����ة  اإلع����الم����ي����ني 

العقوبة على املتجاوزين".

دعت اجلهات املسؤولة عن تنظيم العمل الصحفي إىل تفعيل دورها 

أهمية إنشاء درجة ثانية من 
درجات التقاضي في الجنايات 

قضية
للمناقشة

إن املطالبة بضرورة إنش��������اء درجة ثانية من درج��������ات التقاضي في الجنايات، 
يدخ��������ل ضم��������ن )أخالقي��������ات العدالة(، ويع��������د من )حق��������وق االنس��������ان(، و)التزاما 
دوليا(، و)دستوريا(، و)اخالقيا(، يوجبه القانون، ويفرضه الواقع، وال تكتمل 
اخالقي��������ات العدالة،وضوابط التش��������ريع، اال باق��������راره. ألن اإلقتصار على درجة 
واح��������دة للتقاضي في الجنايات، اليهدر حق املته��������م في درجة أعلى للتقاضي 
فق��������ط، بل ينال بصورة مباش��������رة من اخالقي��������ات العدالة، وضوابط التش��������ريع، 
خاصة إذا ما علمنا ان )محكمة التمييز(، ليس��������ت درجة من درجات التقاضي، 
ب��������ل هي طبقة أعلى من طبقات التقاضي، تحاكم الحكم املطعون فيه، وتالحظ 

مدى التزامه بحكم القانون من عدمه. 
فاالس��������تئناف يعتبر من أقدم طرق الطعن وجودا، فهو درجة ثانية من درجات 
التقاضي، يقوم على أس��������اس فكرة الخطأ املحتمل الصادر من محكمة الدرجة 
األول��������ى. فيقوم قضاة االس��������تئناف بالفحص الثاني للدع��������وى من خالل خبرة 
ه��������ؤالء القضاة، فيكون التدقيق أكثر عمقا، ودقة من الفحص األول الذي قامت 
ب��������ه محكمة الدرجة األولى. فاالس��������تئناف ما هو اال تنظي��������م إجرائي، يقصد به 
تصحيح سائر األخطاء التي قد تكون أصابت حكم محكمة الدرجة األولى في 

الواقع، او في القانون، فيعاد النظر في الحكم ليصدر فيه حكم جديد. 
فحماية حق اإلنس��������ان بوجود درجة ثانية من درجات التقاضي في الجنايات، 
يتفق والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياس��������ية لعام 1966، والذي 
كان العراق قد صادق عليه بالقانون رقم )193( لسنة 1970، ويتفق أيضا ومبدأ 
حماية حق التقاضي املقرر دس��������توريا، واملكفول للناس كافة، وبال تمييز فيما 

بينهم. 
وقد نهج املش��������رع الفرنس��������ي منذ عام 2000 نحو إنشاء درجة ثانية من درجات 
التقاض��������ي في الجنايات، مقررا حق الطعن بطريق االس��������تئناف في الجنايات، 
من خالل نظام يحقق محاكمة عادلة، ومنصفة كحق هام من حقوق اإلنس��������ان، 
ويحق��������ق الت��������زام الدولة بتصديقها عل��������ى املعاهدة األوربية لحقوق اإلنس��������ان، 

وقواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 
وقد سارعت التشريعات العربية )في أغلبها األعم( فتبنت العديد منها، مبدأ 
التقاضي على درجتني في الجنايات، ومن بينها التشريع الكويتي، والتشريع 

التونسي، والتشريع املغربي، والتشريع االردني، والتشريع اإلماراتي. 
وق��������د يقول قائل ان القض��������اء العراقي بما عرف عنه من دق��������ة، وحرص في نظر 
قضاي��������ا الجناي��������ات، قد يغن��������ي ذلك عن وج��������ود الدرجة الثاني��������ة للتقاضي في 
الجناي��������ات، اال ان هذا القول رغم وجاهته، يتعارض مع الواقع، بعد أن تزايدت 
القضايا املعروضة على محاكم الجنايات، وتعقدت، بحيث قد تستعصي على 
الفهم الصحيح للوقائع أحيانا، والتطبيق الس��������ليم للقانون، اضافة لسطحية 
التحقي��������ق، وعدم جدي��������ة الدفاع احيانا، وباألخ��������ص إذا كان املحامي )منتدبا(، 
الى جانب اإلنكار الدائم للمتهمني، واملبالغة املمقوتة من املش��������تكني، واملدعني 
بالحق املدني، يؤدي كل ذلك الى تناقض في األدلة بصفة عامة، وتناقض بني 

األدلة القولية منها، والفنية بصفة خاصة. 
ب��������ني كل هذا وذاك، ت��������دور دواليب العدالة، معتمدة )احيان��������ا( على تقارير فنية 
تقرر نتيجة دون مقدم��������ات، وتحريات غير نزيهة )احيانا(، فيصدر الحكم في 
الجناية، وينفذ فورا بحق املحكوم الحاضر حتى مع الطعن املقدم على الحكم، 
او التدقي��������ق الوجوبي في بع��������ض القضايا )فيما عدا الحك��������م الصادر بعقوبة 

اإلعدام(.
ثم اخيرا هل املال اهم من حياة اإلنسان، وحريته، وشرفه؟ وإال لَم نهتم بسلوك 
طريٍق ث��������اٍن للتقاضي في القضايا املدنية التي تص��������در محاكم الدرجة االولى 
فيه��������ا أحكام��������ا اذا زادت قيمة الدع��������وى عن )مليون دينار(، وال نس��������لك الطريق 
الثان��������ي للتقاضي في الجناي��������ات، عندما تكون االحكام تمس حياة االنس��������ان، 

وشرفه، وحريته ؟ 
فأيهما األهم املال  ؟ أم االنسان وحياته، وحريته، وشرفه ؟

وبحس��������ب إحص��������اءات رس��������مية حصلت 
عليه��������ا "القضاء"، ف��������أن "املحاكم العراقية 
س��������جلت خ��������الل الع��������ام نح��������و 400 حالة 
تعني��������ف ضد املرأة رس��������ميًا اغلبها وقت 
عل��������ى ضحية جس��������ديًا ولفظي��������ًا، إضافة 
إلى حاالت عنف اخرى جنسية ونفسية 
ومادي��������ة"، لك��������ن قاضي محكمة األس��������رة 
حسني مبدر حداوي وجد في حديث مع 
"القضاء"، أن "اغلب الحاالت ال تصل إلى 
املحاك��������م وأن م��������ا تم توثيقه رس��������ميًا هو 

غيض من فيض".
وتاب��������ع ح��������داوي أن "طبيع��������ة املجتم��������ع 
العراق��������ي تح��������ول دون قيام امل��������رأة برفع 
شكوى ضد من يعنفها سواء كان الزوج 

أو غيره من الرجال".
إلى ذلك، قال عضو مجلس القضاء األعلى 
القاض��������ي طالب حربي ف��������ي تصريح إلى 
"القضاء"، إن "املحاكم تناقش باستمرار 
ظاهرة العنف ضد املرأة وتحاول وضع 

الحلول لها بعد تحديد األسباب".
وتاب��������ع حربي أن "العن��������ف وفقًا للقانون 
هو س��������لوك أو فعل إنس��������اني يتم بالقوة 
واإلك��������راه والعدوانية، ص��������ادر من طرف 
يكون فردًا أو جماعة أو دولة موّجه ضد 
اخر"، محددا الغ��������رض منه "هو إخضاع 
املستهدف منه أو استغالله مما يتسبب 

في إحداث أضرار مادية أو معنوية".
أما العنف ضّد املرأة، يراه حربي "سلوكًا 

أو فعاًل موجه إلى املرأة يقوم على القوة 
والشدة واالكراه، ويتخذ اشكااًل متعددة 

نفسية وجسدية متنوعة األضرار".
وأشار إلى "تعريفات عدة وردت لظاهرة 
العن��������ف ض��������ّد امل��������رأة بينها: م��������ا جاء في 
اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد 
املرأة ع��������ام 1993، والوثيقة الصادرة عن 
املؤتم��������ر العاملي الرابع للم��������رأة في بكني 
عام 1995، وكذلك املؤتمر العاملي لحقوق 
اإلنسان املعروف بإعالن فينا في 1993". 
واستطرد حربي أن "النقاشات القضائية 
وجدت أن للعنف أس��������بابًا أهمها ثقافية 
كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع 

الطرف اآلخر وعدم احترامه".
وأوضح أن "الجهل قد يكون من املرأة أو 
ممن يمارس العنف ضدها"، الفتًا إلى أن 
"هناك جهال من املرأة بحقوقها، وجهال 

آخر ممن يتعرض لها بهذه الحقوق".
ونب��������ه حربي إل��������ى أن "القضاة اس��������تقروا 
على أن احد االسباب الرئيسة لعنف ضد 
املرأة هو س��������كوتها وتقبلها وتسامحها 
وخضوعه��������ا م��������ا يجع��������ل الط��������رف اآلخر 

يتمادى في انتهاكاته".
وانتق��������د حربي "بعض التقاليد املتجذرة 
ف��������ي ثقاف��������ات الكثيرين الت��������ي تحمل في 
طياتها رؤية جاهلية لتمييز الذكر على 
االنثى ما ي��������ؤدي إلى تصغيرها وتقليل 

دورها".
كم��������ا أفاد عضو مجل��������س القضاء األعلى 
واملخ��������درات  الكح��������ول  "تعاط��������ي  ب��������ان 
واملؤث��������رات العقلي��������ة لها االثر النفس��������ي 

السيئ الذي يقود إلى سلوك عدواني".
امل��������رأة  أس��������باب تعني��������ف  "م��������ن  أن  ورأى 
املش��������كالت االقتصادي��������ة والخل��������ل املادي 
وصعوب��������ة الحصول عل��������ى لقمة العيش 
والحي��������اة الكريم��������ة الت��������ي تحف��������ظ للفرد 

كرامته".
ومضى حرب��������ي إلى أن  "بع��������ض الرجال 
يمنح لنفس��������ه الحق ف��������ي تعنيف زوجته 
بحج��������ة أنه املس��������ؤول عن تقدي��������م النفقة 
له��������ا"، موضح��������ًا أن "الح��������روب كانت لها 
نتائ��������ج كارثية على املجتم��������ع وتعد من 

األسباب أيضًا".
وع��������ن اش��������كال العن��������ف، ذك��������ر القاض��������ي 
ف��������ارس نجم في تصريح إل��������ى "القضاء"، 
أن "الص��������ورة االولى ل��������ه تقع داخل نطاق 
االس��������رة الواحدة ويس��������مى عنف عائلي، 
أو اس��������اءة املعاملة بني الزوجني كإعمال 
االكراه الجنس��������ي أو النفس��������ي أو البدني 
وكذل��������ك اختيار جنس الجن��������ني والزواج 
املبكر والزواج القس��������ري واساءة معاملة 

االرامل واملطلقات".
وأشار نجم إلى "نوع آخر من العنف وهو 
الذي يق��������ع ضد املرأة في املجتمع املحلي 

كمكان العمل أو الشارع أو وسائط النقل 
و التحرش الجنسي".

وافاد ب��������أن "االتجار بالنس��������اء واحد من 
ان��������واع العن��������ف ضد امل��������رأة ويش��������مل في 
الغال��������ب جه��������ات فاعل��������ة مختلف��������ة منها 
االس��������رة والسماس��������رة وش��������بكات اجرام 
دولي��������ة"، ويؤك��������د أن "اس��������تخدام العق��������م 
لالناث  التناس��������لي  بالس��������لوك  للتحك��������م 

يشكل عنفًا".
وع��������ن دور القضاء، فّرق��������ت نائب املدعي 
الع��������ام هن��������اء غ��������ازي ب��������ني دور القض��������اء 
الش��������خصية،  االحوال  الجزائي ومحاكم 
وتابع��������ت في تصريح إل��������ى "القضاء"، أن 
"القان��������ون الجنائي عد تخلف أي ش��������رط 
من شروط الش��������ريعة االسالمية في حق 
تأديب ال��������زوج لزوجته انتهاكا وتجاوزًا 
على حدود اإلباحة وأنه يعاقب مرتكبه 
بالعق��������اب املناس��������ب تبع��������ًا لظ��������روف كل 

قضية".
الضحي��������ة  الزوج��������ة  إدالء  وبخص��������وص 
بالش��������هادة، اجاب��������ت غ��������ازي أن "قان��������ون 
اص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة نص على 
عدم جواز أن يكون احد الزوجني شاهدًا 
على الزوج االخر ما لم يكن متهمًا بالزنا 
او بجريمة ضد شخصه أو ماله أو ضد 

ولد أحدهما".
وتسترسل غازي ان "ذلك يعني استماع 
املحكمة إلى ش��������هادة املرأة الضحية ضد 
زوجها كون��������ه عنفها"، مبينة أن "تحريك 
هذا النوع من الدع��������وى منوط بالزوجة 

الضحية".
ام��������ا عل��������ى مس��������توى محاك��������م االح��������وال 
الشخصية، أوضحت أن "املشّرع العراقي 
بموج��������ب قانون االحوال الش��������خصية قد 
س��������مج للزوجة التي تثب��������ت وقوع ضرر 
نتيجة الضرب الح��������ق في طلب التفريق 

القضائي عن زوجها".
واش��������ارت غازي إلى أن "القانون يس��������مح 
أيض��������ًا للمرأة طل��������ب التفريق عن زوجها 
أذا اثبت��������ت وج��������ود خالف��������ات تحول دون 

استمرار العالقة الزوجية".
وعل��������ى صعيد متص��������ل، ش��������دد القاضي 
عدنان عبد ش��������الل عل��������ى أن "العنف ضد 
املرأة حرمه القان��������ون وأوجد له عقوبات 
جزائية وأعطى الح��������ق للمرأة بالتفريق 
القضائي أو إنه��������اء العالقة الزوجية عن 

االضرار بها".
وتابع شالل في تعليق إلى "القضاء"، ان 
"محكمة التمييز االتحادية كان لها دور 
كبي��������ر في تعزيز العدال��������ة وفرض دورها 
الرقاب��������ي عل��������ى بقية املحاك��������م في جميع 
الدع��������وى م��������ن بينه��������ا تلك الت��������ي تخص 

العنف ضد املرأة".

طبيعة اجملتمع متنع بعض النساء من إقامة الدعوى

400 امرأة فقط اشتكت من التعنيف في 2016 
و 9 أسباب اجتماعية واقتصادية فاقمت الظاهرة

بغداد/ إياس الساموك

وثقت املحاكم رسميًا خالل العام املاضي نحو 400 حالة 
تعنيف للنساء فقط اغلبها وقائع جسدية ولفظية، لكن قضاة 

توقعوا أن هذا الرقم قليل مقارنة بالحاالت املوجودة داخل 
املجتمع وتمتنع فيها الضحايا عن إقامة الدعوى ضد الجاني، 
وأرجعوا تزايد العنف ضد النساء إلى تسعة أسباب اجتماعية 

واقتصادية وثقافية وتربوية.

■ البعض يمنح نفسه تعنيف زوجته بحجة أنه املسؤول عن االنفاق عليها

■ ال يحق لالعالم نشر قضايا لم تحسمها املحاكم املختصة/ عدسة فالح املالكي

 فتحي الجواري
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بغداد/ عدنان صبيح

بامللف��������ات  متخصص��������ون  قض��������اة  تح��������ّدث 
الش��������رعية ع��������ن آلي��������ة التعام��������ل م��������ع طلبات 
التحول الديني، مبين��������ني أن العراق يعتبر 
من يت��������رك اإلس��������الم مرتدًا طبقًا للش��������ريعة 
اإلس��������المية، مش��������ددين في الوقت ذاته على 
ع��������دم إمكانية ع��������ودة القاصر الذي يس��������لم 
اب��������اه إل��������ى دينه األصل��������ي بعد بلوغه س��������ن 
الرشد، فيما لفتوا إلى أن القانون ال يفرض 
عقوبات على املرتد لكنه يترك بعض اآلثار 

الشرعية.
وق��������ال قاضي األح��������وال الش��������خصية احمد 
جاسب الساعدي في تصريح إلى "القضاء"، 
إن "املحاكم العراقية تتعامل مع ملفات من 

ُعد مسلما تبعا ألحد ابويه".
األح��������وال  "قان��������ون  أن  الس��������اعدي  وتاب��������ع 
الش��������خصية العراقي النافذ ف��������ي املادة )22( 
يوضح انه في حال إس��������الم اح��������د األبويني 
فانه أوالده القاصرين يس��������جلون مسلمني 

أيضًا".
وأوضح أن "العراق كان في الس��������ابق يجيز 
ملن بلغ س��������ن الرش��������د أن يختار دينه، إما أن 
يبقى مس��������لما تبعًا إلسالم احد األبوين أو 

يختار دينًا آخر".
 الس��������اعدي "ال تواجه املحاكم العراقية 

ّ
وبني

إال ح��������االت نادرة من قضية التحول الديني 
باملعن��������ى الع��������ام، وتطبيقه املصغ��������ر هو ما 
تعلق باختي��������ار الدين لألوالد بعد بلوغهم 

سن الرشد".
وزاد قاضي األحوال الش��������خصية أن "الحال 
تغيير بعد العام 2000، فال يجوز ملن اسلم 

ابوه أن يعود إلى دينه األصلي بعد بلوغه 
سن الرشد وبخالفه يعّد مرتدًا".

وأشار إلى ان "الهيئة التمييزية في محكمة 
التمييز حينها اس��������تندت ف��������ي إصدار هذا 
القرار إلى آيات ف��������ي القرآن الكريم"، متابعا 
"من بينها االية القرآنية )أن الدين عند الله 

االسالم(، وأحاديث نبوية".
واس��������تطرد الس��������اعدي أن "قان��������ون األحوال 
الش��������خصية يس��������تند إلى أحكام الش��������ريعة 
اإلسالمية في القضايا التي تخلو من نص 

في القوانني النافذة".
ومض��������ى الس��������اعدي إل��������ى أن "القان��������ون ل��������م 
يفرض نصًا جزائيًا، أو عقوبات على املرتد 
عن االس��������الم"، مس��������تدركًا "لكنه يت��������رك آثارًا 
شرعية أهمها فسخ عقد زواجه عن زوجته 

املسلمة، وأنه ال يستحق امليراث".
من جانبه، ذكر قاضي األحوال الشخصية 
اآلخر، علي نوري في تصريح إلى "القضاء"، 
أن "القانون العراقي ال يسمح بتحول املسلم 

إلى الديانات األخرى".
واضاف نوري أن "من يطلب تحول ديانته 
إلى االس��������الم يج��������ري أم��������ام القاض��������ي بعد 
كأداء  والش��������رعية  القانوني��������ة  االج��������راءات 
الش��������هادتني ومن ثم تصادق املحكمة على 

طلبه".
وأك��������د القاض��������ي أن "بغداد تش��������هد عددًا من 
حاالت التحول الديني، ألن فيها تنوعًا في 
السكان يساعد على ذلك"، مبينًا أن "املحكمة 

تتعامل مع الطلبات وفقًا للقانون".
وخلص نوري بالق��������ول إن "طلبات التحول 
من الدين االس��������المي إلى الديانات األخرى 
يت��������م ردها م��������ن املحاكم ك��������ون ذلك مرفوض 

شرعًا وقانونًا ويعد مقدمها مرتدًا".

اآليات القرآنية تفصل يف طلبات التحّول الديني

قضاة: القانون يترك آثارا شرعية 
على المرتد.. وال يفرض عقوبات

بغداد/ سحر حسين
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حوار خاص

حاوره/ عدنان صبيح 

تصوير: حيدر الدليمي

ويبّش��������ر رئي��������س اس��������تئناف األنب��������ار القاضي 
الحي��������اة  بع��������ودة  الفه��������داوي  حاف��������ظ جمي��������ل 
تدريجيًا إلى املدينة من خالل ما يلمس��������ه من 
إقب��������ال للمواطنني على دور القض��������اء، ويؤكد 
أن أث��������ر ه��������ذا "واضح عل��������ى نوعي��������ة الدعاوى 
املعروضة أم��������ام القضاء في األنب��������ار إذ كانت 

نسبة عقود الزواج عالية".
ويؤشر رئيس االستئناف في مقابلة موسعة 
مع "القضاء" أن أكثر القضايا التي تستقبلها 
املحاك��������م ف��������ي األنبار حالي��������ًا تتعل��������ق بجرائم 
اإلره��������اب وتعويض املتضررين م��������ن األعمال 
اإلرهابي��������ة س��������واء الش��������هداء او املصاب��������ني أو 
التعوي��������ض عن أضرار املمتل��������كات من األعمال 

العسكرية وجرائم "داعش" اإلرهابي.
لكن القاض��������ي الفهداوي يقر بوجود "صعوبة 
ف��������ي تنفيذ بعض أوام��������ر القبض الصادرة عن 
املحاكم املختصة؛ ألن بعض املناطق ما زالت 
تحت س��������يطرة املجاميع اإلرهابية اضافة الى 
اتساع املس��������احة الجغرافية للمناطق املحررة 
وقلة أفراد الش��������رطة املنش��������غلني في األس��������اس 

بمعارك التحرير".
في ما يلي الحوار كاماًل:

* يف بد�ية �حلو�ر هل لنا �أن نتعرف على 
درجة تاأثري �لو�سع �لأمني و�لع�سكري 
�لذي عا�سته �ملحافظة يف عمل �ملحكمة؟ 

وهل توقف �لعمل بعموم �ملحاكم �أم ��ستمر 
يف مو�قع ��سلية �سو�ء كانت �أم بديلة؟

- لقد اثر الوضع األمني بمحافظة األنبار منذ 
نهاية ع��������ام 2013 على عمل املحكمة من خالل 
قط��������ع الطرق وصعوبة وص��������ول املواطنني الى 

املحاكم. 
كم��������ا أن املع��������ارك كان��������ت قريب��������ة وبرغ��������م ذلك 
اس��������تمرت املحاك��������م ب��������أداء عمله��������ا ول��������م تخل 
مواقعها إال بس��������قوط املدن واحتاللها من قبل 
عصابات داع��������ش االرهابية وكان االخالء الى 
اماكن اكثر امنا في محافظة األنبار واس��������تقر 
املكان في املوقع البديل ف��������ي عامرية الفلوجة 
بعد س��������قوط مدينة الرمادي بيد االرهاب في 

.2015/5/17
ونظ��������رًا للظروف االس��������تثنائية التي مرت بها 
املحافظ��������ة حينه��������ا ف��������أن ان العم��������ل القضائي 
اقتص��������ر على معام��������الت االحوال الش��������خصية 
التمييزي��������ة  والقضاي��������ا  التحقي��������ق  وقضاي��������ا 
ملحكمتي االس��������تئناف والجنايات اضافة الى 

القضايا االدارية ملقر رئاسة االستئناف .

* ما هي �ملحاكم �لتابعة �إىل رئا�سة 
حمكمة ��ستئناف �لأنبار وحدود �لرقعة 

�جلغر�فية �لتي تنظرها يف عموم �ملحافظة 
ل�سيما و�أنها �لكرب من بني مدن �لعر�ق؟.

- توجد ف��������ي محافظة األنب��������ار محاكم عديدة 
وعلى الرغم من اتس��������اع رقعة املحافظة فأنها 
نجح��������ت ف��������ي اداء مهمته��������ا وتقدي��������م الخدمة 
القضائية للمواطن العراقي على ش��������تى املدن 

والقرى واألرياف.
 وأن املحاكم في املحافظة تتقس��������م على النحو 
التالي، ه��������ي: دار القضاء في الكرمة، ومحكمة 
بداءة الفلوجة، محكمة بداءة الرمادي، محكمة 
بداءة هي��������ت، محكمة بداءة حديث��������ة، محكمة 
ب��������داءة عنه، محكمة بداءة راوة، محكمة بداءة 
ة  الرطب��������ة، محكمة بداءة القائم، ومحكمة بداء
الخالدي��������ة. وقد ق��������ام مجلس القض��������اء االعلى 
مؤخ��������رًا باس��������تحداث محكمة ب��������داءة عامرية 
الصم��������ود، التي م��������ن املؤمل أن تباش��������ر عملها 
قريبًا بع��������د اس��������تكمال بعض االج��������راءات مع 

الجهات ذات العالقة.

* وماذ� عن مكاتب �لتحقيق �لق�سائي، 
كم عددها؟ وما هي ن�سب �لجناز فيها؟ 

خ�سو�سًا و�أن جتربتها تعد من �برز 
�لجناز�ت �لق�سائية خالل �ل�سنو�ت 

�ملا�سية؟

-ملكاتب التحقي��������ق القضائي اثر كبير في رفع 
نسب حسم الدعاوى كونها على تماس مباشر 
مع املواطن ال��������ذي بإمكان��������ه مراجعة قضاياه 
بش��������كل س��������هل بعيدًا عن االجراءات الروتينية 
وه��������ي تجربة ناجح��������ة جدًا في عم��������وم البالد 
والسيما في األنبار، حيث توجد هناك اربعة 
مكاتب للتحقيق القضائي في املحافظة وهي 
كل من الرمادي والفلوجة والخالدية وحديثة 
ونسبة االنجاز في عملها %75، وذلك بفضل 
طواقمها القضائية واإلدارية، ونحن كرئاسة 

استئناف األنبار نقدم دعما كبير لها.

* ما ن�سبة �ل�سرر �حلا�سل يف �لبنى 
�لتحتية للق�ساء جر�ء �لعمليات �لإرهابية 
و�سيطرة تنظيم د�ع�ش على مدن و��سعة 
يف �ملدينة، وماذ� عن �حلركة �لعمر�نية 
لدور �لق�ساء هناك، هل ر�سدت �أمو�ل 

لهذ� �لغر�ش؟
-حدث��������ت اض��������رار هائل��������ة ف��������ي دار القضاء في 
الرم��������ادي )مق��������ر االس��������تئناف حالي��������ا( وقصر 
القض��������اء ف��������ي األنب��������ار وكانت نس��������بة االضرار 

بحدود %60 حيث لم تبق سوى الهياكل.
باملؤسس��������ة  الكبي��������رة  االض��������رار  ه��������ذه  وازاء 
القضائي��������ة االكبر في املحافظة، تم تخصيص 
مبالغ من مجلس القضاء االعلى بحدود 400 
ملي��������ون دين��������ار وقد تم تعزي��������ز املبلغ بحوالي 
100 ملي��������ون دينار حس��������ب توجيهات معالي 
الس��������يد رئيس مجلس القضاء االعلى املحترم 
وق��������د تم االنتهاء من تأهيل مجمع املحاكم في 
هي��������ت ودار القضاء القديم ف��������ي الرمادي ودار 

القضاء في حديثة والخالدية والكرمة.
ونح��������ن االن ف��������ي املراح��������ل النهائية بالنس��������بة 
ملجم��������ع محاك��������م الفلوجة وقص��������ر القضاء في 
األنبار، كما تم افتتاح دار القضاء في عامرية 
الصم��������ود حس��������ب توجيه��������ات معالي الس��������يد 

رئيس مجلس القضاء االعلى املحترم.

* هل �ملحاكم �ملوجودة يف �لنبار 
مبختلف �نو�عها هي كافية وم�ستوعبة 

لكل �مل�ساحة �جلغر�فية �لكبرية للمحافظة، 
وهل هناك حماكم �أخرى يف �لأيام �ملقبلة 
من �ملقرر �أن تفتح يف �ملحافظة؟ ويف �أي 

�ملناطق على وجه �لتحديد؟.
-أن املحاك��������م املوج��������ودة في محافظ��������ة األنبار 

االس��������تيعابية  الطاق��������ة  ناحي��������ة  م��������ن  كافي��������ة 
واملساحة الجغرافية، لكننا نطمح إلى تقديم 
افضل الخدمات القضائية للس��������كان، حيث ان 

قضاء الكرمة واسع وحدوده تمتد 
إل��������ى بغ��������داد وبحاجة الى محكم��������ة في ناحية 

الخيرات.

كما أن قضائي القائ��������م والرطبة فيها مناطق 
متباعدة وان اس��������تحداث محاكم فيها يخفف 
الزح��������م ع��������ن مرك��������ز القض��������اء وأن افتت��������اح دار 
القضاء في عامرية الصمود من شأنه يساهم 

في تخفيف الزخم عن محكمة الفلوجة.

* ما هي �برز �لق�سايا �لتي ت�سغل 
حماكم �لأنبار؟ وكيف تتعامل �ملحكمة 
معها بالنظر �إىل �لظروف �لتي متر بها 

حاليًا بالتز�من مع حترير �لعديد من مدن 
�ملحافظة؟

-هناك ملفات عديدة معروضة على الس��������احة 
القضائية في املحافظ��������ة، ولعل ابرز القضايا 
التي تش��������غل حيزا ف��������ي العم��������ل القضائي هي 
قضاي��������ا التحقيق في جرائم االرهاب وقضايا 
تعوي��������ض املتضررين من االعم��������ال االرهابية 
اض��������رار  او  االصاب��������ات  او  الش��������هداء  س��������واء 
املمتل��������كات م��������ن االعم��������ال العس��������كرية وجرائم 
داع��������ش االرهاب��������ي اضاف��������ة الى كث��������رة طلبات 

الحجج والقسامات بسبب ذلك.
ويقوم قضاة التحقيق واألحوال الش��������خصية 
بعملهم وفق القانون واملتيسر من االمكانات، 
يحقق��������ون نس��������بًا عالية من االنج��������از وهو امر 
اعت��������ادت عليه املؤسس��������ة القضائي��������ة العراقية 
بأنه��������ا تتعامل م��������ع احنك الظ��������روف وتعطي 

نتائج ايجابية للمواطن.

* هل �سجلت �ملحافظة �سكاوى متعلقة 
بتهم حول تورط �لبع�ش بعمليات �إرهابية 

�سد �أبناء �ملناطق �أثناء فرتة �سيطرة 
د�ع�ش على �ملحافظة؟

-لقد س��������جلت املحاك��������م العديد من الش��������كاوى 
وهن��������اك اتهامات موجهة إلى اف��������راد من ابناء 
محافظ��������ة االنب��������ار ع��������ن جرائم ارهابي��������ة اثناء 
سيطرة داعش االرهابي على املحافظة، وذلك 
لتورطهم في عمليات ارهابية وتجري محاكم 
التحقي��������ق تحقيقاته��������ا عل��������ى وف��������ق القوانني 
النافذة، علمًا أن قس��������مًا كبيرًا من تلك الجرائم 
طالت ابن��������اء األنبار من عمليات قتل وتهجير 

وسرقة للمنازل أو تفجيرها.

* كيف يتعامل �لق�ساء يف �لأنبار مع 
من �نتمى �إىل د�ع�ش �لرهابي �أثناء 

�حتالل �ملحافظة ومل يلوث يديه بالدماء، 
وهل هناك �فالت من �ملحا�سبة لبع�ش 

�ل�سخ�سيات �لنافذة؟
- أن القض��������اء يتعام��������ل م��������ع املتهم��������ني املاثلني 
امامه وفقًا للقانون بغض النظر عن شخصه 
وخلفياته سواء كانت دينية أم سياسية، حيث 
يجري التحقيق مع م��������ن انتمى الى عصابات 
داعش ويحال الى املحكم��������ة املختصة لتتخذ 
االج��������راءات بحقه والتحقق من مدى ش��������موله 
بقان��������ون العف��������و الع��������ام الذي اص��������دره مجلس 

النواب مؤخرًا بالرقم 27 لسنة 2016.

* هل تالقي حماكم �لنبار �سعوبة يف 
تنفيذ �و�مر �لقب�ش د�خل �ملحافظة �لتي 

ما ز�لت ت�سهد علميات ع�سكرية، وهل 
من تن�سيق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة بهذ� 

�خل�سو�ش؟
-بالفع��������ل توج��������د لدين��������ا صعوبة ف��������ي تنفيذ 
بع��������ض اوامر القب��������ض الصادرة ع��������ن املحاكم 
املختصة؛ بسبب كون بعض املناطق ما زالت 
تحت س��������يطرة املجاميع االرهابية اضافة الى 
اتساع املس��������احة الجغرافية للمناطق املحررة 
واملس��������يطر عليها وقلة افراد الشرطة حيث ان 
اغلبه��������م تم ضمهم على اف��������واج الطوارئ التي 
تق��������وم بأعمال قتالية ومس��������ك األرض، وهناك 
تواص��������ل مس��������تمر م��������ع الجه��������ات ذات العالقة 
ألجل ايجاد حلول لتلك املش��������كلة، وأن القضاء 
العراقي حريص على محاس��������بة كل ش��������خص 

ادين عن اي جريمة تحصل.

* كيف تتعامل حماكم �ل�ستئناف مع 
�لدعاوى �لكيدية؟ وهل متتلك �ملحكمة 

طاقما حتقيقيا كافيا ولديه من �خلرب�ت 
ما يوؤهله لنظر كل هذه �لدعاوى ومتييزها 

عن �حلقيقية؟
- لدين��������ا الطاقم التحقيق��������ي الكافي للنظر في 
القضاي��������ا، وبالتالي فأنه يعرف جيدًا الكيدية 
منه��������ا ويميزه��������ا عن س��������واها م��������ن االتهامات 
الحقيقي��������ة، فلدى القض��������اة واملحققني خبرات 
كافي��������ة تمكنه��������م م��������ن التعام��������ل م��������ع امللف��������ات 

املزيف��������ة بمختل��������ف انواعه��������ا. وان التعامل مع 
ه��������ذه الدعاوى يكون م��������ن محاكمنا على وفق 
القان��������ون، أم��������ا بخص��������وص الش��������ق االخر من 
الس��������ؤال نعم هناك حاجة لزيادة اعداد قضاة 
التحقي��������ق بس��������بب الك��������م الهائ��������ل م��������ن قضايا 
التحقي��������ق الس��������يما املتعلقة بجرائ��������م تنظيم 
داعش االرهابي وم��������ا خلفه من افعال يدينها 
القان��������ون، ام��������ا الطاق��������م التحقيق��������ي )املحققني 
واملعاونني القضائيني( فه��������و كاف في الوقت 

الحاضر، ويغطي عمل محاكم املحافظة.

* ما �ل�سبب ور�ء �لزخم �حلا�سل 
يف حمكمة حتقيق �خلالدية على وجه 

�لتحديد، �إذ د�ئما ما تت�سدر �ملحاكم يف 
�لأنبار يف عدد �لدعاوى �ملعرو�سة �أمامها 

ل�سيما �لتي حتمل طابعًا �إرهابيًا؟
-أن س��������بب الزخم الحاصل في محكمة تحقيق 
الخالدية كون املحكمة املذكورة هي الوحيدة 
التي بقيت خارج سيطرة العصابات االرهابية 
وكان اغلب س��������كان بقي��������ة املناطق يراجعونها 
النج��������از معامالته��������م ودعاواه��������م اضافة الى 
وجود عدد كبير من النازحني فيها وال تشكو 
ف��������ي الوق��������ت الحاضر م��������ن الزخم بع��������د عودة 
بقي��������ة املحاكم للعم��������ل وان املحاكم تقوم بنظر 

القضايا أمامها وفق القانون.

* �ملجتمع �لأنباري كما هو معروف يت�سم 
بالطائع �لقبلي و�لع�سائري، هل ي�سبب 

ذلك عائقا �أمام عمل �ملحكمة و�أد�ء دورها، 
وهل هناك تاأثري ل�سيوخ �لع�سائر على 

قر�ر�ت �لق�ساء؟.
-ن��������رى أن الصفة العش��������ائرية ملجتم��������ع األنبار 
ال تؤث��������ر عل��������ى عم��������ل املحاكم في األنب��������ار وان 
املحاك��������م تقوم بنظ��������ر الدعاوى وف��������ق القانون 
ويحاول ش��������يوخ العشائر املساعدة في احالل 
الصلح بني املتخاصمني وهو ما يشكل عامال 
ايجابيا يس��������اعد املحكمة في حسم الدعاوى، 
لكن��������ه ال يؤثر على قرار القاضي الذي يصدره 
وف��������ق االدلة املتوفرة امام��������ه، وال يخضع ألحد 

حتى وإن كان زعيمًا لقبلية معينة.

* وعلى �ل�سعيد �لقبلي �ي�سًا، هل كان 
هناك توجه من قبل �لأهايل �إىل �لق�ساء 

لأخذ حقوقهم بدًل من �لثار�ت �لع�سائرية؟
-ال توجد ثارات عش��������ائرية على نطاق واس��������ع 
مسجلة لدى محاكم التابعة لرئاسة استئناف 
االنبار، أنما هي ضيقة جدًا، والس��������مة الغالبة 
ان م��������ن لديه مطالبة بحق��������وق يتوجه الى دور 
القضاء للحصول على تلك الحقوق، وهو أمر 
جيد تتميز به املحافظة، وكما قلنا سابقًا بأن 
القاضي يتخذ ق��������راره بعيدًا عن الضغوط وال 
يستطيع ش��������يخ العش��������يرة التدخل فيه سواء 

لصالح الطرف األول أو الثاني.

* وهل هناك ق�سايا تزيد يف حماكم 
�لأنبار دون غريها من �ملحاكم، بحكم 
موقعها �جلغر�يف كمنطقة حدودية مع 

دول �جلو�ر، وما هي ن�سبة دعاوى جتاوز 
�حلدود مع دول �جلو�ر؟.

- أن االنب��������ار تنظ��������ر مختلف الدعاوى اس��������وة 
ا من مجتمعه،  بباق��������ي مدن العراق كونها جزء
أما بصدد الشق االخر ال وجود لدينا دعاوى 
تج��������اوز الحدود كون اغل��������ب الحدود مفتوحة 
ومس��������يطر عليها م��������ن الجماع��������ات االرهابية 
املسلحة، وال دعاوى كمركية تخص التهريب 
او غيره��������ا م��������ن الجرائم الكمركية ف��������ي املنافذ 
الحدودية، نأمل بعد السيطرة على املنافذ أن 
تباش��������ر الجهات املختصة دوره��������ا في مراقبة 
املناف��������ذ ملنع حصول أي خ��������روق عليها ونحن 
دورنا بالنظر في دعاوى من توجه أليه هكذا 

نوع من االتهامات ألجل التحقق منها.

* هل �سجلت حماكم �لأنبار جر�ئم 
�إرهابية نفذها منتمون �إىل تنظيم د�ع�ش 

من �سغار يف �لعمر )�لأحد�ث(؟
- بخص��������وص قضاي��������ا االحداث توج��������د لدينا 
نس��������بة قليلة من الدعاوى االرهابية املنسوبة 
لالح��������داث وال ت��������زال ف��������ي مرحل��������ة التحقي��������ق، 
سيجري النظر فيها والفصل بها وفقًا لالدلة 

املتوفرة من قبل املحاكم املختصة.

* ما هي �لدعاوى �لتي ت�سغل حماكم 
�لبد�ءة؟ وكيف تعاملت �ملحكمة مع 

�لعقار�ت �لأهلية �لتي �غت�سبها د�ع�ش؟ 
هل من نز�عات على ملكيتها؟

- دع��������اوى الب��������داءة اغلبه��������ا تتمح��������ور ح��������ول 
املطالب��������ة بالدي��������ون والتخلي��������ة اضاف��������ة ال��������ى 
القضايا التجاري��������ة املختلفة، ، أما عن دعاوى 
امللكية ال توجد نزاعات ح��������ول العقارات التي 
اغتصبه��������ا داعش ف��������ي الوق��������ت الحاضر، وان 
تسجيل العقارات يكون في مديرية التسجيل 
العقاري وف��������ي املناطق املح��������ررة حيث لم تقم 
اي دع��������وى بخصوص غصب العقارات او نزع 

امللكية.

* من خالل حماكم �لأحو�ل �ل�سخ�سية 
ميكن معرفة مدى عودة �حلياة �لطبيعية 

�ىل �ملدينة؟ ما هي ن�سب �لزو�ج خالل 
�ملدة �ملا�سية؟ وهل من طالقات �أو دعاوى 

تفريق، و�إلَم تعزو �لأ�سباب؟
-أن الحياة الطبيعية بدأت بالعودة تدريجيًا 
إلى م��������دن املحافظة، وذلك اث��������ره واضحًا على 
نوعي��������ة الدعاوى املعروضة أم��������ام القضاء في 
االنبار وكانت نس��������بة عقود الزواج عالية كما 
توجد هن��������اك حاالت ط��������الق وثقته��������ا محاكم 
االح��������وال الش��������خصية لكنه��������ا قليل��������ة مقارن��������ة 
ببقي��������ة مدن الع��������راق، أما عن اس��������باب انفصال 
االزواج فه��������ي معروفة وتح��������دث عنها القضاء 
كثي��������رًا ابرزها عوامل اجتماعي��������ة واقتصادية 

وثقافية.

* ما هي ن�سبة دعاوى �لتهريب و�ملخدر�ت 
و�ملتاجرة بال�سالح يف �ملحافظة؟

- ال توج��������د ف��������ي محاكمن��������ا دع��������اوى تهري��������ب 
للمخدرات، واملتاجرة بالس��������الح كون الحدود 
العراقي��������ة مع الج��������واز ال ت��������زال مفتوحة وبيد 
الجماعات اإلرهابية، وغير مسيطر عليها من 

قبل الجهات االمنية.

* كم حمكمة بقيت تعمل مبقر بديل حتى 
�لآن.. ومتى تتوقع عودة كل �ملحاكم �إىل 

مقر�تها �لأ�سلية؟
- أن املحكم��������ة الت��������ي تعم��������ل بموق��������ع بديل هي 
محكمة بداءة الرطبة بس��������بب الوضع االمني 
غير املس��������تقر في تلك املدين��������ة، أما بخصوص 
محاك��������م عن��������ه وراوة والقائم فاملوق��������ع البديل 
ف��������ي حديثة كونها تحت س��������يطرة العصابات 

االرهابية في الوقت الحاضر.

* هل من كلمة �خرية تود �أن توجهوها 
�إىل �ي جهة قد �ساعدت ��ستئناف �لأنبار 

ل�سيما يف �لظروف �لمنية �ل�سعبة 
�لتي تعر�ست �إليها �ملحافظة خالل �ملدة 

�ملا�سية؟.
- تود رئاس��������ة اس��������تئناف األنب��������ار أن تتوجه 
بالش��������كر الكبير إلى معال��������ي رئيس مجلس 
القض��������اء االعل��������ى عل��������ى دعم��������ه الالمح��������دود 
الكام��������ل له��������ذه الرئاس��������ة كما تش��������كر معالي 
وزي��������ر الكهرب��������اء لجه��������وده وموافقت��������ه على 
ايصال التيار الكهربائ��������ي للمحاكم التابعة 
له��������ذه الرئاس��������ة وعلى نفق��������ة وزارة الكهرباء 
كما تش��������كر املحكمة الس��������يد محافظ األنبار 
لتواصل��������ه بخص��������وص تقدي��������م الدع��������م لهذه 
الرئاس��������ة وتخصي��������ص مبل��������غ )79( ملي��������ون 
دين��������ار الى مجم��������ع محاكم الفلوج��������ة ومبلغ 
)35( ملي��������ون دينار ال��������ى مجمع محاكم هيت 
م��������ن صندوق اعم��������ار املناط��������ق املتضررة من 
االعم��������ال االرهابي��������ة وكل م��������ن س��������اهم بدعم 

املحاكم.

على مقربة من معارك ضارية بني القوات األمنية وعصابات اإلرهاب، صمدت محكمة استئناف األنبار واستمرت في العمل 
اليومي، إذ لم تخل املحاكم مواقعها حتى سقوط املدن، وهذا اإلخالء لم يعِن التوقف تماما، إنما كان تحواًل ملناطق أكثر أمنا 

لغرض االستمرار في تقديم الخدمة القضائية.
نحو عشر محاكم وأربعة مكاتب تحقيقية تحكم النظام القضائي في األنبار على الرغم من الجغرافية الشاسعة للمدينة 

الحدودية املطلة على غرب البالد، لكن هذه املؤسسات تعرض معظمها لدمار "هائل" بسبب العمليات العسكرية والجرائم 
اإلرهابية التي أحدثها تنظيم "داعش"، وهي اآلن تنتظر عمرانًا جديدًا بعدما تم تخصيص مبالغ لها من قبل مجلس القضاء 

األعلى الذي ينتظر تحرير مناطق مازالت محتلة ليعيد الخدمة القضائية إليها.

رئيس استئناف األنبار: 
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* املعارك كانت قريبة وبرغم ذلك استمرت املحاكم بأداء عملها 
ولم تخل مواقعها إال بسقوط املدن واحتاللها من قبل عصابات 

داعش اإلرهابية

* القضاء يتعامل مع املتهم املاثل أمامه وفقًا للقانون بغض النظر 
عن شخصه وخلفياته سواء كانت دينية أم سياسية

* أضرار هائلة في دار القضاء في الرمادي وقصر القضاء في األنبار وكانت 
نسبتها بحدود %60 حيث لم تبق سوى الهياكل وخصص مجلس القضاء 

األعلى مبالغ لتعميرها

قال إن "كرثة معامالت األحوال الشخصية يؤشر عودة احلياة يف الرمادي"

رصد مبالغ لتأهيل مبانينا المدمرة.. 
ومحكمة جديدة ستخفف الزخم عن الفلوجة

■ القاضي حافظ جميل الفهداوي

■ آثار الدمار ملبنى استئناف االنبار قبل ترميمه
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
4ملفات جنائية
..

متى يتم تشريع قانون السلطة 
القضائية بالشكل المحدد؟

رؤية
قانونية

 في املادة )89( من الدستور في نهاية سنة 2016 تولى البرملان تشريع 
قانونني من القوانني القضائية هما قانون االشراف القضائي وقانون 
االدعاء العام وفي االيام االولى من س��������نة 2017 تولى البرملان تشريع 
قانون ثالث وهو قانون مجل��������س القضاء االعلى وبصرف النظر عن 
اإلشكاالت الدس��������تورية الكثيرة التي تضمنتها هذه القوانني بحيث 
يمكن القول ب��������ان اتجاه البرملان هو جعل الس��������لطة القضائية تابعة 
للسلطة التشريعية بدال من ان تكون تابعة للسلطة التنفيذية كما كان 
مقررا في دستور الجمهورية االولى 1958 جمهورية عبد الكريم قاسم 
والدساتير الالحقة وانتهاء بدستور الجمهورية الخامسة جمهورية 
صدام حسني بدستور سنة 1970 والذي انتهى العمل به بعد التغيير 
في 9/4/2003 بصدور دس��������تور )برايمر( اي النظام رقم واحد لس��������نة 
2003 املنشور في  جريدة الوقائع العراقية بعددها )3977( الصادر في 
حزيران 2003 تحت عنوان نظام سلطة االئتالف املؤقتة  رقم )1( حيث 
قررت املادة الثانية من هذا النظام ما يلي )يعهد الى السلطة االئتالفية 

املؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية(.
 وبصدور امر سلطة االئتالف املؤقتة رقم )35( لسنة 2003 تمت اعادة 
تش��������كيل مجلس القضاء وق��������رر هذا النظام منح الس��������لطة القضائية 
االستقاللية التامة وابعادها عن سلطة مجلس العدل الذي كان يمثل 
السلطة التنفيذية في رئاستها على القضاء وعلى قدر االحكام الواردة 
في دس��������تور 2005 الخاصة بالس��������لطة القضائية نحدد ان املادة )46( 
من الدس��������تور ابانت بان السلطات االتحادية هي السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها 
ومهامها على اس��������اس مبدأ الفصل بني الس��������لطات اي حالة مساواة 
وعدم تبعية كما يس��������تنتج من القوانني الس��������ابقة وقرت املادة 87 من 
الدستور أن السلطة القضائية سلطة مستقلة واملادة )89( من الدستور 
حددت مكونات السلطة القضائية بمجلس القضاء األعلى واملحكمة 
االتحادي��������ة العليا ومحكمة التمييز االتحادية وجه��������از االدعاء العام 
وهيئة اإلش��������راف القضائي واملحاكم االتحادية األخرى التي يمثلها 
رؤساء محاكم االستئناف وهكذا فانه ال بد ان يتضمن قانون السلطة 
القضائية تش��������كيلها من رؤس��������اء الجه��������ات الس��������ابقة وان يتولى هذا 
املجلس انتخاب رئيس له بشروط تتعلق بمدة الخدمة فاالستقاللية 
تعني ترك كل ما لم يرد به نص في الدس��������تور الى السلطة القضائية 
ذاته��������ا وهي التي تتولى تنظيمه وبالتالي فان عالقة مجلس النواب 
بالسلطة القضائية هي املحددة في املادة )61 /خامسا/أ( واملادة )91/

ثالثا( من الدستور حيث يكون للبرملان املوافقة على ترشيح الذوات 
املذكورة صفاتهم في الدس��������تور وهم رئيس محكمة التمييز ورئيس 
االدع��������اء الع��������ام ورئيس هيئة اإلش��������راف القضائي بناء عل��������ى اقتراح 
مجلس القضاء األعلى وليس أي منصب آخر اذ لو اراد الدس��������تور ان 
املناصب القضائية اجمعها تعرض على مجلس النواب لكان أش��������ار 
إلى ذلك الدستور وال يجوز التوسع في تفسير هذا النص الن التوسع 
في التفسير يخالف مبدأ االستقاللية التي منحها الدستور للسلطة 

القضائية.

املتهم كش��������ف ف��������ي أقواله التي 
"القض��������اء"،  عليه��������ا  اطلع��������ت 
الح��������ادث  مالبس��������ات  ع��������ن 
وس��������بب اختيار مركز ش��������رطة 
للهج��������وم،  هدف��������ًا  املت��������وكل 
وش��������رح مالبسات اس��������تقباله 
منزل��������ه،  ف��������ي  لالنتحاري��������ني 
وتواصل��������ه م��������ع مس��������ؤوله في 

املوصل.
وكان��������ت س��������امراء قد ش��������هدت 
ليلة الثاني من الشهر املاضي 
امني��������ًا خطيرًا عندما  تدهورًا 
انتحاري��������ني  ثالث��������ة  اقتح��������م 
لتنظي��������م  تابع��������ني  عراقي��������ني 
داعش االرهابي مركز ش��������رطة 
املتوكل وسط القضاء ما أسفر 
عن خس��������ائر مادية وبش��������رية، 
وفرض��������ت عل��������ى اث��������ر الهجوم 
القوات األمنية حظرًا للتجوال 

قبل أن ترفعه في وقت الحق.
أهال��������ي  م��������ن  وه��������و  محم��������د، 
ص��������الح الدين، ل��������م يفكر يومًا 
بحس��������ب أقوال��������ه باالنضم��������ام 
إلى التنظيم��������ات أو الفصائل 
قاتلت  التي  س��������واء  املس��������لحة 

القوات األميركية أو العراقية.
ويضي��������ف محم��������د أن "ظروف 
العيش الس��������يئة أجبرته على 
تغيي��������ر مكان س��������كنه، واتصل 
هاتفي��������ًا بش��������خص تربطه به 
عالق��������ة صداق��������ة وطل��������ب من��������ه 
بيت يسكن فيه بإيجار واطئ 

الكلفة".
هذا الش��������خص كان��������ت ينتمي 
إلى تنظيم داع��������ش اإلرهابي، 
وعرض على محمد االنخراط 
ه��������و اآلخر بذريعة الجهاد في 
الله ومقاتل��������ة القوات  س��������بيل 

األمنية وعمالءها.
محمد يزعم بأنه "تعرض إلى 
الجس��������دية  بالتصفية  تهديد 
ومالحقة ذويه في حال رفض 
االنضمام إلى داعش"، لكنه في 
الوقت ذاته لم يخف "امتيازات 
أن  وأهمه��������ا  علي��������ه  عرض��������ت 
اإلرهاب��������ي  التنظي��������م  يتول��������ى 
دفع بدل إيجار سكنه الجديد 
ويمن��������ح راتبًا ش��������هريًا مجزيًا 

تحت مسمى )الكفالة(".
بني الترغيب والترهيب، يّدعي 

محمد بأنه رضي بقدره في أن 
يكون ج��������زءًا من تنظيم داعش 
ويقدم لهم الدعم، السيما وأن 
مهامه ليس��������ت قتالية بل أنها 
لوجيستية بتوفير املعلومات 

ومكان إليواء اإلرهابيني.
وق��������د حول ه��������ذا الش��������اب بيته 
زوجت��������ه  م��������ع  في��������ه  ويس��������كن 
"مضاف��������ة"،  إل��������ى  وأبنائ��������ه 
الس��������تقبال املقاتل��������ني وتهيئة 
الطع��������ام والش��������راب له��������م قبل 
ينف��������ذوا عملياتهم س��������واء  أن 
كان��������ت هجم��������ات تعرضية أو 

انتحارية.
كان محم��������د يرتبط بمس��������ؤول 
يسكن في املوصل، وزوده بعدد 
من اجهزة الهواتف يس��������تخدم 
البع��������ض منها للحدي��������ث عبر 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
واألخ��������رى يقدمها إلى مقاتلي 
بعبواتهم  يربطونها  التنظيم 
الناسفة لغرض تفجيرها عن 

بعد.
أما عن تردي��������د البيعة، أكد أنه 
"ت��������ال نصها بواس��������طة الهاتف 

على مس��������ؤوله الشرعي، وأنها 
كافية في ظل الظروف الصعبة 
والعمليات العس��������كرية ليكون 
مقاتاًل في التنظيم، حتى وألم 

يلتق به وجه لوجه".
في نهاية الع��������ام املاضي تلقى 
اتص��������ااًل من مس��������ؤوله  محمد 
كش��������ف  إج��������راء  من��������ه  وطل��������ب 
موقعي لهدفني يعتزم التنظيم 
ش��������ن "غزوة" عليهما في مركز 

سامراء.
تب��������ني أن الهدف��������ني هم��������ا مق��������ر 
الس��������ادس  الط��������وارئ  ف��������وج 
للش��������رطة، ومبنى تابع لوزارة 
بالقرب  التربية، تجول محمد 
نق��������اط ضعف  منهم��������ا ورصد 
م��������ن خلفهم��������ا وق��������ام بتصوير 
البنايتني وإرسالهما بواسطة 
االنترن��������ت إل��������ى مس��������ؤوله في 
املوصل، وتح��������دث عن إمكانية 
اقتحامهما من الخلف بواسطة 
الساللم والحبال كون املبنيني 
منخفضني جدا ويمكن تخطي 

اسوارهما.
تلق��������ى محم��������د اتص��������ااًل الحقًا 

املهاجم��������ني  ب��������ان  يبلغ��������ه 
سيحضرون إلى سامراء وعليه 
التوجه لياًل بواس��������طة عجلته 
"كولف" الس��������تقبالهم في  نوع 

منطقة معمل األدوية.
بالفع��������ل كان محمد في املوعد 
عن��������د املنطق��������ة، وش��������اهد م��������ن 
يرتدون  أشخاص  ثالثة  بعيد 
مالب��������س عس��������كرية مجهزي��������ن 
 ،)M16( بأسلحة رشاشة نوع 
ركبوا عجلته بع��������د أن تعرفوا 

على هويته.
اب��������رز الوافدين من املوصل أبو 
سيناء الذي ابلغ محمد رسالة 
من مسؤوله تتضمن محورين؛ 
األول بأن يقوم برعاية خاصة 
لضيوف��������ه من مأكل ومش��������رب، 
واألخ��������رى أن يذه��������ب معه في 
اليوم التالي الستطالع املكان.

عل��������ى  بواجب��������ه  محم��������د  ق��������ام 
أت��������مَّ وج��������ه في رعاي��������ة ضيوفه 
االنتحاري��������ني، وذه��������ب مع أبو 
س��������يناء عش��������ية الهج��������وم إلى 
منطق��������ة الفوج الس��������ادس، لكن 
االخي��������ر اعترض على الهدفني، 

ألنهما محصنان امنيًا وطلب 
بتغيير الوج��������ه إلى هدف آخر 

ذي تأثير في سامراء.
اتفق االثنان على أن يستهدف 
ش��������رطة  مرك��������ز  االنتحاري��������ان 
املت��������وكل املتاخم ملبنى التربية 
لياًل لقلة حراس��������ه وع��������ادا إلى 

املنزل.
وبحلول الس��������اعة التاسعة من 
ليل��������ة 2/ كان��������ون الثان��������ي، قام 
محمد بنقل االنتحاريني وهم 
وع��������دد  -بمالب��������س  مجه��������زون 
وذل��������ك  عس��������كرية-  واس��������لحة 
بواس��������طة عجلت��������ه بالقرب من 
الح��������ادث وبق��������ي يراقب  موقع 
االح��������داث حتى س��������مع اصوات 
وانفج��������ارات  ن��������ار  اط��������الق 
وأج��������رى  بعده��������ا  وانس��������حب 
اتص��������اال هاتفيًا مع مس��������ؤوله 
وابلغ��������ه بنج��������اح العملية وأنه 

سيعود إلى منزله.
الرابع��������ة فجرًا  الس��������اعة  عن��������د 
وبن��������اًء على معلوم��������ات دقيقة 
داهم��������ت ق��������وة عس��������كرية بيت 
محمد وقام��������ت بالقاء القبض 

عليه وفق مذكرة قضائية.
محمد حاول اخف��������اء الهواتف 
التواصل مع  املس��������تخدمة في 
مس��������ؤوله من خالل رميها في 
مجرى املياه الثقيلة لكن القوة 

فتشت املنزل وعثرت عليها.
كم��������ا ت��������م العث��������ور عل��������ى لغ��������م 
بكاتم  مزود  ارضي، ومسدس 
للص��������وت، وعج��������ني متفجرات 
فتي��������ل  ع��������ن  فض��������اًل   ،)TNT(
نقال��������ة  وهوات��������ف  كورتك��������س، 
ف��������ي تفجير  تس��������تخدم  أخرى 

العبوات عن بعد.
أقّر محمد صراحة باش��������تراكه 
في الح��������ادث، وأعطى الجهات 
التحقيقي��������ة معلوم��������ات كاملة 
ج��������رى تصدي��������ق  وق��������د  عن��������ه، 
اعترافاته قضائيًا في محكمة 
الت��������ي  املركزي��������ة  التحقي��������ق 
تس��������تكمل حالي��������ًا اإلج��������راءات 
إحالتهم  لغ��������رض  القانوني��������ة 
الجناي��������ات  محكم��������ة  عل��������ى 
املركزي��������ة للنظ��������ر ف��������ي قضيته 
وفق امل��������ادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب.

مسؤول مضافة لداعش يسرد مالبسات اقتحام مركز شرطة املتوكل

متهم بهجوم سامراء: االنتحاريون ارتدوا مالبس 
)M16( عسكرية ومعهم بنادق

بغداد/ محمد سامي

بعد ساعات من 
هجوم االنتحاري 
على منطقة سامراء 
)125 كيلومترًا شمال 
العاصمة بغداد( 
بداية الشهر املاضي، 
ألقت قوة عسكرية 
القبض على أحد ابرز 
املتورطني بالحادث، 
جاء ذلك وفق مذكرة 
صادرة من القضاء 
العراقي. 

■ تواجد مكثف للشرطة االتحادية بعد الهجوم

سوء الحظ يقودها للطالق ثم للموت عاد من الخارج فذهب إلى القضبان بعدما ثأر لزوجته!
بضربة شقيقها

بغداد/ إيناس العبيدي

لبْت الفتاة املتزوجة برجل 
يعيش خارج البالد في 

إحدى ليالي نيسان دعوًة 
لحضور وليمة من إحدى 

صديقاتها، كانت رؤى 
تتوق لذلك وتأمل بجلسة 

لّم شمل مع صديقاتها 
وتجاذب الحديث معهن 

بعد مدة طويلة من الفراق 
بسبب انشغال كل واحدة 

منهن بحياتها.

منزل  ودخ���ل���ت  رؤى  وص��ل��ت 
فوجئت  أن��ه��ا  إال  ص��دي��ق��ت��ه��ا 
بعدم وج��ود أي شيء يوحي 
اجتماع  او  مناسبة  ب��وج��ود 
وال  م����ظ����اه����ر  ال  ص�����دي�����ق�����ات، 
مقدمات للوليمة، نادت كثيرا 
على صديقتها وراحت تبحث 
في إرجاء املنزل خوفا من أن 

يكون قد حدث سوء لها.  
شيئا  ت����ت����ذك����ر  أن  غ����ي����ر  م�����ن 
ص���ح���ت ب���ع���د إغ�����م�����اءة وهي 
تستذكر  ل����م  ب���������دوار،  ت��ش��ع��ر 
تباعا  ل����ك����ن����ه����ا  األح������������������داث 
بعدما  ي��ع��ت��ص��ره��ا  ال�����م  ب�����دأ 
املنزل عن  تذكرت بحثها في 
بتهجم  ل��ت��ف��اج��أ  ص��دي��ق��ت��ه��ا 
رجل عليها لم تتبني مالمحه 
تنفعها  ل����م  م���ق���اوم���ة  وب����ع����د 
عليها  االع�����ت�����داء  م����ن  ت���م���ك���ن 

لتدخل هي في غيبوبة.
صديقتها  أن  أخ���ي���رًا  أدرك�����ت 
ات���ف���ق���ت م�����ع ش���ق���ي���ق���ه���ا ال�����ذي 
ك���ان م��غ��رم��ا ب��ه��ا ول���م يتمكن 
الرتباطها  منها  ال�����زواج  م��ن 
أهلها  فضله  ال���ذي  بقريبها 
وان ك��ل م��ا ح���دث ك���ان مدبرًا 

م���ن صديقتها  ب��م��ؤام��رة  ل��ه��ا 
الصمت  ات���خ���ذت  وش��ق��ي��ق��ه��ا، 
رفيقا لها ولم تبح بما حدث 
ألح���د ب��ع��د أن ه��دده��ا الفاعل 
ب�����أن�����ه س���ي���ف���ض���ح أم������ره������ا إن 

تكلمت أو اشتكت.
 زوج���ه���ا ال�����ذي ف��ض��ل��ه أهلها 
ع���ل���ى ش��ق��ي��ق ص��دي��ق��ت��ه��ا هو 
احد املغتربني عن البلد بسبب 
ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق وت��ع��س��ف��ه لم 
ب��ه فبقت  ال��ل��ح��اق  تتمكن م��ن 
بانتظاره  ال����س����ن����وات  ط������وال 

وهي تحمل سرها بألم. 
عاد الزوج بعد مرور السنني 
ب����ان ي��ع��وض��ه��ا سنوات  أم����ال 
ال���ت���ي ع��اش��ه��ا بعيدا  ال����ف����راق 
الزوجة  اس���ت���ط���اع���ت  ع���ن���ه���ا، 
إخ���ف���اء س��ره��ا ل��ك��ن ل��ي��س إلى 
ال����ذي يمكنها من  ال��ح��د  ذل���ك 

إخفائه عن الزوج، إذ ظل ذلك 
ال��ح��دث ي���رن داخ��ل��ه��ا السيما 
لينزلق لسانها  أم��ام زوج��ه��ا 
أخ��ي��رًا وت����روي رواي����ة حزنها 
راح����ة لضميرها  ت��ج��د  ع��ل��ه��ا 

املقّيد بذلك السر املؤلم. 
استمع الزوج للقصة وهو في 
حالة غليان جنوني، بيد انه 
أمامها  ببنت شفة  ينبس  ل��م 
وظل يهدئ من روعها، إال أن 
فكرة االنتقام راودت��ه وبشدة 

وبدأ يخطط ألخذ الثأر ؟ 
ف����ي اح�����د األي��������ام ق�����رر ال�����زوج 
زوجته  بصديقة  االس��ت��ع��ان��ة 
)ال�����ت�����ي دب��������رت امل�������ؤام�������رة مع 
ش��ق��ي��ق��ه��ا س����اب����ق����ًا( م�����ن اجل 
ف���ي ش����راء هدية  أن ت��س��اع��ده 
يفاجئ بها شريكته، غير أنه 
للنيل منها  اليوم  اختار ه��ذا 

وتحقيق الثأر الذي خطط له 
ساعة سماعه الرواية.

أخذها إلى سوق قريب وبعد 
املشتريات وفي طريق  إكمال 
جانبي وجه لها عدة طعنات 
ص��ارع��ت ب��ه��ا ال��ح��ي��اة أخذها 
ب����ع����ده����ا ف������ي س�����ي�����ارت�����ه إل����ى 

املجهول. 
ف��������ي مكب  ال�����ج�����ث�����ة  وج������������دت 
نفايات بعد ورود إخبار إلى 
م��رك��ز ال��ش��رط��ة ب���وج���ود جثة 
امرأة مقتولة، وتم الكشف عن 
ضبط  مع  وتشريحها  الجثة 
ابيض(  )س��الح  الجريمة  أداة 

بالقرب منها. 
وتم التحقيق مع الزوج الذي 
القضية  ف����ي  م��ت��ه��م��ًا  أص���ب���ح 
فاعترف بشكل مفصل بقيامه 
لقيامها  عليها  املجنى  بقتل 

ب���االت���ف���اق م���ع ش��ق��ي��ق��ه��ا الذي 
ت���وف���ي خ����الل ال���س���ن���وات التي 

كان فيها خارج البلد. 
ال����ت����ه����م����ة على  ث�����ب�����وت  ب����ع����د 
ال���زوج وب��ع��د إك��م��ال إجراءات 
إلى  القضية  بتحويل  امل��رك��ز 
املتحصلة  واألدل������ة  امل��ح��ك��م��ة 
ض�����������ده وإف���������������������ادات امل������دع������ني 
والشهود  الشخصي  بالحق 
التحقيق  واعترافه في دوري 
امل���ع���ززة بمحضر  وامل��ح��اك��م��ة 
ض���ب���ط اآلل������ة امل��س��ت��ع��م��ل��ة في 
الجريمة والتقارير واملحاضر 
أص��ب��ح��ت امل��ح��ك��م��ة أم����ام أدلة 
ك��اف��ي��ة وم��ق��ن��ع��ة ب��ق��ت��ل املتهم 
ص����دي����ق����ة زوج�����ت�����ه ع����م����دا مع 
ل���ذل���ك قررت  س���ب���ق اإلص��������رار 
والحكم  املتهم  إدان��ة  املحكمة 

عليه بالسجن املؤبد.

بابل/ مروان الفتالوي 

يندر أن يعاكس القدر أو الحظ إنسانا مثلما 
جانب "هديل" التي لم تدم حياتها الزوجية 
ط��وي��اًل حتى تفرقت ع��ن زوج��ه��ا، لكن أيضًا 
عمرها الزوجي لم يكن قصيرًا حد أن يمنعها 

من إنجاب أطفال.
أنجبت هديل طفلني من زوجها الذي تركها 
ف����ي م����ا ب���ع���د ن��ت��ي��ج��ة خ����الف����ات ت�������زوج على 
إث��ره��ا م��ن ام���رأة ثانية إل��ى أن طلقها ورحل 
إلى العاصمة بغداد مع أطفاله تاركًا هديل 

مطلقة لدى أهلها وبعيدة عن ولديها.
هكذا وجدت نفسها بال شيء، عادت مجددا 
وتتفقد  وحدتها  م���رارة  تتجرع  أهليها  ب��ني 
األهل  على خدمة  تصبح  الخالية،  الوسائد 
الجميلة،  ذكرياتها  على  وتمسي  واألش��ق��اء 

لكن املؤسية، الحارقة والحزينة.
ل��ي��س��ت ط��ل��ي��ق��ة زوج���ه���ا فحسب،  ألن ه���دي���ل 
إنما طليقة الحظ أيضًا، فقد جاء أخوها من 
دون سبب وال أية مقدمات لينهرها صائحا 
ويبدأ بضربها ثم جلب أخيرًا سيخا حديديا 
ويعاقبها  الكونكريت  تسليح  في  يستخدم 
بضربات مباشرة على رأسها ورقبتها نقلت 

على أثرها إلى املستشفى.
وب���ع���د ح���وال���ي ع���ش���رة أي�����ام ف���ارق���ت الحياة 

متأثرة م��ن ش��دة اإلص��اب��ة، دون��ت شهادتها 
وروت الرواية قبل أن تتوفر وطلبت الشكوى 
ضد املتهم شقيقها، لكنه توفت قبل أن تدون 

هذه الشهادة أمام قاضي التحقيق.
من جانبها أفادت والدة املجنى عليها بأنها 
ول��ده��ا ال��ق��ات��ل ك���ان ف��ي ح��ال��ة عصبية أثناء 
دخوله الدار، الفتة إلى أنه كان كثير املشاكل 
في املنطقة حتى أنه كان يقوم باالعتداء على 
من جانبها  التحقيق  عائلته. محكمة  أف��راد 
دون��ت اإلف��ادات الباقية ل��ذوي املجنى عليها 
الشخصي  بالحق  امل��دع��ني  وك��ذل��ك  والجاني 
أط��ف��ال الضحية ال��ذي��ن رف��ض��وا ال��ت��ن��ازل عن 
ا  اتها بدء خالهم، كما قامت املحكمة بإجراء
ال��ح��ادث واالط���الع على  بالكشف على محل 
التقرير الطبي الذي أوضح آثار الضرب على 
رأسها وعنقها، وجمع كل األدلة إضافة إلى 
الذي  القاضي  أم��ام  الصريح  املتهم  اع��ت��راف 
زع����م ب��أن��ه��ا ت��ت��ج��اوز ع��ل��ي��ه ف���ي ال���ك���الم على 
الرغم من رفض والدتها لصحة هذا الكالم، 
ل��م يكن يقصد قتلها  وأش���ار القاتل إل��ى أن��ه 

وإنه كان في حالة جنونية.
امل��ح��ك��م��ة رأت أن األدل����ة امل��ت��ح��ص��ل��ة ف��ي هذه 
القضية تكفي إلدانة املتهم وفق أحكام املادة 
لذا قررت  العراقي  العقوبات  405 من قانون 
عقوبته  وتحديد  بموجبها  إدان��ت��ه  املحكمة 

بمقتضاها.
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5شؤون قضائية
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استئناف ديالى توجه قضاتها باستكمال بيانات المتهم قبل إصدار مذكرة القبض

جنح الهاشمية تتلقى دعاوى كثيرة لتحرير صكوك بدون أرصدة

ديالى/ علي البياتي

وج��ه��ت رئ���اس���ة م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف دي���ال���ى االتحادية، 
ق��ض��ات��ه��ا ب��اس��ت��ك��م��ال ب��ي��ان��ات امل��ت��ه��م ك��اف��ة ق��ب��ل إصدار 
وفيما  االب���ري���اء،  توقيف  لتالفي  بحقه  القبض  م��ذك��رة 
وض��ع��ت ح���ل���واًل ل��ع��ج��الت ال��ن��ق��ل ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي تحمل 
شحنات سريعة التلف وال تلتزم بدفع الرسوم الكمركية، 
كشفت عن عزمها إج��راء لقاء مع قائد شرطة املحافظة 
املحلية  الشرطة  ضباط  م��ن  طاقم  تنسيب  فيه  تناقش 

إلى مكاتب التحقيق القضائي بغية االرتقاء بعملها.
وق������ال رئ���ي���س االس���ت���ئ���ن���اف ال���ق���اض���ي ع���ل���ي ح���س���ني في 

تصريح إلى "القضاء"، إن "اجتماعًا عقد مؤخرًا في مقر 
االستئناف بحضور نواب رئيس االستئناف وعدد من 

القضاة املختصني".
وأض����اف ح��س��ني أن "االج��ت��م��اع أك���د ع��ل��ى ت��س��ري��ع حسم 
الزمنية  السقف  ضمن  التحقيقية  والقضايا  ال��دع��اوى 
القانونية ومتابعة عمل املحاكم وإجراء زيارات ميدانية 

لها لغرض الوقوف على مشكالتها بنحو مباشر".
ول��ف��ت إل���ى "ع���رض ب��ع��ض األم����ور ال��ت��ي ت��خ��ص املحاكم 
وإبداء  ومناقشتها  دي��ال��ى  استئناف  ل��رئ��اس��ة  التابعة 

الرأي فيها واتخاذ القرارات املناسبة وفقًا للقانون".
وأش��ار حسني إلى أن "النقاشات جاءت على العمل في 

ب���داءة ج��ل��والء ف��ي مكانها البديل داخ��ل قضاء  محكمة 
املوجودين  ال��ق��ض��اة  ب��ع��ض  وج����رى تضييف  خ��ان��ق��ني، 

فيها لغرض االستماع إلى آرائهم بصددها".
وزاد ان "أهم ما ناقشه املجتمعون ملف تشابه األسماء"، 
موضحًا أن "الرأي استقر على أن يتم العمل في اصدار 
مذكرات القبض وفق قانون اصول املحاكمات الجزائية 
وإعمامات مجلس القضاء االعلى بأن تستوفي املذكرة 
كافة تفاصيل املتهم من اسم رباعي واس��م االم واللقب 
وعنوان السكن واملهنة واي تفاصيل ممكن ذكرها يراها 

القاضي تساعد في القاء القبض على املتهم املطلوب".
الجهات  قيام  إل��ى موضوع  "اللقاء تطرق  أن  وأستطرد 

القبض على بعض اصحاب سيارات  بإلقاء  التنفيذية 
النقل الكبيرة )التريالت(".

وزاد رئيس االستئناف أن "اغلب هذه العجالت محملة 
على  احالتها  تتم  حيث  التلف،  سريعة  غذائية  ب��م��واد 
االقتصادية بسبب عدم دفع سائقيها  الجريمة  شعبة 
السد  ناحية  بفي  الصفرة  منفذ  في  الكمركية  للرسوم 

العظيم الواقع بني محافظتي ديالى وكركوك".
ورأى ح��س��ني أن "ه�����ذا االم�����ر ي��س��ب��ب زخ���م���ًا ع��ل��ى عمل 
محكمة تحقيق الخالص والجهات االمنية بسبب كثرة 
االمنية  الجهات  تمتلك  ال  في وقت  املخالفة،  السيارات 

اماكن لحفظ الحموالت سريعة التلف".

وزاد أن "ناقشات حصلت حول املوضوع من الناحيتني 
االن���س���ان���ي���ة وال���ق���ان���ون���ي���ة وت���وج���ي���ه ال���ق���اض���ي املختص 
كتاب  ب��ارس��ال  املناسبة  القانونية  االج����راءات  باتخاذ 
إلى الجهات التنفيذية لحث منتسبيهم على محاسبة 
للمنفذ  املخالف  واع��ادة  املنفذ  ق��رب  املخالفة  السيارات 

لغرض دفع الرسوم".
التحقيق  إل��ى مكاتب  "االجتماع تطرق  وب��ني حسني أن 
عملها  متابعة  دعمها  على  االت��ف��اق  وج��رى  القضائي، 
وضرورة عقد لقاء مع قائد شرطة ديالى لوضع اسس 
عمل جديدة بخصوص تنسيب ضباط في تلك املكاتب 

ينفذون قرارات قاضي التحقيق".

امل��ح��ك��م��ة ع����الء جودت  ق���اض���ي أول  وق�����ال 
ف��ي ح��دي��ث إل��ى "ال��ق��ض��اء" إن "دار القضاء 
ف��ي ال��ه��اش��م��ي��ة ي��ت��ك��ون م��ن 4 م��ح��اك��م هي 
الشخصية  واألح�����وال  وال��ج��ن��ح  التحقيق 
وال���ب���داءة، وي��دي��ره��ا ث��الث��ة ق��ض��اة ونائب 

مدع عام".
"القضاة  إن  ج������ودت  ال���ق���اض���ي  وأض�������اف 
ينظرون الدعاوى الواردة من مركز شرطة 

ال��ه��اش��م��ي��ة وم��ك��ت��ب م��ك��اف��ح��ة اإلج�����رام في 
املدينة"، الفتا إلى أن "املدينة تحمل طابعًا 
ريفيا وفيها سبع مقاطعات زراعية، وهذا 

ما ينعكس على طبيعة الدعاوى".
وع�����ن ن���وع���ي���ة ال�����دع�����اوى امل���ن���ظ���ورة أشار 
بالسرقات  تتعلق  "أغلبها  أن  إل��ى  ج��ودت 
االع�����ت�����ي�����ادي�����ة ك����س����رق����ة امل������ح������ال وال����������دور 
منخفضة  ن���س���ب���ه���ا  أن  إال  وال�����س�����ي�����ارات 
ول���ي���س���ت ب���ال���ش���يء ال������ذي ي���رت���ق���ي إل�����ى أن 

ي��ك��ون ظ��اه��رة ف��ض��ال ع��ن دع����اوى الدهس 
"الخالفات  أن  املرورية"، مؤكدا  والحوادث 
التي تحصل في املناطق الريفية ال تعدو 
عن مشكالت بسيطة كالخالف على مجر 
م��ائ��ي أو أرض زراع���ي���ة غ��ال��ب��ا م��ا تنتهي 

بالصلح".
وأفاد جودت بأن "املحكمة متوسطة الزخم 
ونسب الحسم جيدة بفضل التنسيق مع 
إلى  الشرطة"، فيما أش��ار  مسؤولي مراكز 
"انعدام دعاوى الجرائم الكبيرة كاإلرهاب 

واملخدرات".
األحوال  محكمة  سجلت  آخ���ر،  ملف  وف��ي 
تصديق  ال����ه����اش����م����ي����ة  ف������ي  ال���ش���خ���ص���ي���ة 
إلى  زواج��ات بأعمار صغيرة، فيما لفتت 
أن مستقبل ه��ذا االرت��ب��اط غالبا ما يكون 

فاشاًل بالنظر إلى أعمارهم.
وق��ال القاضي امل��س��ؤول عن ملف األحوال 

الشخصية ليث عبود إن "هناك زواجات لم 
تدم أشهرًا وانتهت بالطالق بسبب صغر 
س��ن ال��زوج��ني وال��وض��ع امل���ادي وتأثيرات 

ذوي الزوجني".
التي  ال��ج��ن��ح  ي��ت��ع��ل��ق بمحكمة  م���ا  وف��ي��م��ا 
القاضي عبود يؤشر إلى  ينظر دع��اواه��ا 
"ال��دع��اوى املرورية قد تتفوق بالنسبة  أن 
ال��ق��ض��اي��ا"، وأش�����ار إل���ى أن "معظم  ل��ب��ق��ي��ة 
والسب  وامل��ش��اج��رات  كالسرقات  القضايا 
والشتم تنتهي إلى الصلح بسبب الوضع 

االجتماعي للمدينة".
وأف������اد ب����أن "وج������ود م��ص��رف��ني ف���ي مدينة 
الهاشمية أف���رز ع��ن ظ��ه��ور دع���اوى أخرى 
وهي جريمة تحرير صك من دون رصيد، 
حيث تحال علينا كثير من هذه الدعاوى 
ونقوم  امل����ك����ان����ي  االخ����ت����ص����اص  ب���ح���س���ب 

باإلجراءات الالزمة وفقًا للقانون".

تشريع القوانين 

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

لتش��������ريع القانون فلسفة معينة يبغيها املشرع فهي غايته وهدفه 
من وراء تش��������ريع القانون ويعتبر الدستور هو التشريع االساسي 
في الدولة فهو قمة التشريعات ويمتاز بالثبات والسمو ويتضمن 
القواعد االساس��������ية واملبادئ التي تبني شكل الدولة ونظام الحكم 
فيه��������ا ويح��������دد الهيئ��������ات واملؤسس��������ات العام��������ة واختصاصاته��������ا 
وعالقته��������ا ببعضها وين��������ص على واجبات االف��������راد وحقوقهم في 
خطوط رئيس��������ية عريضة ومنه تأخذ كافة القوانني األخرى بما ال 

يخالف احكام الدستور ومبادئه.
وكما هو معروف فان الدس��������تور العراق��������ي اعتمد مبدأ الفصل بني 
الس��������لطات وهي السلطة التنفيذية والس��������لطة القضائية والسلطة 
التش��������ريعية. لقد اناط الدس��������تور العراقي مهمة تش��������ريع القوانني 
بالس��������لطة التشريعية وهي مجلس النواب اال ان سلطتها بتشريع 
القوان��������ني  مقيدة بقيد عدم مخالفة القوانني  للدس��������تور باعتباره 
القان��������ون االعل��������ى، ف��������كل قان��������ون مخالف للدس��������تور يك��������ون عرضة 
لالبطال من قبل املحكمة االتحادية لعدم دستوريته واملهم في كل 
ذل��������ك ان كل قانون ل��������ه عالقة بثالث جهات منذ تش��������ريعه الى حني 
تنفيذه االولى وهي الجهة التش��������ريعية وهي مجلس النواب الذي 
قد يقترح القانون مباش��������رة من قبله او يرسل اليه من قبل مجلس 

الوزراء للتصويت عليه.  
وهنا نالحظ أن مجلس النواب البد أن يالحظ املصلحة العامة من 
تش��������ريع القانون بما يخدم املجتمع بأسره ويحقق الغاية املرجوة 
من��������ه  فعليه أن يأخذ بنظر االعتبار املب��������ادئ العامة ومنها تحمل 
الض��������رر الخاص لدفع الضرر الع��������ام وتقديم املصلحة العامة  على 
املصلح��������ة الخاصة ورعاية األجي��������ال القادم��������ة وأن يحقق القانون 
هدفه على املدى البعيد   وقد رس��������م املش��������رع طريقة اقرار القوانني 
داخل البرملان وبعد التصويت عليها ترسل الى رئاسة الجمهورية 
للمصادق��������ة عليه��������ا  واصداره��������ا وبع��������د ذلك تنش��������ر ف��������ي الجريدة 
الرس��������مية لتأخذ طريقه��������ا الى التنفيذ عندها ينتق��������ل القانون الى 
الجه��������ة الثانية التي تقوم بتنفيذه فيما يخص عملها عندها البد 
أن يك��������ون ذلك القانون مقنعا لها حتى يمكن لها  أن تقوم بتنفيذه 
بالش��������كل املطلوب بما يحقق الغاية منه.  وان ال يش��������وبه الغموض 

واال كانت هناك حاجة لتفسيره.
بع��������د ذلك تات��������ي الجهة الثالثة الت��������ي يطبق القان��������ون عليها وهنا 
حت��������ى يحقق القانون غايت��������ه البد أيضا ان يؤخ��������ذ بنظر االعتبار 
تلك الجهة التي س��������يطبق عليها القانون من الناحية االجتماعية 
واالقتصادي��������ة والسياس��������ية وان اليكون مدع��������اة للتذمر والعزوف 
عن تنفيذه اذا ما اس��������تطاعت ذلك عبر رفضه��������ا ذلك القانون التي 
تجده غي��������ر مقنع وبالتالي يفقد القانون غايته عليه يتطلب األمر 
من املش��������رع أن يعد دراس��������ة ميدانية عن كل قانون يروم تش��������ريعه 
ويس��������جل مالحظته عن ذلك القانون  وبي��������ان إمكانية تطبيق ذلك 

القانون من الناحية العملية. 
أخيرًا ف��������ان غاية الدس��������اتير والقوانني املختلفة الت��������ي في كل دول 
العال��������م هي تحقيق املصلح��������ة العامة للمجتمع.  م��������ع مالحظة انه 
كلم��������ا تغي��������رت مصالح املجتمع كان هناك س��������بب لتش��������ريع قانون 

جديد أو إلغاء السابق أو تعديله.

فيم��������ا يتعامل قض��������اة البداءة 
بكثرة مع دعاوى االرض وهي 
مح��������ل اعت��������زاز ألبن��������اء املنطقة 
وتعّبر عن هويته��������م الزراعية 
ما يجعل العديد منها تش��������هد 
املس��������احات،  عل��������ى  نزاع��������ات 
تأت��������ي ملف��������ات الط��������الق خارج 
املكات��������ب  وظاه��������رة  املحكم��������ة 
الشرعية في صلب اهتمامات 
قض��������اة االح��������وال الش��������خصية 
واستحوذت على ثلث عملهم.

أم��������ا عل��������ى الصعي��������د الجزائي 
فأن ملف��������ات تزوي��������ر الوكاالت 
واملستمس��������كات الرسمية تعد 
م��������ن ابرز القضاي��������ا املعروضة 
ف��������ي  الجن��������ح  محكم��������ة  عل��������ى 

املحمودية.
يقول قاضي اول محكمة بداءة 
النعيمي  املحمودية محم��������ود 
ان "دار القض��������اء ف��������ي املدين��������ة 
يض��������م ع��������دة محاك��������م تمارس 
وهي:  مختلفة  اختصاص��������ات 
البداءة، واألحوال الشخصية، 

والجنح، والتحقيق".
وتاب��������ع النعيم��������ي ف��������ي حديث 

م��������ع "القض��������اء"، أن "محاكمن��������ا 
تمتد رقعته��������ا الجغرافية الى 
مساحة واسعة وهي تحد كال 
من محافظت��������ي بابل، وديالى، 
املدائن،  قض��������اء  إل��������ى  اضاف��������ة 
املحمودي��������ة  قض��������اء  وتش��������مل 
والنواحي التابعة له كالرشيد، 

واليوسفية، واللطيفية".
وأش��������ار النعيم��������ي إل��������ى "نحو 
20 ال��������ف دع��������وى عرضت على 
خ��������الل  املحمودي��������ة  محاك��������م 
العام املاضي"، مشددًا على أن 

"قضاتنا حسموا اغلبها".
وع��������ن الس��������ّمة الغالب��������ة لتل��������ك 
الدعاوى، رّد قاضي املحمودية 
تخ��������ص  "معظمه��������ا  أن  االول 
ملفات البداءة من بينها ابطال 
والتجاوز  العقاري��������ة  العق��������ود 

وأجر املثل".
ونب��������ه إلى أن "اغل��������ب االراضي 
رقعتن��������ا  ضم��������ن  الواقع��������ة 
البعض  زراعي��������ة،  الجغرافي��������ة 
منها ملك صرف، واآلخر عليه 
حق التص��������رف"، الفت��������ًا إلى أن 
"النزاع��������ات بحقه��������ا تق��������ع على 

الحدود ورف��������ع التجاوز وأجر 
املثل ودعاوى اخرى متفرقة".

"ع��������دد  أن  النعيم��������ي  وأك��������د 
عل��������ى  املعروض��������ة  الدع��������اوى 
محكم��������ة البداءة خ��������الل العام 
دعاوى،   )708( بل��������غ  املاض��������ي 

ُحسم منها )689( دعوى".
امللف��������ات  صعي��������د  عل��������ى  أم��������ا 
النعيمي  أج��������اب  التحقيقي��������ة، 
ب��������أن "عم��������ل املحكم��������ة واس��������ع 
ومتشعب جدًا، ولدينا 3 قضاة 

متخصصني بهذا املجال".
وأوضح أن "الرقعة الجغرافية 
للمحمودية توجد فيها ثالث 
جه��������ات تتعام��������ل م��������ع محكمة 
التحقيق وه��������ي دائرة املحقق 
ملكات��������ب  ومكت��������ب  القضائ��������ي 
مكافح��������ة االج��������رام فض��������اًل عن 

ثمانية مراكز شرطة".
وأورد النعيم��������ي أن "ما عرض 
عل��������ى محكم��������ة التحقيق العام 
املنص��������رم وصل إل��������ى )14371 
( قضية حس��������م منها )13902( 

قضية".
محكم��������ة  قاض��������ي  ويلح��������ظ 

"الطاب��������ع  أن  املحمودي��������ة 
والتقاليد  للمدينة  العشائري 
االجتماعي��������ة له��������ا اثارها على 

واقع عمل القضاء العراقي".
"االث��������ر األول  أن  إل��������ى  وأش��������ار 
ف��������ي  يكم��������ن  الس��������لبي  وه��������و: 
االعت��������زاز ب��������األرض م��������ا يؤدي 
إل��������ى نش��������وب نزاع��������ات تص��������ل 
إلى املحاك��������م كاالختالف على 
ترسيم الحدود أو تجاوز أحد 
الشركاء على حصة االخر في 
االرض املشاعة بنحو قد يصل 
إل��������ى االيذاء وارت��������كاب جريمة 

التهديد".
أما عن االثر االيجابي لطبيعة 
املنطق��������ة، يعّل��������ق النعيم��������ي أن 
"املجتمع العشائري اسهم في 
تس��������وية العديد م��������ن النزاعات 
إل��������ى  وصوله��������ا  قب��������ل  س��������واء 
القض��������اء أو بعد ذلك من خالل 

الصلح".
وتاب��������ع أن "ذلك يك��������ون بنحو 
خ��������اص م��������ع نوعي��������ة الجرائم 
الت��������ي ال تح��������رك إال م��������ن خالل 
املجن��������ي علي��������ه أو م��������ن يق��������وم 

عليه��������ا  املنص��������وص  مقامه��������ا 
في امل��������ادة الثالثة م��������ن قانون 
اص��������ول املحاكم��������ات الجزائية 
كجرائم السب والقذف السرقة 
بني الفروع واالصول وافش��������اء 
االحج��������ار  ورم��������ي  االس��������رار 
امللك وإتالف  وانتهاك حرم��������ة 
االموال وتخريبها باس��������تثناء 
تلك التي ال تعود إلى الدولة".

"تدخل  ب���������  النعيم��������ي  وأش��������اد 
اعي��������ان املنطقة ووجهائها في 
النزاع��������ات بنح��������و أس��������هم في 
تس��������وية العديد م��������ن النزاعات 
س��������واء في مرحلة التحقيق أو 

املحاكمة".
ولفت إل��������ى أن "محكمة الجنح 
تنظ��������ر العدي��������د م��������ن الجرائ��������م 
الت��������ي يعاقب عليه��������ا القانون 
بالحب��������س مل��������دة ال تزي��������د على 
وأهمه��������ا  س��������نوات  خم��������س 
الرسمية  املستمسكات  تزوير 
أن  إل��������ى  وال��������وكاالت"، منبه��������ًا 
حس��������مت  املحمودي��������ة  "جن��������ح 
الع��������ام املاض��������ي )346( قضية، 
ول��������م يتب��������ق إال )13( قضية تم 

تدويرها إلى العام الحالي".
وفي ما يخ��������ص عمل محكمة 
ذك��������ر  الش��������خصية  االح��������وال 
القاض��������ي مجبل حس��������ني إنها 
قض��������اة  ثالث��������ة  م��������ن  "تتأل��������ف 
مختصني بالنظر في الدعاوى 

املعروضة عليهم".
 واضاف حس��������ني في تصريح 
"اغل��������ب  أن  "القض��������اء"،  إل��������ى 
عل��������ى  املعروض��������ة  الدع��������اوى 
محكم��������ة االحوال الش��������خصية 
ف��������ي املحمودية ه��������ي تصديق 
الط��������الق الخارج��������ي والتفريق 
بكاف��������ة أنواع��������ه، إضاف��������ة إلى 
املخالع��������ة واألث��������اث الزوجي��������ة 
تأت��������ي  ث��������م  وم��������ن  والنفق��������ة، 
باملرتبة الثانية اثبات النسب 
والحضانة واملش��������اهدة فضاًل 
واملعام��������الت  الحج��������ج  ع��������ن 
الشرعية  بالقسامات  املتمثلة 
والوف��������اة  التخ��������ارج  وحج��������ج 

وغيرها".
ونّوه إلى أن "محكمتنا حققت 
العالمة الكاملة بنسب الحسم 
عندم��������ا حس��������مت جمي��������ع م��������ا 
عرض على االحوال الشخصية 
بواقع )3647( دعوى، و)4983( 

معاملة للعام املاضي".
ويأسف حسني لزيادة حاالت 
الطالق السيما تصديق ما تم 
خارج املحكمة حيث استحوذ 
على نحو ثلث دعاوى االحوال 

الشخصية للعام 2016".
عوامل  ابرز  ويوضح حس��������ني 
ازدياد الطالق بنحو خاص في 
املحمودية، مبينًا أنها "عوامل 
اقتصادي��������ة واجتماعية فضال 
عن وج��������ود املكاتب الش��������رعية 
خارج املحكمة والتي س��������هلت 

الكثير من حاالت الطالق".
يش��������ار إلى أن قضاة ومحامني 
قد أك��������دوا في وقت س��������ابق أن 
املكات��������ب الش��������رعية ضاعف��������ت 
نس��������ب الط��������الق ف��������ي الع��������راق، 
البع��������ض  أن  إل��������ى  الفت��������ني 
يستس��������هل االجراءات انفصال 
االزواج ف��������ي تل��������ك املكاتب قبل 
الذه��������اب إل��������ى املحاك��������م الت��������ي 
قد يس��������تغرق عملها ش��������هرين 
الصدع  لرأب  ضمن مساعيها 

داخل األسرة الواحدة.

دار للقضاء تتمتع بخصوصية عن أقرانها يف بغداد ومتتد ملساحات شاسعة

نزاعات األراضي الزراعية تستحوذ 
على معظم أعمال محكمة المحمودية

■ ابناء املحمودية يعتزون بهويتهم الزراعية

بغداد/ سيف محمد

يمتد عمل دار القضاء 
في املحمودية الى 
مساحة شاسعة ويصل 
اختصاصها املكاني 
للحدود االدارية 
ملحافظتي بابل وواسط، 
ويضم مناطق ذات طابع 
ريفي وعشائري أثرت 
في نوعية الدعاوى 
املعروضة أمام القضاة 
وجعلت منها تتسم 
بخصوصية تنفرد عما 
موجود في باقي أرجاء 
العاصمة بغداد.

لقاء قريب بقائد الشرطة لوضع آلية جديدة لعمل مكاتب التحقيق القضائي

بابل/ مروان الفتالوي

أفاد قضاة محكمة الهاشمية جنوب محافظة بابل بأن امللف القضائي في 
املدينة يسير بسالسة جراء التنسيق مع مراكز الشرطة وطبيعة املجتمع 
هناك، فيما أكدوا أن محكمة الجنح سجلت دعاوى تحرير صكوك بدون 

أرصدة كون املدينة تضم مصرفني حكوميني.

األحوال الشخصية تتحدث عن زواجات خارج احملكمة بأعمار صغرية

■ القاضي ليث عبود■ القاضي عالء جودت
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ويرى آخ��������رون أنه قت��������ل النف��������س تخلصا من 
الحي��������اة، وقد اختلفت اآلراء ح��������ول االنتحار . 
في��������رى عالم النفس )س��������يكموند فرويد ( بانه 
ردة فع��������ل داخلية لفش��������ل التعبير ع��������ن الذات 
خارجيا االمر الذي يرتد على الذات فيدمرها 
في حني يراه عالم االجتماع )دور كايم( ظاهرة 
اجتماعي��������ة وانطالقا من أطروحته الش��������هيرة  
“االجتماعي يفس��������ر بما ه��������و اجتماعي”،  فال 
يمكن تفس��������يرها عملّيا وعلمي��������ا إال بالبحث 

عما هو اجتماعي فيها.
  فق��������د توص��������ل “دور كايم” إل��������ى مجموعة من 
العوامل املؤثرة في ظاهرة االنتحار، منها ما 
هو ديني ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو 
اقتصادي ومنها ما هو سوس��������يو ثقافي إلى 
م��������ا هناك من العوامل. لكن أهم نتيجة توصل 
إليها عالم االجتماع الفرنس��������ي هي النمذجة 
املثالي��������ة لالنتحار، والتي تتب��������ع الظاهرة من 
خ��������الل املالحظة والفرضي��������ات واإلحصائيات 

والنتائ��������ج للخل��������وص إلى نم��������اذج مثالية في 
الظاه��������رة. وهو ما توفق في��������ه “دوركايم” إلى 
أبع��������د حدود ف��������ي كتاب��������ه )االنتح��������ار(. واكثر 
الس��������لوك االنتح��������اري  ف��������ي  الط��������رق ش��������يوعا 
الشنق والتس��������مم بواسطة املبيدات الحشرية 
واألس��������لحة الناري��������ة. وان نس��������بة الذكور  اكثر 
من نس��������بة االناث املس��������جلة في االحصائيات 

الرسمية .
واملوقف القانوني من ظاهرة االنتحار يتمثل 
بتحقي��������ق الردع وفرض العقاب على املحرض 
أو املس��������اعد على القيام بفع��������ل االنتحار وقد 
وضع الن��������ص العقابي بما يت��������الءم وخطورة 
التحريض واملساعدة كسلوك مجرم ادى الى 

قيام الشخص بإزهاق روحه عمدا.

الموقف القانوني من جريمة التحريض 
أو المساعدة على االنتحار 

كم��������ا هو ح��������ال معظ��������م القوان��������ني العقابية 

ف��������ي العالم لم يعاقب املش��������رع العراقي على 
االنتحار وال على الش��������روع في��������ه بل عاقب 
على فعل االس��������هام ف��������ي االنتحار فجرم من 
يحرض او يس��������اعد على االنتحار وذلك في 
امل��������ادة )408( من قان��������ون العقوبات خارجا 
بذلك ع��������ن القواعد العامة  التي تقضي بان 
املس��������اهمة في فعل مباح ال يش��������كل جريمة 
وعلة التجريم كما يراها املش��������رع تكمن في 
ان االنتحار يشكل خطرا على امن وسالمة 
املجتمع ،ويشترط لتحقق هذه الجريمة ما 
يشترط في الجرائم االخرى وهو ان يصدر 
نش��������اط من الجاني يتمث��������ل بالتحريض او 
املس��������اعدة وان يترت��������ب على هذا النش��������اط 
نتيجة ه��������ي االنتحار او الش��������روع فيه وان 
تك��������ون هناك عالقة س��������ببية ب��������ني النتيجة 
والنش��������اط يضاف الى ذلك ان هذه الجريمة 
من الجرائ��������م العمدية الت��������ي تتطلب توافر 
القصد الجرمي واملكون من العلم واإلرادة. 

أم��������ا عقوب��������ة الجريمة فهي الس��������جن مدة ال 
تزيد على 7 سنوات إذا تم االنتحار ويعاقب 
بالحبس اذا شرع باالنتحار وهناك ظروف 
مش��������ددة نصت عليها الفق��������رة )2( من املادة 
)408( من قانون العقوبات وهي ان املشرع 

شدد العقوبة في حالتني هما :
االول��������ى : تتمث��������ل بحال��������ة املنتح��������ر الذي لم 
يتم الثامنة عش��������ر من عمره او كان ناقصا 
االدراك واالرادة وعل��������ة التش��������ديد تكمن في 
ع��������دم اكتم��������ال عناص��������ر االهلية بالنس��������بة 
ملن لم يتم الثامنة عش��������ر م��������ن عمره  تدفعه 
لالنس��������ياق وراء من يغري��������ه بفعل االنتحار 
لع��������دم تقديره عواقب االم��������ور كما هو حال 
الش��������خص البالغ الرشيد ونقص االدراك او 
االرادة كان يكون ذلك لعيب طارئ  او مرض 
نفس��������ي او عاهة عقلية انتقصت من ادراكه 
او حرية اختياره فاقدم على فعل االنتحار 
ويمك��������ن للمحكمة بمقتضى امل��������ادة )136( 

عقوب��������ات الحك��������م بأكثر م��������ن الحد األقصى 
للعقوبة املق��������ررة للجريمة وهي )الس��������جن 
مل��������دة ال تزي��������د ع��������ن 7 س��������نوات او الحبس( 

بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد . 
الحالة الثانية تتمثل بحالة املنتحر فاقدا 
لإلدراك واإلرادة وعلة التشديد أن شخص 
املنتحر ال يقدر نتائج أفعاله وليست لديه 
إرادة ح��������رة وان قيام الجاني بتحريضه او 
تقديم املس��������اعدة له هو من قبيل تس��������خير 
شخص غير مسؤول جزائيا من اجل انهاء 
حياته, وعليه يعاقب املحرض أو املس��������اعد 
بعقوبة كعقوبة القتل العمد اذا تم االنتحار 
ام��������ا اذا اقتص��������ر الفع��������ل على الش��������روع فان 
الجاني يعد كأنه شرع في جريمة قتل عمد 
وبذلك نرى بان املش��������رع قد ساوى بني فعل 
املحرض أو املساعد على االنتحار وجريمة 
القتل العمد من حي��������ث العقوبة. ونرى بان 
خ��������روج املش��������رع ع��������ن القواع��������د العامة جاء 

لتحقيق اكبر قدر من الردع العام ومحاربة 
ظاهرة االنتحار عقابيًا وهي حالة عالجية 
واملعول عليه في معالجة ظاهرة االنتحار 
تتمث��������ل بمنظومة اجتماعي��������ة واقتصادية 
وثقافي��������ة تق��������وم بدراس��������ة الظاهرة بش��������كك 
عام ووضع الحلول للحد منها وان املآخذ 
واالنتق��������ادات عل��������ى موقف املش��������رع تتمثل 
بما ن��������ص عليه قانون العقوبات في الفقرة 
)3( م��������ن املادة )408( من قان��������ون العقوبات 
والتي تن��������ص )ال عقاب على من ش��������رع في 
االنتحار( ونرى ضرورة ان يتم ايداع شرع 
بفع��������ل االنتحار وذل��������ك بإيداعه مؤسس��������ة 
طبي��������ة عالجي��������ة ومراقبة س��������لوكه ويكون 
ذل��������ك تحت اش��������راف اطباء من اه��������ل الخبرة 
واالختص��������اص واختصاص��������ي بالتحلي��������ل 
النفس��������ي وعلم النفس وباح��������ث اجتماعي 
وال يتم السماح بإخراجه منها اال بتقارير 

االطباء واملختصني .

الموقف القانوني من قضايا االنتحار  

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

اإلجرامية سلوك إنساني يحدث في املجتمع اضطرابا بسبب خرقه لقواعد الضبط االجتماعي، واألسباب قد  تكون فردية  أو مجتمعية 
وفي كلتا الحالتني تحدث اضطرابا في العالقات االجتماعية. واالنتحار ظاهرة اجتماعية تحولت الى ظاهرة اجرامية بعد ان ازدادت 

معدالتها حيث  سجلت محافظة ذي قار اعلى معدالت بنسب االنتحار االمر الذي حدا بالسلطة املحلية فيها الى تشكيل لجنة مختصة 
لبيان اسباب ارتفاع معدالت االنتحار ومعالجتها. والسلوك االنتحاري : هو التصرف املتعمد من قبل شخص ما إلنهاء حياته. 
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غير ان املشرع قد يضيف الى 
ذلك العناصر التي يس��������تقيم 
الجريم��������ة  هي��������كل  عليه��������ا 
عناصر اخرى محددة مسبقا 
او يترك امر تقديرها لسلطة 
م��������ن  التقديري��������ة  القاض��������ي 
العقوبة  التاثير في  ش��������انها 
ا  تشديدا او تخفيفا او اعفاء
العناصر  ويطلق على ه��������ذه 
ظروف الجريمة والتي تلحق 
او تقت��������رن باح��������د العناص��������ر 
للجريم��������ة وتضفي  املكون��������ة 
علي��������ه وصف��������ا او تحديدا او 
يرتب اثرا مش��������ددا او مخففا 
عل��������ى النح��������و ال��������ذي يحدده 
القانون او ظ��������روف الجريمة 
ويش��������ترط فيها اال تدخل في 
تكوي��������ن النش��������اط االجرام��������ي 
النم��������وذج  حس��������بما وصف��������ه 
القانون��������ي للجريم فضال عن 
انها ال تدخل في تكوين سائر 
وظروف  الجريم��������ة  مقومات 
تدخ��������ل في تكوي��������ن الجريمة 
وتع��������د بمثابة صف��������ة راجعة 
الى الجان��������ي او املجنى عليه 
وهي ليس��������ت من ن��������وع واحد 

او تاثي��������ر واحد ب��������ل تختلف 
وتكوينها  طبيعتها  بحسب 
وهن��������ا البد من االش��������ارة الى 
م��������ا هي��������ة الع��������ذر املعف��������ى من 
العقاب وه��������ي الظروف التي 
تعفي شخصا تبث قضائيا 
ان��������ه ارتكب الجريمة او يمكن 
تعريفها بانها تلك االسباب 
الت��������ي ن��������ص عليه��������ا القانون 
توافرها عدم  عل��������ى  ويترتب 
توقي��������ع العقوبة عل��������ى فاعل 
توافره��������ا  رغ��������م  الجريم��������ة 
شروط املسؤولية عنها ومن 
خالل ما تقدم نجد ان الصفة 
الغالب��������ة لالعذار ه��������ي اعذار 
قانونية اي ان القانون نفسه 
هو الذي بني الح��������االت التي 
توج��������د فيه��������ا تلك الش��������روط 
والالزم��������ة لالخ��������ذ به��������ا اذ ال 
ع��������ذر من غير الح��������االت التي 
حددها القانون وهي بالتالي 
اس��������تثناء من القاعدة العامة 
فال يجوز القياس او التوسع 
املش��������رع  بها ومث��������ال ماخذه 
الزوجية  للرابط��������ة  العراق��������ي 
العقاب  م��������ن  كاع��������ذار معفية 

ه��������ي م��������ن امل��������ادة )183( م��������ن 
قان��������ون العقوبات والتي جاء 
فيها االتي )يعاقب باعتباره 
شركا في الجرائم املنصوص 
عليها في الباب من كان عاملا 
بنيات مرتكب الجريمة وقدم 
له اعانة او وس��������يلة للتعيش 
او ماوى او مكانا لالجتماع 
او غي��������ر ذلك من املس��������اعدات 
وكذلك كل من حمل رس��������ائله 
ع��������ن  البح��������ث  ل��������ه  س��������هل  او 
موضوع الجريمة ...الخ( غير 
انه اس��������تثنى ح��������االت معينة 
بينه��������ا  باالعف��������اء  وش��������ملها 
الزوجي��������ة  الرابط��������ة  وج��������ود 
وكذلك الحال ف��������ي املادة 199 
من قانون العقوبات باعطاء 
االعفاء ل��������زوج الفار ونجد ان 
املش��������رع العراقي حسنا فعل 
الزوجية ومايكنه  ملا للصفة 
كل منهما لالخر من مشاعر 
تدفع��������ه الى مس��������اعدته عذرا 
معفيا من العقاب وفي حاالت 
محددة اما االعانة او توفير 
امل��������اوى ام��������ا غي��������ر الح��������االت 
املنص��������وص عليها فال تكون 

مشمولة باالعفاء من العقاب 
وانم��������ا قد يجع��������ل من وجود 
الرابطة ظرفا مخففا للعقاب 
وكذلك تجدر االش��������ار الى اثر 
الرابطة الزوجية كعذر معفي 
ح��������االت ع��������دم االخب��������ار ع��������ن 
الجرائ��������م املتعلق��������ة بالجرائم 
املاسة بامن الدولة الخارجي 
ف��������ي ح��������االت ال��������زوج العال��������م 
بوجود الجريم��������ة ولم يبادر 
لالبالغ عنها والتي جاء فيها 
)يعاقب بالحبس وبغرامة ال 
تزيد على خمس��������مائة دينار 
او باح��������دى هاتني العقوبتني 
من عل��������م بوق��������وع جريمة من 
الجرائ��������م املنص��������وص عليها 
في هذا الباب ولم يبلغ امرها 
الى السلطات العامة..0 اال ان 
املشرع اس��������تثنى من العقاب 
حالة وجود الرابطة الزوجية 
اذا كان الزوج عاملا بالجريمة 
التي ارتكبت م��������ن قبل الزوج 
ولم يبادر الخبار الس��������لطات 
عنه��������ا وذلك ال يس��������ري حكم 
هذه امل��������ادة على زوج مرتكب 

الجريمة .

القاضي علي كمال

اثر صفة الرابطة الزوجية 
كعذر معفى من العقاب

املش��������رع ع��������ادة وضع��������ه أنم��������وذج الجريم��������ة العناصر 
األساس��������ية يقوم عليها ذلك االنموذج االجرامي وهي 
العناص��������ر الكافي��������ة والضروري��������ة يتطلبه��������ا القان��������ون 
بوصفه��������ا ح��������د ادن��������ى لنش��������وء الجريم��������ة بنموذجها 

البسيط.

يحدد

ذلك ان للقضاء ش��������أنه ش��������أن اية مؤسسة اخرى ،وظيفة 
اجتماعية يهدف الى تحقيقه��������ا .ولعل اهم مظهر لتلك 
الوظيفة ،هو اش��������اعة العدل  بني الناس وصوال ملجتمع 
يأم��������ن فيه االفراد على حقوقه��������م. أذ تعد احكام القضاء 
بمثابة رس��������ائل طمأنينة وس��������الم يبعثها لعامة الناس 

لتسهم في تحقيق السكينة والسلم االجتماعي . 
ويبني فقهاء القانون ان هناك حقيقة قضائية مستمدة 
م��������ن حيثيات الن��������زاع املعروض على القض��������اء والتي قد 
التتف��������ق بالضرورة مع الحقيق��������ة الواقعية التي يمثلها 
ذل��������ك الن��������زاع. والح��������رج عل��������ى القاض��������ي اذا ماتبني عدم 
اتف��������اق الحقيقت��������ني )القضائي��������ة والواقعي��������ة( في الحكم 
ال��������ذي يصدره متى كان حكم��������ه مبنيا على ادلة ووقائع 

يدعمها ظاهر الحال.
 غير ان القاضي حني يراعي البعد االنساني واالجتماعي 
ف��������ي احكامه يقترب كثيرا من الحقيق��������ة الواقعية .ولكن 
هل ان املس��������احة التي يتحرك فيها القاضي في الدعوى 
الجزائية لتحقيق هذا الهدف، تش��������ابه تلك التي يتحرك 
فيه��������ا ف��������ي الدع��������وى املدني��������ة؟ام انه��������ا تختل��������ف )ضيقا 

واتساعا( بحسب السلطة املمنوحة له؟
 الش��������ك ان نظام االثبات في كلت��������ا الدعويني يقودنا الى 
ذلك االخت��������الف، ففي الدعوى املدني��������ة يتولى الخصوم 
ع��������بء اثبات دعواهم م��������ن خالل مايقدم��������ه كل منهم من 
ادلة اثبات او نف��������ي ،ويتجلى دور املحكمة في وزن تلك 
األدل��������ة وترجيح احده��������ا الصدار حكمه��������ا.  في حني ان 
القاض��������ي في الدعوى الجزائية يتول��������ى التحري وجمع 
االدل��������ة في مرحلة التحقيق دون ان تكون لديه صالحية 
مناقشتها، وهي املهمة التي تتوالها محكمة املوضوع 
ف��������ي مرحلة املحاكمة.م��������ن ذلك يتضح ان تلك املس��������احة 
تتس��������ع في الدع��������وى املدنية، وفي مرحل��������ة املحاكمة في 

الدعوى الجزائية ،وتضيق كثيرا في مرحلة التحقيق.
وم��������ن أه��������م مظاه��������ر االقت��������راب م��������ن البع��������د االجتماعي 
واإلنس��������اني ف��������ي الدع��������وى املدنية ،تلك الت��������ي تظهر في 
ق��������رارات محاك��������م االح��������وال الش��������خصية،لتعلق الكثي��������ر 
منها بش��������ريحتي النس��������اء واالطفال في دع��������اوى النفقة 
والحضان��������ة والطالق وغيرها ،والت��������ي يملكها القاضي 
اس��������تنادا للس��������لطة املخولة له في املواد)1-5( من قانون 

االثبات وقانون االحوال الش��������خصية .ام��������ا في الدعوى 
الجزائي��������ة فأن تلك املظاه��������ر، قد تأخذ جانبا انس��������انيا 
تملي��������ه ضرورة الرأفة والرحم��������ة بمن جنح عن الصواب 
وق��������ارف الجريم��������ة إلعطائه فرص��������ة جدي��������دة )للحياة( 
كمواطن صالح في املجتمع .فيمكن تلمسها في األحكام 
ال��������واردة ف��������ي قانون العقوب��������ات ،وبالذات تل��������ك املتعلقة 
  .)134-132( امل��������واد  املخفف��������ة(  القضائي��������ة  )بالظ��������روف 
وبوقف التنفيذ املواد )144-149( .واالحكام الواردة في 
قان��������ون اصول املحاكم��������ات الجزائية،واملتعلقة بالصلح 
ووقف االجراءات القانونية ،املواد )194-200(.وقد يكون 
االث��������ر االجتماعي املنش��������ود من الحكم يتطلب تش��������ديدا 
للعقاب، لتطمني وجدان املجتمع الذي انتهكت الجريمة 
امنه وس��������كينته .وذلك مانجده ف��������ي االحكام الواردة في 
قان��������ون العقوب��������ات وبال��������ذات امل��������واد )135-143(من��������ه.اذ 
اليتحقق البعد االجتماعي دائما بالركون الى اس��������باب 
الرأف��������ة والرحمة بمن ق��������ارف الجريم��������ة .وانما يقتضي 
االم��������ر املوازنة بني تلك االعتبارات وب��������ني اعتبارات امن 

املجتمع وسالمته..

القاضي عامر حسن شنتة

البعد الرابع في األحكام

كان القاضي عند تصديه للعملية القضائية وإصداره 
لإلحكام يهتم بأمور ثالثة اولها تحديد الواقعة محل 
النزاع ،وثانيها تكييفها قانونيا ،وثالثها انزال حكم 

النص القانوني على الواقعة =فأن البعض يضيف 
الى تلك االمور الثالثة بعدا رابعا ينبغي للقاضي ان 
يراعيه عند اصداره لألحكام اال وهو البعد االنساني 

واالجتماعي.
يقول الفقيه االنكليزي داياس Dias في كتابه علم اصول 

القانون أن "طبيعة الدعوى تتطلب اختبارا وتقديرا 
تحدوهما قيم معينة ، فليس القضاة كما كانوا في 

املاضي صورة العدل املعصوب العينني ،بل يجب ان 
تكون عيون القضاة مفتوحة وأناملهم موضوعة على كل 

عرق يدلهم على حالة النبض االجتماعي".

إذا

 السياسة الجنائية ألي دولة هي املعنية 
بمواجه��������ة كل أش��������كال التم��������رد الف��������ردي 
على القيم األساس��������ية الت��������ي يقوم عليها 
التعاي��������ش الس��������لمي ف��������ي املجتم��������ع ومن 
ثم تحجي��������م اثره وف��������رض العق��������اب عليه 
من خ��������الل ما يع��������رف بتقني��������ات التجريم 
والعق��������اب لكن هذه التقني��������ات البد من ان 
تكون معقولة ومتوازنة وقابلة للمراجعة 
املستمرة وحس��������ب ما تقتضيه التطورات 

التي يشهدها املجتمع.
 تقني��������ات الجري��������م والعق��������اب باعتق��������ادي 
تش��������تمل عل��������ى مجموع��������ة عناص��������ر اولها 
الخطاب الزجري الذي تحتويه النصوص 
االجتماعية  املصلح��������ة  العقابية وثانيها 
واجب��������ة الحماي��������ة الجنائي��������ة والعنص��������ر 
الثال��������ث ه��������و م��������دى الدق��������ة ف��������ي صياغ��������ة 
النص��������وص القانونية العقابي��������ة وفي ما 
يتعل��������ق بالخط��������اب الزج��������ري للنصوص 
العقابي��������ة ف��������ال بد من إع��������ادة النظ��������ر فيه 
بتقلي��������ل منطق القس��������وة ال��������ذي تتضمنه 
ه��������ذه النصوص واعتماد مبدأ التدرج في 
العقاب وكذل��������ك التنوع في صوره وزيادة 
ف��������رص إعادة إدماج املعاقبني في املجتمع 
بعد تأهيلهم انطالقا من مبدأ قدرة الدولة 
على اس��������تعادة ابنائها العاقني وإعادتهم 
ملنظومتها االجتماعية كأعضاء ايجابيني 
والعنص��������ر الثان��������ي املتمث��������ل باملصلح��������ة 
االجتماعي��������ة واجب��������ة الحماية ف��������ان اغلب 

التشريعات اتجهت الى الصيغ العمومية 
والسياس��������ة االحتوائية ف��������ي اطالق قائمة 
املصالح املحمية قانونيا ولم يكن تحديد 
تلك املصال��������ح نوعيا وبحس��������ب اولويات 
املجتمع ما زاد من مساحة األفعال املجرمة 
قانونا على حس��������اب نوعها وزاد من عدد 
االبن��������اء املجرم��������ني ام��������ا العنص��������ر الثالث 
فيتمثل بضرورة توخي الدقة في صياغة 
النص��������وص القانونية والت��������زام الوضوح 
في مضامينها لتقليص مساحة التأويل 
واالجتهاد ولتجنيب الس��������لطة القضائية 
املس��������ؤولة ع��������ن تطبيق الن��������ص حراجة ما 
يعتريه من غموض وامكانية تأويل حتى 
ال يعي��������ش القضاة القائم��������ني على تطبيق 
النص ما يس��������مى بمعرك��������ة تأويل النص 
القانوني هذه املعركة غير العنفية والتي 
تتن��������ازع فيه��������ا حج��������ج األش��������خاص الذي 
يحاولون تفس��������ير الن��������ص وتأويله، ومن 
اج��������ل ان ال يكون القاضي امام ما يس��������مى 
بالقضي��������ة الصعب��������ة وهي القضي��������ة التي 
ال يج��������د لها نص��������ا للتطبي��������ق فيلجا الى 
التفس��������ير والتأويل للنصوص القانونية 

العقابية.
 اي سياس��������ة جنائية ال بد لها من مراعاة 
تقنيات التجريم والعقاب هذه بعناصرها 
الث��������الث وان تك��������ون هذه السياس��������ة وتلك 
العناصر محل تقييم ومراجعة وبصورة 
مس��������تمرة من قب��������ل مختص��������ني بالجانب 

القانون��������ي واالجتماعي, ف��������ي العراق فان 
عناصر تقنيات الجريمة والعقاب الثالث 
تحت��������اج الى مراجع��������ة فالخطاب الزجري 
للنصوص العقابية على اش��������ده وال اجد 
تنوعا ف��������ي العقوبات الت��������ي تفرض على 
الجرائ��������م س��������يما مع غي��������اب ت��������ام لعقوبة 
العم��������ل للمنفع��������ة العام��������ة ه��������ذه العقوبة 
التي تضمنتها النظم العقابية املتطورة  
كذلك كثرة التركيز على العقوبات املقيدة 
للحرية دون الغرامات يعد حالة س��������لبية 
ك��������ون الغرام��������ات يمك��������ن ان تش��������كل رافدا 
مهم��������ا للخزين��������ة العامة وتجن��������ب الدولة 
نفقات الص��������رف على اقام��������ة النزالء فترة 
قضاء محكوميتهم وفي مجال املصلحة 
االجتماعي��������ة واجبة الحماي��������ة في العراق 
أجد ان السياس��������ة الجنائي��������ة بحاجة الى 
مراجعة كم كبير من املصالح املستحدثة 
الت��������ي رافقت تط��������ور املجتمع ولم تش��������مل 
بالحماي��������ة بجان��������ب رف��������ع الحماي��������ة ع��������ن 
بع��������ض املصال��������ح الت��������ي ما عادت تش��������كل 
أولوي��������ات في س��������لم الحماي��������ة القانونية 
وف��������ي جانب دق��������ة الصياغ��������ات القانونية 
فال بد من ان تراعي الس��������لطة التشريعية 
وعند صياغتها للنصوص العقابية دقة 
املضمون وداللته عل��������ى املعنى وتقليص 
ف��������رص الحاج��������ة إل��������ى تأويل��������ه لضم��������ان 
التطبيق الس��������ليم للنص��������وص القانونية 

العقابية.

تقنيات التجريم والعقاب

الظاهرة

ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للقضاء العراقي.

الجنائي وبما يحتويه من قوة ردعية وزجرية أضحى أهّم الوسائل 
التي تمتلكها الدولة ملعالجة أي اختالل في النظام املجتمعي سواء 

في القضايا املهمة ممثلة بالحفاظ على االمن واالستقرار الداخليني 
او في القضايا االقل اهمية ممثلة بتحجيم حرية الفرد وتقنينها كلما 

تعارضت مع مصلحة املجتمع وقيمه العليا حيث ال بد من تطويع 
حرية الفرد وانانيته وجعلها قابلة لالندماج وفق مقتضيات املصلحة 

العامة اليجاد حالة من التوازن بني املصلحة العامة والحريات الخاصة.

القانون
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)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية بنحو دوري أبرز المبادئ التمييزية للقرارات 
الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ومختلف رئاسات محاكم االستئناف(
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

القاضية باسمة الساعدي

)1(
املبدأ:

عل��������ى املس��������تفيد من مبل��������غ خط��������اب الضمان تنفيذ الش��������روط 
الواردة في خطاب الضمان من جانبه ومنها ان يكون الضرر 

من جراء االمر املضمون بصورة مباشرة  .

القرار:

ل��������دى التدقيق واملداولة م��������ن الهيئة العام��������ة في محكمة 
التمييز االتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن 
املدة القانونية قرر قبوله شكاًل ، ولدى عطف النظر على 
الحك��������م املميز وجد ان��������ه غير صحي��������ح ومخالف الحكام 
القان��������ون ذل��������ك ان دعوى املدع��������ي / املميز علي��������ه / املدير 
العام للش��������ركة العام��������ة لتجارة املواد االنش��������ائية اضافة 
لوظيفت��������ه هي ان املدعى عليه / املمي��������ز / املدير املفوض 
ملصرف الهدى - اضافة لوظيفته سبق وان اصدر خطاب 
الضم��������ان املرق��������م 2009/105/401 بتاري��������خ 2009/11/9 
العائد للش��������ركة االمرة – ش��������ركة الوثب��������ه للتجارة العامة 
املح��������دودة – بمبل��������غ )642.600.000( س��������تمائة و اثنان و 
اربعون مليون وس��������تمائة الف دين��������ار وذلك عن كفالتها 
لتجهيزه��������ا بحدي��������د التس��������ليح . وعند مطالب��������ة املدعى 
علي��������ه )املصرف( بتس��������ديد مبلغ خط��������اب الضمان رفض 
التس��������ديد بدون مب��������رر قانون��������ي و طلب الزام��������ه باملبلغ 
املذك��������ور  وان محكمة البداءة قض��������ت بتاريخ 2015/1/3 
و عدد 3091/ب/2015 الحكم بالزام املدعى عليه مصرف 
الهدى - اضافة لوظيفته بتأديته إلى املدعي / الش��������ركة 
العام��������ة لتجارة املواد االنش��������ائية املبل��������غ املذكور أعاله , 
وايدت محكمة االس��������تئناف الحك��������م البدائي في حكمها 
املمي��������ز , ولدى امع��������ان النظر في موض��������وع الدعوى ترى 
االكثرية في الهيئة ب��������أن املحكمة اصدرت حكمها املميز 
قب��������ل اكمال تحقيقاتها في الدعوى ذلك ان املدعي س��������بق 
وان حرك ش��������كوى جزائية ضد منتسبي املدعى عليه كل 
م��������ن )ع.ح.ع( )املدي��������ر املفوض في املص��������رف( و )س. ع.ع( 
مديرة الفرع الرئيسي لقيامها بصرف مبالغ التأمينات 
لخطاب��������ات الضم��������ان إلى الش��������ركات و االش��������خاص بعد 
اضافة عبارة )) النتف��������اء الحاجة إلى خطاب الضمان (( 
وهي مزورة و غير صحيحة و غير صادرة من الش��������ركة 
العامة لتجارة املواد االنش��������ائية وبع��������د احالة املذكورين 
إلى محكم��������ة جنايات الرصافة / ه�3 وف��������ق احكام املادة 
289 عقوب��������ات قضت املحكمة بتاريخ 2015/3/18 و عدد 
373/ج/2015 االفراج ع��������ن املذكورين بعد ان ثبت لديها 
ان خطاب��������ات الضم��������ان الواردة إلى املص��������رف هي اصلية 
حسبما ورد بكتاب البنك املركزي العراقي املرقم 2/2/9 
في 2010/7/28 وان منتسبي دائرة املدعي هم من قاموا 
بالتالعب بخطابات الضمان باالضافة إلى ذلك ان وكيل 
املدعى عليه ابرز في مرحلة االستئناف النسخة االصلية 
من خطاب الضمان موضوع الدعوى في الجلسة املؤرخة 
2016/4/7 كم��������ا ه��������و ثابت م��������ن هامش رئي��������س الهيئة . 
باالضافة إلى ما تقدم س��������بق وان صدر قرار من محكمة 
جنح الرصافة بتاري��������خ 2012/6/20 يقضي الحكم على 
املدان فرحان جياد زيارة )الذي اعاد خطاب الضمان إلى 
املص��������رف بعد ان كتب عليه عب��������ارة )) النتفاء الحاجة (( 
كونه مدير القس��������م القانوني في دائرة املدعي( بالحبس 
الش��������ديد ملدة سنة وس��������تة اشهر اس��������تنادًا الحكام املادة 
331 م��������ن قانون العقوب��������ات ملخالفته لواجب��������ات وظيفته 
بتأيي��������ده للهام��������ش املثبت على ظهر خط��������اب الضمان و 
م��������ؤداه – انتف��������اء الحاجة اليها – واكتس��������ب القرار درجة 
البتات كم��������ا ان املحكمة لم تالحظ الش��������روط الواردة في 
خط��������اب الضمان منه��������ا )) يجب إعادة خط��������اب الضمان 
ه��������ذا حال انتهاء مدته او عند طلبك��������م الغائه قبل تاريخ 
اس��������تحقاقه مختومًا بانتف��������اء الحاج��������ة (( مما يقتضي 
التحقق من س��������ياق العمل املتبع بني الش��������ركة و املصرف 
بخصوص ه��������ذا الش��������رط وان اقتضى األمر االس��������تعانة 
بخب��������راء مختصني من البنك املركزي باملوضوع وختامًا 
يقتض��������ي التحقق فيم��������ا اذا كان املدعي ق��������د جهز اآلمر / 
شركة الوثبة للتجارة العامة املحدودة بحديد التسليح 
من عدمه وان املادة 287 من قانون التجارة عندما الزمت 
املص��������رف بتس��������ديد مبلغ خطاب الضمان إلى املس��������تفيد 
دون قيد او ش��������رط اذا طلب منه ذلك خ��������الل املدة املعينه 
ف��������ي الخطاب , افترض��������ت بالتأكيد تنفيذ املس��������تفيد من 
جانبه الش��������روط ال��������واردة في خطاب الضم��������ان ومنها )) 
بش��������رط ان يكون الضرر من جراء اآلمر املضمون بصورة 
مباشرة (( , وملا تقدم وحيث ان املحكمة اصدرت حكمها 
املمي��������ز في الدع��������وى قبل اكمال التحقيقات املش��������ار اليها 
أع��������اله مما اخل بصحته لذا ق��������رر نقضه وإعادة اضبارة 
الدع��������وى إلى محكمتها الكم��������ال التحقيقات أعاله وبعد 
ذل��������ك اصدار الحك��������م الذي يتراءى لها عل��������ى ضوء نتائج 
التحقي��������ق على ان يبقى رس��������م التميي��������ز تابعًا للنتيجة , 
وص��������در الق��������رار باالكثري��������ة ف��������ي 26/ذو القعدة/1437ه� 

املواف�ق 2016/8/29م .

)2(
املبدأ:

اذا نف��������ذ العقد كان الزم��������ا وال يجوز الح��������د العاقدين الرجوع 
عنه وال تعديله اال بمقتضى نص القانون او بالتراخي طبقا 

للمادة 1/146 من القانون املدني .

الق����رار 

ل��������دى التدقيق واملداول��������ة من الهيأة املوس��������عة املدنية في 
محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة وجد ان الطع��������ن التمييزي 
مقدم ضمن مدته القانونية ولش��������موله على أس��������بابه قرر 
قبوله ش��������كاًل ولدى النظر في الحكم االس��������تئنافي املميز 
فقد وجد أنه غي��������ر صحيح ومخالف للقانون وأن اصرار 
محكمة االس��������تئناف عل��������ى حكمها املنق��������وض بقرار هذه 
املحكمة بالعدد 384/هيأة اس��������تئنافية منقول/2016 في 

2016/2/15 كان ف��������ي غي��������ر محله ذل��������ك ان البند الخامس 
)التس��������ليف( من عقد تنفيذ وانش��������اء املجمع السكني في 
محافظة ميس��������ان- الكميت قد نص في الفقرة االولى منه 
على )يجري صرف مس��������تحقات الطرف الثاني وفق نظام 
الس��������لف املعتمد لدى الط��������رف االول )املميز عليه/ املدعى 
علي��������ه( الهي��������أة العامة لألس��������كان( وعلى اس��������اس ذرعات 
العمل املنجز واملؤيد من قبل املهندس املقيم في املشروع 
بعد استكمال تدقيق هذه الذرعات من قبل الطرف االول، 
وان التحقيقات القضائية قد اظهرت بأن املدعى عليه قد 
عجز عن دفع املبالغ املس��������تحقة للمدعيني من خالل عدم 
صرفه ثالث س��������لف عن االعمال املنجزة بسبب عدم توفر 
السيولة النقدية وهي خارج عن ارادته وحيث انه اذا نفذ 
العقد كان الزمًا وال يجوز الحد العاقدين الرجوع عنه وال 
تعديله اال بمقتضى نص في القانون او بالتراضي طبقًا 
للم��������ادة )1/146( م��������ن القانون املدني وحي��������ث ان املقاولة 
تنتهي باستحالة تنفيذ العمل املعقود عليه كما تقضي 
بذلك امل��������ادة )1/886( من القانون املدن��������ي واملادة )2/67( 
م��������ن الش��������روط العامة ملق��������اوالت اعمال الهندس��������ة املدنية 
وعليه كان على محكمة االس��������تئناف االس��������تجابة لطلب 
املدعي��������ني وتقدير التعويض وفق ما رس��������مه قرار النقض 
التمييزي بالع��������دد 384/هيأة اس��������تئنافية منقول/2016 
في 2016/2/15 وحيث ان املحكمة قد سارت في الدعوى 
بخالف ذلك مما أخل بصحة حكمها االس��������تئنافي املميز 
فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها التباع 
ما تقدم واصدار الحكم وفق القانون على ان يبقى رس��������م 
التمييز تابعًا للنتيج��������ة وصدر القرار باالكثرية في 12/

ذي القعدة/1437ه� املواف�ق 2016/8/15م.

)3(
املبدأ:

عدم الخوض في موضوع دعوى سبق الفصل في موضوعها 
ملنع تعدد االحكام في النزاع ذاته .

الق����رار:

ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في 
محكمة التمييز االتحادية وجد ان الطعنني التمييزين 
مقدم��������ان ضمن امل��������دة القانونية قرر قبولهما ش��������كال" و 
لتعلقهما بحكم واحد قرر توحيدهما ونظرهما سوية 
ول��������دى عطف النظر في الحكم املميز وجد انه الزال غير 
صحيح ومخالف الحكام القانون حيث أصرت محكمة 
البداءة على حكمها السابق املنقوض بالقرار التمييزي 
الصادر م��������ن هذه املحكمة بع��������دد 4697/ 4703 /الهيئة 
املدني��������ة /2015 ف��������ي2015/11/22 دون أن يك��������ون له��������ذا 
االصرار اسباب قانونية مقبولة واحتوى على اجتهاد 
ال مس��������اغ ل��������ه في مورد النص��������وص القانوني��������ة املتعلقة 
بحجية االحكام الباتة و التي اعدها قانون االثبات رقم 
107 لس��������نة 1979 املعدل في املادة )106( منه من القرائن 
القانونية القاطع��������ة املتعلقة بالنظام العام حيث نصت 
املادة املذكورة على عدم جواز قبول دليل ينقض حجية 
االح��������كام الباتة الن تلك الحجي��������ة تعد مطابقة للحقيقة 
وال يجوز ألي من طرفي النزاع اقامة الدعوى بش��������أنها 
مج��������ددا" ، ويتعني المكان التمس��������ك بحجي��������ة الحكم ان 
يكون ص��������ادرا" م��������ن جهة قضائية وحس��������ب س��������لطتها 
القضائي��������ة كاالح��������كام الت��������ي تصدرها املحاك��������م املدنية 
واملحاكم الجزائي��������ة واملحاكم االدارية او تصدرها جهة 
قضائي��������ة على خالف الق��������رارات االداري��������ة كقرار مجلس 
نقاب��������ة املحامني ومجلس انضب��������اط املوظفني فال تكون 
له��������ا حجي��������ة االح��������كام النه��������ا ليس��������ت احكام��������ا" تتعلق 
بخصوم��������ة ب��������ني طرفني تفص��������ل فيها محكم��������ة او جهة 
قضائية . هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الغاء القانون 
الذي اعتمدته املحكمة في الفصل في موضوع الدعوى 
السابقة ال ينال من جحية الحكم البات اذا كان موضوع 
الدع��������وى الجديدة هو ذات موضوع الدعوى التي فصل 
فيها الحكم السابق وهذا ما حرصت على تأكيده املادة 
105 م��������ن قان��������ون االثبات على ان االح��������كام الصادرة من 
املحاكم العراقي��������ة التي حازت درجة البتات تكون حجة 
بم��������ا فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى و 
ل��������م تتغير صفاتهم وتعلق الن��������زاع بذات الحق محال" و 
سببا" وملا كانت القرينة القانونية في حقيقتها وسيلة 
اعف��������اء م��������ن االثبات عم��������ال" باح��������كام امل��������ادة 98 / ثانيا" 
من قان��������ون االثبات مما يقتضي مع��������ه والحالة هذه رد 
الدعوى لس��������بق  الفصل في موضوعها وعدم الخوض 
في موضوعها ثانية ملنع تعدد االحكام في النزاع ذاته 
دون س��������ند م��������ن القانون وحي��������ث ان الحك��������م املميز أغفل 
ذل��������ك مما أخل بصحته لذا ق��������رر نقضه و اعادة الدعوى 
ملحكمته��������ا للقضاء بردها على ان يبقى رس��������م التمييز 
تابع��������ا" للنتيجة وص��������در القرار باالكثري��������ة في 12/ذي 

القعدة/1437ه�  املوافق 2016/8/15م .

)4(
املبدأ:

البلدية من السلطات العامة ولها ان تطلب االذعان من كل فرد 
الوامره��������ا الصادرة منها ومن يخال��������ف ذلك يعاقب وفق مواد 

قانون العقوبات .

الق����رار: 

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية ملحكمة 
التمييز االتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن 
امل��������دة القانونية، لذا قرر قبوله ش��������كاًل وعند عطف النظر 
عل��������ى الحكم املمي��������ز وجد ان��������ه صحيح ومواف��������ق ألحكام 
القان��������ون، ذل��������ك ان محكمة املوضوع اتبع��������ت قرار النقض 
الص��������ادر عن هذه املحكم��������ة بالعدد 22/الهيئة املوس��������عة 

املدنية/2016 ف��������ي 2016/2/17، وان قيام املدعى عليهما 
)املميز عليهم��������ا( بالبناء خالفًا ملنطوق اجازة البناء فان 
ذلك يكون مش��������مواًل باحكام املادة )95( املكررة من قانون 
ادارة البلدي��������ات رقم )165( لس��������نة 1964 املضافة بموجب 
القانون رقم 13 لس��������نة 2001 والت��������ي خولت مدير البلدية 
املختص بفرض غرامة مقدارها خمس��������ة وعش��������رون الف 
دينار عن كل من )1( أقام بناء او منش��������اءات سكنية بدون 
اج��������ازة اصولي��������ة او خالفًا له��������ا وان الفق��������رة )2( من املادة 
املذكورة خولت مدير البلدية معالجة وتصحيح او ازالة 
االس��������باب الداعية للمنع بالكيفية الت��������ي تقررها البلدية 
خ��������الل املدة الت��������ي تحدده��������ا باالضافة ال��������ى ان املادة )95 
غير مك��������ررة( اعتبرت البلدية من الس��������لطات العامة ولها 
ان تطل��������ب االذعان م��������ن كل فرد ألوامره��������ا الصادرة منها 
وم��������ن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات، لذا 
تكون دع��������وى املدعي فاقدة لس��������ندها القانوني وموجبة 
لل��������رد وهذا ما انتهى اليه الحكم املميز، قرر تصديقه ورد 
العريض��������ة التمييزية م��������ع تحميل املميز رس��������م التمييز، 
وصدر القرار باالتفاق في 12/ذي القعدة/1437ه� املواف�ق 

2016/8/15م. 

)5(
املبدأ:

قان��������ون بي��������ع وايجار ام��������وال الدولة ه��������و قانون خ��������اص تقيد 
احكام��������ه القواعد العامة بخص��������وص التجديد الضمني لعقد 

االيجار الواردة في القانون املدني.

الق����رار:

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في 
محكم��������ة التمييز االتحادية وج��������د أن الطعن التمييزي 
مق��������دم ضمن امل��������دة القانوني��������ة قرر قبوله ش��������كاًل ولدى 
عطف النظر في الحكم املميز وجد انه صحيح وموافق 
للقان��������ون ذلك ان اصرار محكمة اس��������تئناف القادس��������ية 

االتحادي��������ة على حكمها الس��������ابق وعدم اتب��������اع ما ورد 
ف��������ي القرار التمييزي املرقم 6119/الهيئة االس��������تئنافية 
العقار/2015 في 2015/12/20 كان في محله ويس��������تند 
إل��������ى اس��������باب قانونية س��������ائغة ومقبولة حي��������ث اجرت 
املحكمة تحقيقاتها الالزمة بعد النقض وتأيد لها من 
الوثائق واملستندات ان قطعة االرض املرقمة 2428/25 
مقاطع��������ة 5/أم عباس��������يات مس��������جلة باس��������م املدع��������ي/ 
مدير بلدي��������ة الش��������افعية إضافة لوظيفته/ املس��������تأنف 
علي��������ه/ املميز عليه مل��������كًا صرفًا بموج��������ب القيد 267/

ايلول/2000 مجلد 587 ونوعه ملك صرف وان ش��������ركة 
املدعى عليه )ش��������ركة الديوانية النتاج االعالف( إضافة 
لوظيفته/ املستأنف/ املميز غير مسجلة لدى املديرية 
العامة للتنمية الصناعية وغير موثقة بس��������ند رسمي 
حس��������ب ما يش��������ير إلى ذلك كت��������اب املديري��������ة املذكورة/ 
قس��������م الش��������ؤون القانونية بالعدد 4255 في 2016/4/4 
وبالتال��������ي ف��������ان عق��������د االيجار املب��������رم ب��������ني الطرفني ال 
يخضع لالمتداد القانون��������ي املنصوص عليه في املادة 
)9( من قانون االستثمار الصناعي للقطاعني الخاص 
واملختلط رقم )20( لس��������نة 1998 ك��������ون القانون املذكور 
ينطب��������ق على املش��������اريع املس��������جلة في املديري��������ة العامة 
للتنمي��������ة الصناعية وحيث ان عق��������د االيجار قد انتهى 
بانته��������اء املدة املحددة ل��������ه ولم يصار إل��������ى تجديده او 
اب��������رام عقد جديد فان يد املدعى عليه إضافة لوظيفته/ 
املس��������تأنف/ املميز قد انقلبت إلى يد غاصبة وحيث ان 
املغصوب ان كان عقارًا يلزم الغاصب برده إلى صاحبه 
مع اجر مثله عماًل باحكام املادة 197 من القانون املدني 
وبذل��������ك ال يمكن القول بحصول تجدي��������د ضمني لعقد 
االيج��������ار املنتهي املدة الن العق��������ار موضوع االدعاء من 
عق��������ارات الدولة والذي يخضع ف��������ي تأجيره إلى قانون 
بي��������ع وايج��������ار اموال الدول��������ة وهو قانون خ��������اص تقيد 
احكامه القواعد العام��������ة بخصوص التجديد الضمني 
لعقد االيجار الواردة ف��������ي القانون املدني وبذلك يكون 
للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم املميز التزم 
بوجهة النظر القانونية املتقدمة لذا قرر تصديقه ورد 
الطعن التمييزي وتحميل املميز رس��������م التمييز وصدر 
الق��������رار باالتف��������اق ف��������ي19/ذو الحجة/1437ه��������� املواف��ق 

2016/9/20م.

 ● للحصول على القرارات التمييزية 
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في التخصص القضائي

موجز المحاكم

القاضي جعفر كاظم المالكي 

يتك��������ون النظام القضائي األميركي من نوعني أساس��������يني من 
القضاء ه��������و القضاء الفدرال��������ي االتحادي والقض��������اء املحلي 
الداخلي الذي ينش��������أ داخل كل والية بش��������كل مس��������تقل يديره 

مجلس قضاء الوالية نفسها.
 ويت��������م تعني القض��������اة في القض��������اء الفدرالي م��������ن قبل رئيس 
الجمهورية ويتم التصويت عليهم في البرملان أو الكونغرس 
ام��������ا قاضي الوالية فيتم تعيينه بواس��������طة االنتخاب من قبل 
الش��������عب داخ��������ل الوالية من خ��������الل االقتراع الع��������ام او من قبل 
حاك��������م الوالية نفس��������ها ويتم ذلك وفقا للنظ��������ام القضائي في 
كل والي��������ة اذ تتمتع كل وألية باس��������تقاللية قضائية ش��������املة 

وخصوصية. 
والقاض��������ي الفدرال��������ي  يع��������ني م��������دى الحياة  ما ل��������م يطلب هو 
التوق��������ف ع��������ن العم��������ل أو يتم تنحيت��������ه ألس��������باب انضباطية،  
وتقسم االختصاصات في داخل املحاكم وفقا لنوع القضايا 
املنظورة اذ يتمتع النظام القضائي بتعدد في نوع القضايا 
ووفق��������ا ملتطلبات النزاع��������ات املعروضة حي��������ث توجد محاكم 
مح��������ددة وف��������ق لالختص��������اص مثل محاك��������م االس��������رة وحاكم 
الهجرة وقضايا اإلقام��������ة واملحاكم املدنية والجنائية االن ان 
ذل��������ك يخضع ملتطلبات العمل القضائ��������ي الذي يحدد َاي نوع 
اخر من القضاء املستحدث ويوجد في داخل بعض الواليات 
مكتب يترأس��������ه احد القضاة يرسم السياسة اإلدارية للقضاء 
ف��������ي الوالية يح��������دد املتطلبات في زيادة ع��������دد القضاة في َاي 
محكمة من محاكم الوالية اذ يراقب هذا املكتب عدد القضايا 

املعروضة ونوعها.  
والقاضي في الواليات املتحدة ال يختص في مجال معني فهو 
يع��������ني في محكمة فدرالية أو محلي��������ة وينظر جميع القضايا 
املعروض��������ة أمامه بغض النظر عن الن��������وع فاالختصاص في 
القض��������اء يبقى محددا بن��������وع املحكمة ال بش��������خص القاضي 
فأي قضية تحال عليه من قبل الرئيس يكون مكلف بنظرها 
س��������واء كانت مدني��������ة أو جزائية. ومن الغري��������ب أيضا في هذا 
النظام عدم وجود وظيفة قضائية بعنوان قاضي تحقيق إذ 
ان الجهاز الجنائي يعتمد بالدرجة األس��������اس على التحقيق 
 ) FBI ( ال��������ذي يقوم به مكتب التحقيق��������ات الجنائية الفدرالي
في الجرائم الفدرالي��������ة فقط. اما في الجرائم االخرى فيتم من 

قبل شرطة املدينة ومكتب املدعي العام داخل كل والية.
 ومن املهم اإلش��������ارة الى ان املنظمات الحقوقية لها دور كبير 
في دعم الس��������لطة القضائية اذ توجد ع��������دد كبير منها تعمل 
عل��������ى ُفض النزاعات بش��������كل ودي اذ ممكن ان يحيل القاضي 
األط��������راف ال��������ى هذه املكانب لف��������ض النزاع بش��������كل ودي .ويتم 
اعتماد االتفاق املوقع من قب��������ل األطراف من قبل القاضي من 
خالل توثيقه بش��������كل رس��������مي . ونرى من خالل ذلك ان النظام 
القضائ��������ي االمريكي يقوم على فكرة املرونة في حل النزاعات 
والتعدد النوع��������ي والوظيفي لعمل القاضي ومنح الحصانة 

القضائية للقاضي من خالل فترة عمله بالقضاء.

فكرة النظام القضائي األميركي
نوافذ العدالة 

سالم مكي

ال يمكن للنص القانوني، ان يكون جامدا، محنطا بقيود املؤسسة 
التش��������ريعية، وتابعا للظروف التي تحكمه��������ا، ذلك انه وجد ألجل 
أن يكون قريبا من املجتمع، متفاعال مع قضاياه. لألس��������ف، النص 
القانون��������ي لدينا أصبح رهينا للمزاجات السياس��������ية في مس��������ألة 
تعديله أو إلغائه. مما يس��������بب محن��������ة للقاضي، خصوصا عندما 
يك��������ون صلب��������ا، ال مرونة في��������ه. ولكن ثمة نص��������وص قانونية يمكن 
تلمس الثغرات التي يس��������تطيع من خالله��������ا القاضي ان يدخل الى 
عم��������ق القان��������ون، ويقترب من روحه، فبعض القض��������اة، يرى ان روح 
النص القانوني هي املقدس��������ة وليست ألفاظه وال شكله الخارجي. 
محكمة األحوال الش��������خصية في الحسينية أصدرت قبل مدة قرارا 
مهما، ورائعا، تضمن مسألة غاية في األهمية وهي تجاوز النص 
القانوني. ولكن: ألي ش��������يء ت��������م التجاوز! لصال��������ح الجانب األهم، 
وهو الشرع، لصالح الدستور الذي هو أسمى من القانون. لصالح 
احقاق الح��������ق. وملخص القضية تتمثل ف��������ي ان زوجة مفقود فقد 
في ظروف يغلب معها موته )أح��������داث العنف الطائفي في ديالى( 
وتيق��������ن الزوجة من موت زوجها، فقررت الزواج من ش��������خص آخر، 
قب��������ل ان تنتهي مدة االربع س��������نوات، وقبل ان تحكم املحكمة بوفاة 

املفقود حكما.
 وف��������ي ع��������ام 2016 تم الحكم بموت املفقود، اي بعد 10 س��������نوات من 
فقدان��������ه. وبعد ذلك قامت الزوجة بتصديق عقد زواجها من الزوج 
الثاني وبعدها رفعت دعوى ضد الزوج تطلب فيها تصديق الزواج 
واثبات نس��������ب اطفاله��������ا اليه وهو ما أجاب املدع��������ى عليه/ زوجها 
باملوافق��������ة على إجابة طلب املدعية/ الزوجة. ولكن الحكمة وخالل 
التحقيقات التي أجرتها، اكتشفت انها لم تسلك الطريق القانوني 
الذي رس��������مه القان��������ون، اذ تزوجت وهي بعصمة رج��������ل آخر. ولكن 
كما بّينا س��������ابقا، قررت املحكمة ان تس��������تند في حكمها الى ما هو 
أهم من القانون.  كما تمت مفاتحة مكتب الس��������يد السيستاني في 
النجف لبيان املوق��������ف وكان الجواب: مادام كال الطرفني مطمئنني 
الى موت الزوج األول، فيحكم بصحة العقد الواقع بينهما. اضافة 
الى إجاب��������ة االدعاء العام بااليجاب، فإن ق��������رار املحكمة كان الحكم 
بصحة ال��������زواج والحكم بتصديقه وثبوت النس��������ب للمدعى عليه 
بع��������د تطابق البصم��������ة الوراثية بني األوالد وأبيه��������م. املحكمة هنا، 
اتبعت النص الدس��������توري الذي ينص على ان االسالم دين الدولة 
الرس��������مي وال يجوز تشريع قانون يخالف االس��������الم. كذلك اتبعت 
م��������ا تمليه علي��������ه مس��������ؤوليتها القانونية في تطبيق التش��������ريعات 
بش��������كل س��������ليم. فهذه الدعوى يجب ان تكون مدعاة للمش��������رع اوال 
ولرجال القانون في إعادة النظر بالنصوص القانونية التي تنظم 
الوضع القانوني للمفقود، بعد ان نبني انها ال تتناسب مع الشرع 
بالضرورة وال مع املنطق حتى. على املشرع ان يجد نصوصا أكثر 
ضمانا لحقوق زوجة املفقود وأهله، وعدم اإلبقاء على مدة االربع 
س��������نوات واشتراط النش��������ر في صحيفة محلية وان يجد نصوصا 

أكثر مالءمة للواقع.

تجاوز القانون ألجل الشرع 
والدستور

عين قانونية

* ما هو �سبب ت�سكيل حمكمة 
متخ�س�سة باملياه؟   

- تشكلت هذه املحكمة بناء على ما عرضته 
وزارة امل��������وارد املائية وتحقيق��������ًا للمصلحة 
العامة بالحفاظ على الثروة املائية وتأمني 
توزيعه��������ا، بما يحقق إس��������تراتيجية الدولة 

ف��������ي توفي��������ر األم��������ن الغذائي ولغ��������رض منع 
التج��������اوزات، ويكون مقر ه��������ذه املحكمة في 
اس��������تئناف الرصافة ف��������ي بغ��������داد وفي مقر 

االستئنافات في كل املحافظات. 

* ما هي طبيعة �لدعاوى �لتي 

تنظرها حمكمة �ملياه؟ ومن هي �أكرث 
�جلهات �لتي تقيم هذه �لدعاوى؟ 

- معظم القضايا التي تنظرها املحكمة هي 
دع��������اوى "محرمات مبازل" والنس��������بة األكبر 
منها تقيمها الحكومة، وقد ساهمت ظاهرة 
انتشار العشوائيات في تعطيل العديد من 

املشاريع اإلروائية.  

* ما هي �أكرث �ملناطق �لتي تنت�سر 
فيها �ملخالفات على �ملياه؟

- بالنس��������بة إل��������ى بغ��������داد فأن دع��������اوى املياه 
تتمرك��������ز ف��������ي الرصاف��������ة كمنطق��������ة الزه��������ور 
ف��������ي الحس��������ينية التي ش��������هدت تصاعدا في 
دعاواها خالل الس��������نوات األخيرة، وبش��������كل 
ع��������ام م��������ع كثرة بن��������اء بي��������وت العش��������وائيات 

املعروفة "بالحواس��������م" تأتي ه��������ذه الدعاوى 
إذ أن هذه العشوائيات شيدت ع�لى مناطق 
مخصصة ملش��������اريع إروائي��������ة تابعة لوزارة 
املوارد املائية، مما اثر سلبًا على انجازها.  

* ما �سبب قلة �لدعاوى �لتي تنظرها 
حمكمة �ملياه ؟ 

- يع��������ود  انخفاض عدد دع��������اوى املياه إلى 
حداثة املحكمة من جهة وانحراف مس��������ار 
قضاي��������ا املياه من جهة أخ��������رى اذ ان اغلب 
الخالفات  يتمس��������كون بقضايا  أصحابها 
بس��������ببها  تحص��������ل  الت��������ي  واملش��������اجرات 
ويغفلون ع��������ن القضية األصلي��������ة املتنازع 
بسببها وهي املياه ما يضطر املحكمة الى 
إحال��������ة الدعوى إلى محاكم أخرى حس��������ب 

االختصاص، كم��������ا أن البطء ف��������ي إجابات 
وإج��������راءات وزارة امل��������وارد املائي��������ة يعتب��������ر 
احد األسباب التي تؤثر على سرعة حسم 

دعاوى املحكمة. 

* ما هو �ل�سبب ور�ء زيادة حالت 
�لتجاوز على حمرمات �ملبازل ؟

- واحدة من أهم األسباب هي سماح وزارة 
امل��������وارد املائي��������ة ألصح��������اب العش��������وائيات 
ببن��������اء مش��������يداتهم وع��������دم ردعه��������م من��������ذ 
البداية بحجة تده��������ور الوضع األمني في 
ذلك الوقت لبع��������ض املناطق ما جعل االمر 
يخرج عن السيطرة وجعل  سقف التجاوز 
يصل مستوى أبنية وعمارات كبيرة على 

هذه املحرمات.

بابل/ مروان الفتالوي

تس��������بب نف��������وق جام��������وس في 
إح��������دى الق��������رى الزراعي��������ة في 
بابل بتغري��������م وزارة الكهرباء 
مبلغ��������ًا ق��������دره أربع��������ة ماليني 

وثمانمائة دينار عراقي.
وف��������ي التفاصي��������ل إن حي��������وان 
ال��������ذي يعود ألحد  الجاموس 
قري��������ة  ف��������ي  املواش��������ي  مرب��������ي 
أصي��������ب  بباب��������ل  معيمي��������رة 
بصعق��������ة كهربائي��������ة عندم��������ا 
أعم��������دة  أح��������د  م��������ن  اقت��������رب 
الكهرباء، م��������ا أدى إلى نفوقه 
ف��������ي الح��������ال بس��������بب تقصير 
الذين  باب��������ل  دائ��������رة كهرب��������اء 

أهملوا صيان��������ة العمود الذي 
تأثر أثناء هطول األمطار.

املاش��������ية  صاح��������ب  املدع��������ي 
طالب بتعويض أمام محكمة 
ة ف��������ي الحلة في دعوى  البداء
الكهرباء/  رفعها ضد وزي��������ر 
مق��������ّدرا  لوظيفت��������ه  إضاف��������ة 
خسارته بستة ماليني دينار.

ويق��������ول قاض��������ي الب��������داءة في 
الحلة عل��������ي العامري إن "هذه 
الدع��������اوى غالب��������ًا م��������ا تتك��������رر 
ليس��������ت نادرة بالنسبة  وهي 
أروق��������ة  عل��������ى  للمطلع��������ني 

املحاكم".
إل��������ى  حدي��������ث  ف��������ي  وأض��������اف 
ف��������ي  "املحكم��������ة  أن  "القض��������اء" 

ه��������ذه الدعوى تق��������وم باتخاذ 
كاف��������ة اإلج��������راءات القانوني��������ة 
وذلك بإجراء كشف على محل 
الح��������ادث وتقري��������ر م��������ن لجنة 
بيطرية خاصة ويتم االطالع 
على جدول توزي��������ع الكهرباء 
ف��������ي املنطق��������ة ال��������ذي أثبت أن 
التي��������ار مس��������تمر ح��������ال وقوع 

الحادث".
ب��������داءة  ب��������أن "محكمة  وأف��������اد 
الحلة وجدت أن دائرة املدعى 
علي��������ه ق��������د قص��������رت ف��������ي أداء 
واجبه��������ا وذل��������ك بع��������دم إجراء 
الكهرب��������اء  ألعم��������دة  صيان��������ة 
املتهالكة ومع هطول األمطار 
تس��������ببت بصعق الحيوان ما 

تسبب في نفوقه".
وقررت املحكم��������ة إلزام املدعى 

عليه "وزي��������ر الكهرباء إضافة 
لوظيفت��������ه" بتأدية مبلغ قدره 

وثمانمائ��������ة  مالي��������ني  أربع��������ة 
دينار عراقي، حددته املحكمة 
الخب��������راء  آراء  إل��������ى  اس��������تنادًا 
الذين اس��������تعانت بهم لتقدير 
املبل��������غ م��������ع تحمي��������ل املدع��������ى 
عليه كافة مصاريف الدعوى 

وأتعاب املحاماة.
رّدت محكم��������ة  م��������ن جانبه��������ا 
التميي��������ز االتحادي��������ة الطع��������ن 
املقدم من املدعى عليه وقررت 
تصديق حكم املحكمة بعد أن 
وجدت أن الق��������رار كان موافقا 
األوراق  إثب��������ات  بعد  للقانون 
م��������ن  التقصي��������ر  التحقيقي��������ة 
تأييد  وقررت  الكهرباء  دائرة 

الحكم.

■ الضبط االلكتروني في البطحاء

أعلنت دار القضاء في البطحاء عن اكتمال 
مشروع الضبط االلكتروني فيها، مشيرة 
إلى أن نس��������ب حس��������م املحاكم التابعة لهذا 
ال��������دار بلغت مس��������تويات عالية خالل العام 

املاضي.
وق��������ال قاضي املحكم��������ة ف��������ي تصريح إلى 
"القضاء"، إن "زي��������ارة اجراها وفد قضائي 
رفي��������ع مؤخرًا إلى دار القضاء في البطحاء 
لإلط��������الع ميداني��������ًا عل��������ى الي��������ة العمل في 

محاكمها".
وتاب��������ع أن "نس��������بة الضب��������ط االلكترون��������ي 
وصل��������ت إلى %100"، مؤك��������دًا أن "توصيات 
ص��������درت بمتابع��������ة برنامج س��������ير الدعوى 
الجزائي��������ة، وأن يب��������ذل املوظف��������ني قصارى 

جهدهم".
ولف��������ت قاضي املحكم��������ة إل��������ى أن "معدالت 
حس��������م الدعاوى أمام محاك��������م دار القضاء 
بلغت مستويات عالية وتراوحت بني )-96 

99(% خالل العام املاضي".

■ محامو محاكم الفهود

أعلنت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ذي قار 
االتحادية عن اجتماع جمعها مع محامي 
محاك��������م ناحي��������ة الفه��������ود، الفت��������ة إل��������ى أن 
الطرفني اتفقا على ادامة التواصل وتعزيز 
العمل القضائي. وقال رئيس االس��������تئناف 
القاضي فاض��������ل حلبوص في تصريح إلى 
"القضاء"، إن "لق��������اء حصل بيننا ومحامي 
محاكم دار القضاء بناحية الفهود ملناقشة 
االرتقاء بالعمل القضائي وتعزيز العدالة 

في املنطقة".
وتاب��������ع حلبوص أن "املحام��������ني أكدوا على 
ض��������رورة إدام��������ة العالق��������ات م��������ع القض��������اة 
والطاق��������م الوظيف��������ي للمحكم��������ة"، الفتًا إلى 
أنهم "اش��������اروا إلى عدم وجود معوقات في 
عملهم وأنه يسير بنحو سلس وايجابي".

وأوض��������ح أن "مقترحات اس��������تمعنا لها من 
قبل بعض املحامني الخاصة بصرف اجور 
االنتداب، وقد وعدنا بتنفيذ ما يمكن وفقًا 

للقانون".

■ الموقوفون في محكمة كنعان

اف��������ادت دار القض��������اء في كنع��������ان التابعة 
لرئاسة استئناف ديالى بحسمها اغلب 
الدعاوى التحقيقي��������ة املعروضة امامها، 
الفت��������ة إل��������ى بق��������اء 6 موقوف��������ني فقط على 
ذمتها، وعزت ذلك إلى أن القبض عليهم 

حصل حديثًا.
ب��������داءة كنع��������ان محم��������د  وذك��������ر قاض��������ي 
الجوران��������ي ف��������ي تصريح إل��������ى "القضاء"، 
إن "وفدًا من رئاس��������ة االستئناف زار مقر 
املحكم��������ة لإلطالع عل��������ى العمل القضائي 

فيها وبغية تذليل العقابات".
وتابع الجوراني أن "دار القضاء وبجميع 
محاكمه��������ا انج��������زت مع��������دالت كبيرة من 

الدعاوى والقضايا املعروضة أمامها".
وأشار إلى أن "محكمة التحقيق حسمت 
قضاي��������ا اغل��������ب املوقوفني ول��������م يتبق إال 
س��������تة موقوفني وأن س��������بب ع��������دم انجاز 
التحقي��������ق معه��������م ك��������ون تاري��������خ القبض 

عليهم حديثًا".

"جاموسة" تغرم وزارة الكهرباء نحو خمسة ماليين دينار

قاضي محكمة المياه: العشوائيات رفعت غلة دعاوانا

 تشكلت محكمة املياه كأحد أش��������كال املحاكم املتخصصة في العراق، 
وتخت��������ص املحكمة بالنظر في دعاوى هذا املورد املهم لضمان حماية 
الث��������روة املائية وتأمني توزيعها بني املواطنني بعدالة، وللوقوف على 
تفاصيل وأعمال هذه املحكمة كانت لنا وقفة مع قاضي محكمة املياه 

باسمة الساعدي   

بغداد/ سحر حسين 

●  2nd Year  Issue (16)  February 2017السنة الثانية/ العدد )16( شباط 2017

استمرار حمالت التبرع بالدم في رئاسات االستئناف/ عدسة القضاء

القاضية باسمة الساعدي

حدد قان��������ون اصول املحاكمات الجزائية رقم )23( لس��������نة 1971، القرارات التي 
يتخذها قاضي التحقيق املختص وفقًا للمادة )130( بعد انتهاء التحقيق في 

القضية املعروضة أمامه ويمكن ايجازها ب�:
اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل ال يعاقب عليه القانون او ان املشتكي تنازل 
عن ش��������واه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي او ان 
املتهم غير مس��������ؤول قانونا بسبب صغر س��������نه فيصدر القاضي قرارا برفض 
الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.  أما اذا كان الفعل معاقبا عليه ووجد القاضي 

ان االدلة تكفي ملحاكمة املتهم فيصدر قرارا باحالته على املحكمة املختصة.
وف��������ي م��������ا اذا كانت االدلة ال تكف��������ي الحالته فيصدر قرارا باالف��������راج عنه وغلق 

الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك. 
وف��������ي حال وجد القاض��������ي ان الفاعل مجهول او ان الح��������ادث وقع قضاء وقدرا 

فيصدر قرارا بغلق الدعوى مؤقتا. 
ويخلى س��������بيل املتهم املوقوف عند صدور القرار برفض الش��������كوى او االفراج 
عن��������ه، فيما يخبر القاض��������ي االدعاء العام بالقرارات الت��������ي يصدرها بمقتضى 

هذه املادة.

تعرف على قرارات القاضي 
بعد انتهاء التحقيق
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