
بغداد / القضاء

فكك��������ت الق��������وات األمنية بالتع��������اون مع القض��������اء عصابة 
التواص��������ل  فتي��������ات عب��������ر مواق��������ع  اس��������تدرجت  خطي��������رة 
االجتماعي بحجة الزواج، من أجل خطفهن واستغاللهن 

جنسيًا.
وروت إح��������دى الضحاي��������ا، قصة اس��������تغاللها من��������ذ بداية 
تعرفها على ش��������اب في مواقع التواصل االجتماعي عبر 

االنترنت.
وقالت نور ذات السبعة عشر ربيعًا بعد وقت طويل قضته 

بالبكاء والصمت وتجاهل كل األس��������ئلة التي وجهها لها 
مراس��������ل "القضاء" إنها لم تر بوس��������امته وكلماته العذبة 
أحدا م��������ن رجال مدينتها، وكأنها ل��������و كانت تتحدث إلى 

رجل من األحالم.
وأضاف��������ت "كل ما حل بي بس��������بب الهاتف املحمول، فبعد 
أن وافق أبي على أن أش��������تريه؛ همم��������ت بتحقيق أحالمي 
الغبية بتنزيل برامج التواصل وإنش��������اء حس��������ابات على 

مواقع التواصل االجتماعي املختلفة".
واسترسلت وقد اطمأنت بعد مساحة من البكاء "صدقني 
كان��������ت هذه البرامج مثل تحقيق األحالم يوم أنزلتها، ها 

أنا أمتلك الفايبر والوتس��������اب والتليغرام وحس��������اب على 
الفيس بوك وتويتر وانس��������تغرام، كأني ملكت كل ش��������يء 
يوم ملكتها، ولم أكن أعرف أنها هي التي س��������ترميني في 

جهنم".
وتكمل  نور "على الفيس بوك كنت أتلقى عشرات طلبات 
الصداق��������ة إال أن أبي الذي كنت قريبة منه جدا ينصحني 
ب��������أن اقتص��������ر التواص��������ل عل��������ى قريبات��������ي وصديقات��������ي، 
وه��������ذا بالفع��������ل م��������ا صنعت��������ه في الب��������دء؛ حت��������ى دفعتني 
الرغب��������ة بالتعرف أكثر على ما ف��������ي عالم موقع التواصل 
االجتماعي فقبلت دع��������وة إلى مجموعة عندما راجعتها 

وج��������دت أعضاءها عل��������ى األغلب من الط��������الب والطالبات 
ومعهم بعض األساتذة الجامعيني".

"كان��������ت املجموعة عبارة عن محادثات -تواصل نور- بني 
األعضاء، وكانت املواضيع عن أحالم الشباب وتطلعاتهم 
ودراس��������تهم، ش��������عرت أني أم��������ام نخبة يس��������تحيل أن أجد 
مثيال له��������ا ف��������ي مدينتي الجنوبي��������ة والريفي��������ة، وصرت 
ال أفعل ش��������يئا في أيام��������ي إال مبادلة أعض��������اء املجموعة 

األحاديث والنقاش".

التفاصيل ص3

تفكيك شبكة تستدرج الفتيات الكترونيا لغرض االستغالل الجنسي
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القاضي عبد الستار بيرقدار

إن من أهم الضمانات القانونية لحماية االس��������تثمار 
األجنب��������ي والوطن��������ي، هو توفير قض��������اء متخصص 
وس��������ريع لحل املنازع��������ات املرتبطة باالس��������تثمار لذا 
ف��������ان مجل��������س القضاء األعل��������ى قد اعتم��������د على مبدأ 
التخص��������ص في القضايا التجاري��������ة وقد كان الهدف 
من إنش��������اء نظ��������ام قضائي متخصص ه��������و تحقيق 
عدالة س��������ريعة وفعالة تش��������كل دعام��������ة قوية لعملية 
التنمية وتشجيع االس��������تثمار، ومنذ إحداثها قامت 
بدور هام في مجال البت في تلك املنازعات سواء من 
حيث السرعة أو من حيث مستوى األحكام الصادرة 

بشأنها.
 وي��������دل على أهمية ه��������ذه املحاكم نش��������اطها املتزايد 
وارتفاع نس��������بة عدد القضايا املس��������جلة في املحاكم 
التجاري��������ة، وان م��������ن جملة القضايا الت��������ي لها عالقة 
بمي��������دان االس��������تثمار نج��������د قضاي��������ا حماي��������ة امللكية 
الصناعي��������ة والتجاري��������ة، وقضاي��������ا النق��������ل البحري 
الدولي للبضائع وقضايا االعتماد املستندي والتي 
تبرز بح��������ق أهمية ه��������ذه املحاكم ف��������ي تحقيق األمن 

القضائي.
 إن القض��������اء التجاري أصب��������ح االن اكثر من أي وقت 
مض��������ى مطاَلب��������ا باالنفتاح على محيط��������ه الخارجي 
واالطالع عل��������ى تجارب قضائية وثقاف��������ات قانونية 
أخ��������رى، واالخذ بعني االعتبار ضرورة انفتاحه على 
املحيط الخارجي وعدم االكتفاء بالتكوين القانوني 
وإنم��������ا االهتم��������ام بمس��������ائل االقتصاد واملحاس��������بة 
والش��������ؤون املالية والتجارة الدولية رغبة في تطوير 
واس��������تيعاب متطلبات العمل التجاري حتى يصبح 
ق��������ادرا على إيجاد الحلول املناس��������بة مل��������ا قد يعرض 
علي��������ه من منازع��������ات تجارية تهم مجال االس��������تثمار 
ومن ثم يكون فاعال أساس��������يا في خلق مناخ س��������ليم 
يسوده االطمئنان والثقة واالستقرار ويشكل دعامة 
قوية لعملية التنمية وتش��������جيع االستثمار، وحتى 
يق��������وم القضاء التجاري املتخص��������ص بالدور املنوط 
به الس��������يما في التحفيز على االستثمار واملساهمة 
ف��������ي خلق النش��������اطات االقتصادية علي��������ه أن يضمن 
أمن املس��������تثمرين ويصون حقوقهم في ظل س��������يادة 
القانون واس��������تقالل القضاء، س��������واء كان��������وا وطنيني 
أم أجانب، إذ ال اس��������تثمار ب��������دون ضمانات قضائية 

واضحة.

القضاء واالستثمار 

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

)JAMC(

hjc.idep2013@gmail.com

اإلفتتاحية

بغداد / حيدر زوير

قال رئيس محكمة الجنايات املختصة 
بقضايا النزاهة في استئناف الرصافة 
القاضي جمعة الس��������اعدي إن "القضاء 
يعاني ش��������حة في األدلة ضد الفاسدين 
الكب��������ار، وفي ح��������ال الوص��������ول إلى أدلة 
تدينه��������م س��������يواجهون العقوب��������ة مهما 

كانت مناصبهم".
وفي حوار مع "القضاء" يلفت الساعدي 
إلى ع��������دم إمكانية اعتب��������ار كل ما يلقى 
ف��������ي اإلع��������الم وتصريحات "التس��������قيط 
السياس��������ي" أدلة ضد املتهمني، مشيرًا 
إلى أن القضاء يتعامل بدقة وحساسية 

مع قضايا النزاهة.

وأض��������اف قاضي الجناي��������ات أن "الكثير 
من الفاسدين الحقيقيني قد ال تصلهم 
اإلدان��������ة ألنه��������م ليس��������وا ف��������ي الواجهة، 
فيما تكون أغل��������ب األدلة ضد املوظفني 

متوسطي أو صغار املناصب".
والم الس��������اعدي الجه��������ات التش��������ريعية 
في ما يخص تعديل أو س��������ن القوانني، 
مؤكدا أن بعض مواد قانون العقوبات 
العراق��������ي ال تتالءم وحجم الضرر الذي 
يصيب املال العام في مس��������ألة األحكام 

العقابية للمدانني.
وانتق��������د بعض م��������واد قان��������ون االدعاء 
الع��������ام الجدي��������د مؤكدا أن "امل��������ادة التي 
أوصت بأن تفتح مكاتب لإلدعاء العام 
في الوزارات والهيئات املستقلة تشكل 

سابقة خطيرة في استهداف استقالل 
القض��������اء، وذل��������ك ألن أعض��������اء اإلدع��������اء 
العام بحس��������ب ه��������ذه املادة س��������يكونون 
عمليا خارج مؤسساتهم التخصصية 

وضمن مؤسسات لسلطات أخرى".
وع��������ن القوانني أكمل الس��������اعدي أن "ما 
لدينا من قوانني تعد من أرصن وأعرق 
القوانني ف��������ي املنطقة، وهي على الرغم 
مما تعرضت له من تغييرات ألس��������باب 
مختلفة ف��������ي النظام الس��������ابق، إال أنها 
رغم ذلك ل��������م تفقد قيمته��������ا، ولكن هذا 
ال يمن��������ع من إع��������ادة النظ��������ر في بعض 

موادها".
لكنه أكد بخص��������وص قانون العقوبات 
أن "قان��������ون العقوب��������ات العراق��������ي واحد 

من أه��������م القوانني بهذا الش��������أن، إال أنه 
والسيما في ما يرتبط بمحور حديثنا 
"النزاه��������ة" ينبغي تعدي��������ل بعض املواد 
ف��������ي ه��������ذا القان��������ون خاصة م��������ا يرتبط 

بإحداث الضرر باملال العام".
وع��������ن الحم��������الت الش��������عبية التي تطلق 
ملواجهة الفس��������اد وما اذا كانت تمارس 
ضغطا بالسلب أو اإليجاب على العمل 
القضائي، أجاب "نعم هنالك ما تسميه 
بالتأثير الشعبي فهو مساند للقضاء 
بالطبع، وه��������و حتما إيجاب��������ي عندما 
يرتق��������ي الجمه��������ور إل��������ى دع��������م وتقوية 
أن  إال  القضائي��������ة،  والق��������رارات  العم��������ل 
هنالك من يمكن أن يستثمر الغضب أو 
القناعات الش��������عبية ملصالحه الخاصة 

أو يوه��������م الجمهور الع��������ام بما هو غير 
صحي��������ح، وه��������ذا ما يج��������ري في بعض 

وسائل اإلعالم املغرضة".
وعّما يسمى شعبيا ب�"حيتان" الفساد 
وم��������ا يدور حول صعوب��������ة إدانتهم قال 
"ال يوج��������د ل��������دى القض��������اء "حيت��������ان" أو 
أي اس��������م آخر، نحن لدينا متهم س��������واء 
كان مس��������ؤوال كبي��������را أو صغي��������را، ومن 
يثب��������ت وبالدليل إدانته ي��������دان أيا كان، 
ولذا عندم��������ا ثبتت إدانة وزراء أدانتهم 
محاكمن��������ا وهكذا كبار املس��������ؤولني من 
غي��������ر النظر إلى منصبهم أو أي ش��������يء 

آخر".

التفاصيل في صفحة حوار

رئيس جنايات النزاهة : الفاسدون الكبار يديرون 
عملياتهم عبر آخرين ليهربوا من األدلة

اقرتح تشكيل حمكمة خاصة مبكافحة الفساد على غرار "اجلنائية املركزية"

بغداد/ القضاء 

وف��������ر القضاء العراق��������ي لخزينة الدول��������ة العامة 
مبلغا تجاوز ال�40 ملي��������ار دينار عراقي كإيراد 
نهائي للعام املاض��������ي، جاءت حصيلة إيرادات 

املحاكم عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات.
ويعد القضاء أحد املوارد املهمة لتمويل خزينة 

الدول��������ة، إذ يض��������ع إيراداته العام��������ة من دون أن 
ينفق منها شيئًا في الصندوق املالي العراقي.

وقال��������ت مدير ع��������ام الدائرة املالي��������ة في مجلس 
القضاء األعلى إن "إيرادات القضاء للعام 2017 
بلغت أكثر م��������ن 40 مليارا و664 مليون دينار"، 
مبين��������ة أن "ه��������ذه املبالغ ج��������رى تحصليها من 
أقيام رس��������وم الدعاوى، والغرامات، إضافة إلى 

أمانات الصندوق".
وتابع��������ت في حديث مع "القض��������اء"، أن "مجلس 
القض��������اء األعل��������ى يتحصل إيرادات��������ه عن طريق 

جبايته الرسوم املفروضة بحكم القانون".
وع��������ّدت مدي��������ر ع��������ام املالي��������ة ان "القض��������اء م��������ن 
مؤسس��������ات الدولة التي تم��������ّول الخزينة العامة 
بإيراداته��������ا، الفت��������ة إل��������ى ان "مجل��������س القض��������اء 

األعلى ال ينف��������ق من ايراداته ش��������يئًا، وإجمالي 
املبلغ يرحل إلى خزينة الدولة".

وأوضح��������ت إن "الحس��������ابات الختامية للس��������نة 
املالي��������ة املنتهية 2017 تم تس��������ليمها الى ديوان 
الرقاب��������ة وضمن امل��������دة املقّررة، وبنس��������ب انجاز 

عالية بلغت 95 %".  
التفاصيل ص3

القضاء منح خزينة الدولة أكثر من 40 مليارا خالل عام
بغداد / سيف محمد

انتقد قضاة متخصصون بمكافحة املخدرات 
قانون املخدرات واملؤث��������رات العقلية الجديد 
لتخفيفه عقوبة جريم��������ة التعاطي التي تعد 

الجريمة األثر رواجًا.
وكشف القضاة عن أساليب ترويج املخدرات 
داخل األوساط الشبابية، مؤشرين أن بعض 
املقاه��������ي تدس في "األركي��������الت" مواد مخدرة 
إلدمان زبائنها، الفتني إلى أن بعض التجار 
يستخدمون فتيات الليل في عرض بضائعهم 

أو يستخدمون مدمنني لترويجها.
وقال القاضي احمد االميري رئيس املحكمة 
اخ��������ذت  "املخ��������درات  ان  املركزي��������ة  الجنائي��������ة 
باالنتشار على املستويني التعاطي والتجارة 
واصبحت تس��������تهدف فئة الشباب من الذكور 
واالناث ما يعد س��������ببًا رئيس��������يا ف��������ي ارتكاب 

جرائم القتل والسرقة واالغتصاب".
ولف��������ت االمي��������ري ال��������ى ان "تج��������ارة املخ��������درات 
اصبحت مصدرًا رئيسيًا لتمويل العصابات 
والجماع��������ات االرهابية"، مؤك��������دًا ان "احكامًا 
ص��������درت بحق تج��������ار تراوحت بني الس��������جن 

املؤقت واملؤبد حتى وصلت لالعدام".
فيما انتقد رئيس املحكمة الجنائية املركزية 
قان��������ون املخدرات واملؤث��������رات العقلية رقم 50 
لس��������نة 2017 الذي ش��������رع حديثًا واصفًا اياه 
" بالهزي��������ل"، حي��������ث يؤكد القاض��������ي أن "مواد 
القان��������ون الجدي��������د جاءت بعقوبات بس��������يطة 
ومخفف��������ة ج��������دًا لجرائ��������م املخ��������درات وحولت 
بعضه��������ا ال��������ى جنحة بع��������د ان كانت بموجب 
القان��������ون القدي��������م كل جرائ��������م املخ��������درات هي 
جرائ��������م جنايات وباح��������كام ش��������ديدة ورادعة 

لخطورة الجريمة".
التفاصيل ص2

قضاة ينتقدون قانون
المخدرات الجديد

45أكرث من ٧٠ ألف طالق يف ٢٠١٧ استئناف بابل تقف على معوقات قضاة 5
اجلزاء وتناقش سبل تطوير العمل

القضاء يواصل افتتاح حماكم جديدة 
توازيا مع ارتفاع الكثافة السكانية

كتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد

بني القضاء والسياسة

■ قصر القضاء في البصرة/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد / إيناس جبار

أك��������د قض��������اة مختص��������ون ف��������ي محاك��������م 
التحقيق والجنايات انحس��������ار عمليات 
الخط��������ف خالل امل��������دة األخي��������رة، مقارنة 
بالفت��������رات املاضية التي ش��������هدت فيها 
ه��������ذه الجريم��������ة ذروتها نتيج��������ة الفراغ 
األمني الذي خلفت��������ه املعركة مع تنظيم 

داعش اإلرهابي، بحسب القضاة.
 وكشف القضاة أن جانب الرصافة في 
بغداد ه��������و األكثر اس��������تهدافًا لعمليات 
الخط��������ف الس��������يما الط��������رق الخارجي��������ة 
الس��������ريعة لصعوب��������ة تغطيته��������ا أمنيًا، 
أن  كش��������فت  الوقائ��������ع  أن  مؤكدي��������ن 
العصابات غالبا ما تس��������تقل س��������يارات 
نوع )تاهو( و)بي��������ك اب( بدون لوحات، 
فيما أش��������اروا أن مبالغ الفدية قد تصل 
إل��������ى )400( ألف دوالر أميركي بحس��������ب 

الحالة املادية للضحية.
وس��������اهمت التقنيات الحديثة في إلقاء 

القب��������ض عل��������ى الكثي��������ر م��������ن عصابات 
الخطف، كما أكد القضاة، مشيرين إلى 
امتالك القضاء قاعدة بيانات واس��������عة 
ساهمت في كشف أماكنهم وهوياتهم.

وق��������ال القاضي س��������هيل عبد الله س��������هو 
رئي��������س الهيئ��������ة الثاني��������ة ف��������ي محكمة 
الجناي��������ات املركزي��������ة أن "اغل��������ب دعاوى 
الخط��������ف املعروضة أم��������ام املحاكم ذات 
دوافع مادية، إذ تش��������كل ه��������ذه الجريمة 
ما يق��������ارب %90 م��������ن جرائ��������م الخطف، 
أم��������ا املتبقية فتش��������مل جرائ��������م الخطف 

االعتيادية".
وأض��������اف عب��������د الله إل��������ى "القض��������اء" إن 
"الخط��������ف إذا ل��������م تصاحب��������ه مس��������اومة 
على املال يعتبر خطف��������ا عاديا ويحكم 
املدان به على وفق املادة 421 من قانون 
العقوب��������ات الت��������ي تنص عل��������ى الخطف 
وتقيي��������د  األش��������خاص  حج��������ز  ملج��������رد 

حرياتهم".
التفاصيل ص2

التقنيات تساهم 
في انحسار عمليات الخطف

بغداد / غسان مرزة

أرش��������فت محكمة التمييز االتحادية أضابيرها الكترونيا منذ 
العام 2003 ولغاية العام الحالي بش��������كل تام حيث بلغت نسبة 
االنجاز 100 % وبذلك فان أي قرار يحتاجه املواطن  يس��������تطيع 

الحصول عليه بكل يسر عن.  
وقالت مدير قس��������م التكنولوجي��������ا والنظم منى عبد الحس��������ني 

"ب��������دأت فكرة األرش��������يف االلكترون��������ي ملحكمة التميي��������ز بتهيئة 
املستلزمات كافة من س��������يرفرات وحاسبات وسكنرات وتهيئة 
وتأثي��������ث"، الفتة إلى أن "ش��������عبة كاملة خصص��������ت لتتولى هذه 
املهمة التي كانت صعبة في البدء لضخامة األضابير املتراكمة 
إذ كن��������ا نعان��������ي من قلة املوارد البش��������رية املتخصص��������ة في هذا 

االختصاص لسرعة ودقة االنجاز لكن تم تجاوز ذلك".
وأضافت عبد الحس��������ني إل��������ى "القضاء": "بدأن��������ا التعاقد مع 25 

مدخل بيانات حيث تولى قس��������م تكنولوجيا املعلومات إعداد 
البرنامج الخاص باألرش��������فة حي��������ث يوفر البرنام��������ج إمكانية 
البحث واس��������تخراج اإلضبارة الفرعية ملخزن محكمة التمييز 
وتحويله��������ا من ورقية الى الكتروني��������ة وانتهت العملية في 31 
/ 12 / 2017 إذ أعلن��������ا أرش��������فة  )12000( أل��������ف اضبارة تقريبا، 

وتتكون الواحدة من )-10 100( ورقة".
 التفاصيل ص5

"التمييز" تؤرشف أضابيرها ابتداء من 2003

سالم مكي
قانون التضمني 

وضمانات املوظف
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القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تعنى األمم املتحضرة بحفظ ونش��������ر تراثها العلمي واألدبي والفني 
وتعم��������ل على تيس��������ير كل الوس��������ائل الت��������ي تكفل لهذا التراث س��������بيل 
التعريف ب��������ه داخل بالدها وخارجها حتى يس��������تفيد منه كل باحث 
وناش��������ر ومحق��������ق وذلك ع��������ن طريق مركز اإلي��������داع القانوني ونش��������ر 

البيانات الدورية عن املؤلفات واملصنفات.
 ومل��������ا كان العراق الحديث في مطلع نهضته الفكرية اخذ بأس��������اليب 
حف��������ظ ونش��������ر تراثه العلمي واألدب��������ي والفني عل��������ى النمط العصري 
ولغرض توسيع آفاق الكتاب العراقي والتعريف به فقد وجد املشرع 
م��������ن الضروري تش��������ريع قان��������ون اإليداع رقم 37 لس��������نة 1970 أس��������س 
بموجبه مرك��������ز اإليداع القانون��������ي في وزارة الثقافة وتحقيق نش��������ر 
البيانات الدوري��������ة باملؤلفات واملصنفات ع��������ن طريق الحصول على 
النس��������خ الضرورية من كل ما ينش��������ر من املؤلفات العراقية وما يقوم 
مقامها داخ��������ل العراق وخارجه ملؤلف��������ني او مترجمني او محققني او 
ا م��������ن الواجب الوطني  ناش��������رين او منتج��������ني عراقيني باعتباره جزء
الذي يتحتم على هؤالء املوطنني القيام به ومركز االيداع هو املكتبة 
الوطنية وتش��������مل املصنف��������ات الكتب والنش��������رات والكتب والكراريس 
والتقارير واإلحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنش��������رها لغرض 
البيع والتوزيع والرس��������ائل الجامعية واملجالت والصحف الرسمية 
والوقائ��������ع العراقية واملنش��������ورات املوس��������يقية وامل��������واد االخرى التي 
تعتبره��������ا وزارة الثقافة من املصنف��������ات وعلى صاحب املطبعة إيداع 
خمس نس��������خ مما يطبعه م��������ن املصنفات في املكتب��������ة الوطنية ويتم 
إيداع املصنف وما في حكمه قبل العرض للتوزيع وتكون املصنفات 
الواجبة االيداع نسختني من املصنفات التي تطبع او تنشر او تنتج 
خارج العراق ملؤلفني او مترجمني او محققني او ناشرين او منتجني 
عراقيني ونس��������ختني من املصنفات التي ال يزيد ما اعد منها للنش��������ر 
على مائة نس��������خة ونس��������ختني من املجالت والجرائد ونسخة واحدة 
من الرس��������ائل الجامعية املطبوعة ويكون صاحب الرس��������الة مسؤوال 
ع��������ن االي��������داع اذا كان��������ت مقدمة خارج الع��������راق وتك��������ون الجامعات او 
الكليات او املعاهد العراقية مس��������ؤولة عن إيداع الرسائل املقدمة لها 
ونسخة واحدة من املنشورات املوسيقية ويكون الناشر مسؤوال عن 
االي��������داع وعلى املؤل��������ف او املترجم او املحقق او الناش��������ر او املنتج او 
صاح��������ب املطبعة الحصول على رقم االي��������داع املصنفة وما في حكمه 
م��������ن مركز االيداع لغرض تثبيته عليه وعلى املركز مس��������ك س��������جالت 
باملصنف��������ات ومافي حكمها وتكون دليال على حق التأليف واالنتاج 
وتس��������ري أح��������كام ه��������ذا القانون عل��������ى املصنفات التي تطبع وتنش��������ر 
وتنت��������ج خارج الع��������راق اذا كانت ملؤلف��������ني او مترجمني او محققني او 
ناش��������رين او منتجني عراقيني ويكون املستورد ومن حكمه مسؤوال 
ع��������ن االيداع وعلى كل مطبعة او دار نش��������ر او انتاج قائمة في العراق 
ان تقدم بيانات ش��������هرية باملصنفات ومافي حكمه��������ا وعلى الدوائر 
املس��������ؤولة عن االش��������راف على املطابع ودور النشر والتي تنتج مواد 
يش��������ملها القانون تزويدها بقوائم باس��������ماء املطابع ودور النشر مع 

ذكر عناوينها وقوائم شهرية باملطبوعات.
 وف��������ي حالة عم اي��������داع املصنفات يح��������ق للمكتبة الوطنية ش��������راؤها 
واستيفاء أثمانها من الجهات املسؤولة عن االيداع ويعاقب املخالف 
له��������ذا القانون بغرامة ونج��������د ان هذه العقوبة قليلة جدا وال تش��������كل 
ردعا الس��������يما بعد انتش��������ار املخالفات ألحكام هذا القانون ونرى ان 
يص��������ار الى إع��������ادة النظر في قان��������ون اإليداع النافذ وتش��������ريع قانون 

جديد يواكب التطور في كافة املجاالت.
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العصابات تستقل سيارات "تاهو" وتنفذ أغلب جرائمها يف الرصافة

املقاهي وفتيات الليل لعرض البضاعة ومدمنون يتولون توزيعها

التقنيات الحديثة تساهم 
في انحسار عمليات الخطف في بغداد

بغداد / إيناس جبار

أكد قضاة مختصون في محاكم التحقيق 
والجناي��������ات انحس��������ار عملي��������ات الخط��������ف 
خ��������الل امل��������دة األخي��������رة، مقارن��������ة بالفترات 
املاضية التي ش��������هدت فيها هذه الجريمة 
ذروتها نتيجة الفراغ األمني الذي خلفته 
املعرك��������ة م��������ع تنظي��������م داع��������ش اإلرهاب��������ي، 

بحسب القضاة.
وكش��������ف القض��������اة أن جان��������ب الرصافة في 
بغ��������داد ه��������و األكث��������ر اس��������تهدافًا لعمليات 
الخطف السيما الطرق الخارجية السريعة 
لصعوب��������ة تغطيته��������ا أمني��������ًا، مؤكدين أن 
الوقائ��������ع كش��������فت أن العصاب��������ات غالبا ما 
تس��������تقل س��������يارات نوع )تاهو( و)بيك اب( 
ب��������دون لوح��������ات، فيم��������ا أش��������اروا أن مبالغ 
الفدي��������ة ق��������د تصل إل��������ى )400( أل��������ف دوالر 

أميركي بحسب الحالة املادية للضحية.
وس��������اهمت التقني��������ات الحديثة ف��������ي إلقاء 
القبض على الكثير من عصابات الخطف، 
كم��������ا أك��������د القضاة، مش��������يرين إل��������ى امتالك 
القضاء قاعدة بيانات واسعة ساهمت في 

كشف أماكنهم وهوياتهم.
وقال القاضي سهيل عبد الله سهو رئيس 
الهيئ��������ة الثاني��������ة ف��������ي محكم��������ة الجنايات 
الخط��������ف  دع��������اوى  "اغل��������ب  أن  املركزي��������ة 
املعروض��������ة أمام املحاكم ذات دوافع مادية، 
إذ تشكل هذه الجريمة ما يقارب %90 من 
جرائم الخطف، أما املتبقية فتشمل جرائم 

الخطف االعتيادية".
وأضاف عبد الله إلى "القضاء" إن "الخطف 
إذا لم تصاحبه مس��������اومة على املال يعتبر 
خطف��������ا عاديا ويحكم املدان ب��������ه على وفق 
املادة 421 من قانون العقوبات التي تنص 
عل��������ى الخط��������ف ملج��������رد حجز األش��������خاص 

وتقييد حرياتهم".
وازدادت في امل��������دة املاضية جرائم الخطف 
ف��������ي بغداد وبع��������ض املحافظ��������ات، حتى أن 
هذه الجريم��������ة تنظر اس��������تنادا إلى قانون 
مكافحة اإلرهاب الذي يعتبر أشد القوانني 

الجزائية في العراق.
إلى ذلك يق��������ول القاضي عبد الله إن "املادة 
الثاني��������ة / 8 من قان��������ون مكافحة اإلرهاب 
اعتبرت خط��������ف أو تقييد حري��������ات األفراد 
أو احتجازهم لالبت��������زاز املالي أو ألغراض 
ذات طابع سياس��������ي أو طائفي أو قومي أو 
دين��������ي أو عنص��������ر نفعي من ش��������أنه تهديد 
األمن والوحدة الوطنية والتش��������جيع على 
اإلره��������اب، اعتبرت ذلك فعال إرهابيا، لذلك 
ف��������أن املدانني بعمليات الخطف يتم إصدار 
العقوبة بحقهم بموج��������ب قانون مكافحة 

اإلرهاب".

وعد قاض��������ي الجنايات أن "جرائم الخطف 
م��������ن الجرائم املنظم��������ة فالعصابات تختار 
أفراده��������ا م��������ن ذوي الحاجة الس��������تغاللهم 
التخطي��������ط  يب��������دأ  ث��������م  بامل��������ال  واغرائه��������م 
والتنفيذ واملس��������اومة على امل��������ال مع ذوي 
الضحاي��������ا"، الفت��������ا إل��������ى ان "ط��������رق تنفي��������ذ 
عملي��������ات الخط��������ف مختلفة وكثي��������رة ففي 
بغ��������داد مثال حصل��������ت عمليات اس��������تدراج 
للضحايا عن طريق النس��������اء واس��������تدراج 
الضحاي��������ا بالغواي��������ة أو عن طري��������ق رواد 
النوادي الليلية، إذا تبدأ عمليات الخطف 
بمتابعة الضحايا والس��������ؤال عن أحوالهم 
املادية ومراقبة أوقات دخولهم وخروجهم 
إلى أماكن عملهم لغرض اقتناص الفرصة 

املناسبة لتنفيذ العملية".
ويوضح القاض��������ي أن "املحكمة اكتش��������فت 
م��������ن خ��������الل اعتراف��������ات العصاب��������ات الت��������ي 
القي القب��������ض عليها أو التبلي��������غ عنها أن 
عملي��������ات الخطف غالبا ما تتم بس��������يارات 
)تاهو( س��������وداء اللون غير حاملة لألرقام 
او س��������يارات بيك أب"، الفتا إل��������ى أن "أغلب 
الجرائ��������م تت��������م في جان��������ب الرصاف��������ة أكثر 
مما في الكرخ وتحديدا في مناطق ش��������رق 
القن��������اة تنش��������ط عملي��������ات الخط��������ف وعلى 

طريق محمد القاسم او الكرادة".
وعزا أس��������باب استهداف الضحايا في هذه 
األماكن إلى أن "هذه الطرق ال تتوقف فيها 

الس��������يارات وعدم وج��������ود ازدح��������ام وكذلك 
ألن ش��������وارع بغداد الداخلية تنعم بوجود 
األجه��������زة األمني��������ة بكثافة بعك��������س الطرق 
الخارجي��������ة كس��������ريع محمد القاس��������م الذي 
يحتوي أيضا أكثر من منفذ"، الفتا الى أن 
"اغلب املناط��������ق التي يتم حجز املخطوفني 
فيها هي مناطق التج��������اوز أعالي مناطق 

الرصافة".
وع��������ن اخت��������الف األح��������كام الص��������ادرة بحق 
املتهمني يق��������ول القاضي عبدالل��������ه ان "لكل 
جريم��������ة ظروفها، لكن عقوب��������ة اإلعدام هي 
املعم��������ول بها في أكث��������ر القرارات الس��������يما 
عندما يكون املتهم له سوابق ومرتكب أكثر 
من جريمة"، مش��������يرا إلى أن "هناك متهمني 
لم يس��������بق لهم ارتكاب جريمة او قد يكون 
شابًا في مقتبل العمر فتكون العقوبة أقل 

شدة ويحكم بالسجن املؤبد".
م��������ن جانبه، يرى قاض��������ي تحقيق املحكمة 
الجنائي��������ة املركزي��������ة أن "حرك��������ة الخط��������ف 
نشطت بعد ش��������هر تش��������رين األول من عام 
2014 أي بع��������د دخ��������ول "داع��������ش" اإلرهابي 
بعملي��������ات  تق��������وم  العصاب��������ات  ب��������دأت  إذ 
الخط��������ف وكان��������ت غاية الغالبي��������ة العظمى 
م��������ن العمليات االبت��������زاز امل��������ادي"، الفتا أن 
"العام��������ني 2014-2015 يعتبران الذروة في 

نشاط هذه الجريمة".
ويضيف قاض��������ي التحقيق في حديث إلى 

"القضاء" أن "خلية ش��������كلت خالل 2015 في 
عمليات بغداد مختصة بمكافحة الخطف، 
وتعرض هذه الخلية أوراقها على محكمة 
التحقيق املركزية"، مشيرا إلى أنها "حققت 
نتائج إيجابي��������ة عالية من خالل التقنيات 
الفني��������ة املس��������تخدمة وس��������اهمت بالقبض 

على اعتى عصابات الخطف". 
 وي��������رى قاضي تحقيق املركزية أن "جريمة 
الخطف ال تقل بش��������اعة ع��������ن جريمة القتل 
لك��������ون عائل��������ة الضحية تعان��������ي ضغوطا 
نفس��������ية صعب��������ة وتبع��������ات عديدة تس��������بب 
للش��������خص  ولي��������س  أفراده��������ا  ل��������كل  األذى 

املخطوف فقط".
وعن املبالغ واقيامها في عمليات الخطف 
واملساومة أوضح أن "املبالغ ليست محددة 
أو له��������ا مقياس معني فهي تتراوح من 200 
إل��������ى 400 ألف دوالر أميرك��������ي، وهذا الفرق 
باملبل��������غ تابع للعملية وأح��������وال املخطوف 
وإمكانات��������ه املادي��������ة، فغالبا ما يدرس��������ون 
الحال��������ة امل��������ادة للضحي��������ة دراس��������ة كامل��������ة 
ويك��������ون طلب الفدي��������ة حس��������ب إمكانيتها، 
ولك��������ن غالبا ما يكون املبل��������غ النهائي بعد 

املساومة واالتفاق". 
ويع��������رج القاضي عل��������ى أهمية "الوس��������ائل 
الفني��������ة كونها العام��������ل األكبر في التوصل 
مرحل��������ة  ف��������ي  الس��������يما  الخاطف��������ني  إل��������ى 
املس��������اومة"، الفتا الى انه "ف��������ي بادئ األمر 

كنا نفتقر إلى قاع��������دة بيانات ومعلومات 
ع��������ن العصابات لكن بعد العام 2016 بدأنا 
بتكوين قاع��������دة معلومات عن طريق جمع 
األدل��������ة واعترافات أف��������راد العصابات ممن 

يتم القبض عليهم".
ويواص��������ل حديث��������ه "ف��������ي الع��������ام 2017 ت��������م 
القب��������ض على اغل��������ب واخط��������ر العصابات 
وم��������ن أبرزها عصاب��������ة مختصة في خطف 
التجار واصدرت العديد من أحكام اإلعدام 
بحقه��������م"، مش��������يرا إلى انه "تم��������ت مالحظة 
ان العصاب��������ات الكبيرة عن��������د القبض على 
أفراده��������ا فان األف��������راد الهاربني يش��������كلون 
عصاب��������ات جديدة وهذا احد العوامل التي 
أسسنا قاعدة بيانات بسببها إضافة الى 
ان هناك زعماء للعصابات لديهم أكثر من 
عصاب��������ة موزع��������ة في مناط��������ق مختلفة من 
بغداد تمكنا من القبض عليهم س��������اهمت 

بتوفير معلومات عنهم".
وخلص بالق��������ول الى ان "اس��������تغالل الفراغ 
األمني وذهاب الجيش والشرطة لساحات 
القتال ولد تل��������ك العصابات وبعد تحقيق 
النصر انحس��������رت تلك العصابات السيما 
بع��������د تش��������كيل خلي��������ة الخطف وتأس��������يس 

قاعدة بيانات".
من جانبه يعلق القاضي خضير س��������لمان 
بش��������أن التكييف القانوني لجرائم الخطف 
قائال ان "املش��������رع العراقي أدخل قسما من 
جرائ��������م الخطف ضم��������ن الجرائم اإلرهابية 
نظ��������را للبواع��������ث م��������ن ورائه��������ا ف��������ان دافع 
الجريمة املطلق هو دافع طائفي أو ابتزاز 
مالي ل��������ذا ش��������دد القان��������ون العقوب��������ة على 

مرتكبيها".
وأضاف س��������لمان أن "جرائ��������م الخطف التي 
تحصل في مناط��������ق املحمودية واالقضية 
والنواح��������ي باعثها هو االبت��������زاز املادي أو 
الطائف��������ي كون الصفة الغالبة على املنطقة 

العشائرية والتذبذب األمني فيها". 
يضي��������ف "بع��������د التحقي��������ق وجم��������ع األدل��������ة 
والتوص��������ل إل��������ى البواع��������ث ف��������أن قاض��������ي 
التحقي��������ق يصدر ق��������راره بإحال��������ة األوراق 
التحقيق��������ة إلى محكم��������ة التحقيق املركزية 
إلكمال التحقيق فيها وحسب االختصاص 
النوع��������ي عندما تك��������ون الجريمة خاضعة 

لقانون مكافحة اإلرهاب".
ويذك��������ر س��������لمان أن "هناك بواع��������ث أخرى 
الخط��������ف منها انتقامية أو عش��������ائرية يتم 
إكمال اإلجراءات التحقيق��������ة فيها ومن ثم 
تت��������م إحالته��������ا إلى محكم��������ة الجنايات في 
الك��������رخ ملحاكمة املتهم وفق م��������ادة اإلحالة 
مثل جريمة الخط��������ف )اإلناث( وفق أحكام 
امل��������ادة )377ق ع( ف��������ي حالة ك��������ون املجني 

عليها متزوجة". 

بغداد / سيف محمد

انتقد قض��������اة متخصصون بمكافحة املخدرات قانون 
املخدرات واملؤث��������رات العقلية الجديد لتخفيفه عقوبة 

جريمة التعاطي التي تعد الجريمة األثر رواجًا.
وكش��������ف القضاة عن أس��������اليب ترويج املخدرات داخل 
األوس��������اط الشبابية، مؤشرين أن بعض املقاهي تدس 
ف��������ي "األركيالت" مواد مخدرة إلدم��������ان زبائنها، الفتني 
إل��������ى أن بعض التجار يس��������تخدمون فتي��������ات الليل في 

عرض بضائعهم أو يستخدمون مدمنني لترويجها.
وقال القاضي احمد االميري رئيس املحكمة الجنائية 
املركزية  ان "املخدرات اخذت باالنتشار على املستويني 
التعاطي والتجارة واصبحت تس��������تهدف فئة الشباب 
من الذكور واالناث ما يعد س��������ببًا رئيسيا في ارتكاب 

جرائم القتل والسرقة واالغتصاب".
ولفت االميري الى ان "تجارة املخدرات اصبحت مصدرًا 
رئيس��������يًا لتمويل العصابات والجماع��������ات االرهابية"، 
مؤك��������دًا ان "احكام��������ًا صدرت بحق تج��������ار تراوحت بني 

السجن املؤقت واملؤبد حتى وصلت لالعدام".
فيم��������ا انتقد رئيس املحكم��������ة الجنائية املركزية قانون 
املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لس��������نة 2017 الذي 
شرع حديثًا واصفًا اياه " بالهزيل"، حيث يؤكد القاضي 
أن "م��������واد القان��������ون الجديد جاءت بعقوبات بس��������يطة 
ومخفف��������ة جدًا لجرائم املخ��������درات وحولت بعضها الى 
جنحة بعد ان كانت بموجب القانون القديم كل جرائم 
املخدرات هي جرائم جنايات وباحكام شديدة ورادعة 

لخطورة الجريمة".
ويق��������ول االمي��������ري ان "القانون الجدي��������د اعتبر تعاطي 
املخدرات جنحة على الرغم من أنها من اخطر الجرائم 

لكثرتها بني الش��������باب فكان االولى وضع عقوبة رادعة 
ال س��������يما ان الع��������راق لي��������س منتجًا وال مص��������درًا وانما 
مستهلك للمخدرات"، مش��������يرًا الى ان "القانون الجديد 
وف��������ر االرض الخصب��������ة لتج��������ار املخ��������درات لتصري��������ف 

مخدراتهم نوعا ما".

احكام بالسجن واالعدام 
م��������ن جانبه افاد القاضي حميد بديوي رئيس محكمة 
جنايات الكرخ بان "مايقارب الس��������بعني حكمًا صدرت 
م��������ن جناي��������ات الكرخ خالل الع��������ام 2017 طال��������ت تجارًا 

للمخدرات ومروجني ومتعاطني".
وب��������ني ان "هذه االح��������كام تراوحت بني الس��������جن املؤبد 
واملؤق��������ت وهناك احكام اخرى صدرت باالعدام ش��������نقًا 

حتى املوت فضاًل عن االحكام االخرى".
ويذكر بدي��������وي ان "جرائم التعاطي وبموجب القانون 
الجديد اصبحت تحال من قب��������ل قاضي التحقيق الى 
محكم��������ة الجنح لتنظر من قبلها بع��������د ان كانت تنظر 
م��������ن قبل محكمة الجنايات بموج��������ب القانون القديم"، 
مؤك��������دًا ان "املش��������رع بموج��������ب القان��������ون الجديد خفف 

العقوبة املقررة لتعاطي املخدرات".

مخدرات متداولة 
م��������ن جانبه، يتحدث قاضي تحقي��������ق املحكمة املركزية 
املخت��������ص بقضاي��������ا املخ��������درات عقيل ناظم ع��������ن انوع 
املخدرات املتداولة في العراق حيث يقول إن "ابرز هذه 
االنواع هي الكريس��������تال والحشيشة واالفيون ويحتل 
الكرس��������تال املرتبة االولى ويكون على شكل حبوب او 

ذرات بلورية".
ويكم��������ل القاض��������ي ناظم ان "الحشيش��������ة يت��������م الترويج 
لها عن طريق الس��������كائر او االركيلة فضاًل عن االفيون 

وانواع اخرى من املخدرات والحبوب".

تجار املخدرات 
وع��������ن تجار املخ��������درات وآلية عمله��������م، يضيف قاضي 
املحكم��������ة املركزي��������ة ان "هن��������اك حلقات متسلس��������لة في 
ما يتعل��������ق بتجارة املخ��������درات وتمث��������ل الحلقة االولى 
)الحجي او الرئيس��������ي( وغالبا  املس��������تورد ويدعى بال�
ما يتواجدون في املحافظات الجنوبية وهو من يقوم 

باستيراد املخدرات من دول الجوار".
ويس��������تطرد "اما الحلقة الثانية فه��������و التاجر الثانوي 
وه��������و الش��������خص الذي يقوم بش��������راء املخدرات بس��������عر 
مع��������ني بغية بيعه الى اخر بس��������عر اكبر وغالبا ما يتم 

اختياره بعناية من قبل املستورد".
ويضيف قاضي املخدرات أن ")التاجر الثانوي( يقوم 
بدوره ببيع املواد الى ش��������خص آخر بسعر اكبر يدعى 
)الوس��������يط( وبدوره يقوم ببيع البضاعة الى شخص 
أخي��������ر ويدعى )املس��������تلم( والذي من خالل��������ه تصل الى 

املتعاطني".

ترويج المخدرات 
ويتح��������دث قاضي تحقيق املحكم��������ة املركزية املختص 

بقضايا املخدرات عن طرق ترويج املخدرات، قائال إن 
"هن��������اك طريقتني لترويج املخ��������درات االولى عن طريق 
املقاه��������ي فهناك مقاه تقدم اركيل��������ة تحتوي على مواد 
مخدرة بغية إجبار الش��������باب على الرجوع مرة اخرى 
لتدخني هذه االركيلة"، مؤكدًا ان "بعض الشباب يعود 
م��������رة اخرى ويستفس��������ر عن نوع وطعم ه��������ذه االركيلة 
يتم اخب��������اره بوجود ه��������ذه املواد املخ��������درة وباالمكان 
الحصول عليها إن رغب ليق��������وم صاحب املقهى ببيع 

هذه املواد بهذه الطريقة".
ويكمل القاضي ناظم أن "هناك طريقة اخرى وهي عن 
طريق الفتيات الالتي يمارس��������ن البغاء ممن يتواجدن 
في النوادي الليلة )املالهي( حيث يقوم بعض التجار 
بترويج بضاعتهم م��������ن خالل الفتيات بإقامة عالقات 
جنسسية مع الشباب وعرض املخدرات عليهم"، مبينًا 
"ف��������ي حالة موافقة الش��������خص يتم تعام��������ل مع صاحب 
النادي او الش��������خص املروج للبضاعة بش��������كل مباشر 
اي ان الفتي��������ات مج��������رد حلقة وص��������ل او طريقة لعرض 

املخدرات".
وزاد ناظم "هن��������اك من يقوم بنقل املخدرات وتوزيعها 
لق��������اء الحص��������ول عل��������ى كمية من ه��������ذه امل��������واد لغرض 

تعاطيها".
ويذكر القاضي أن "معدل القضايا التي تعرض يوميا 
مايق��������ارب ال�30 قضي��������ة مخدرات اغل��������ب املتهمني فيها 
هم من فئة الش��������باب س��������واء متعاط��������ني او مروجني او 

متاجرين".
وعل��������ل القاض��������ي اس��������باب زي��������ادة ظاه��������رة املخ��������درات 
والتعاطي بشكل كبير هو "ضعف الوضع االقتصادي 
الذي يؤدي إل��������ى البطالة وقة الوعي الديني والثقافي 
فضاًل ع��������ن ان القانون الجديد ج��������اء بعقوبات مخففة 

مما ساهم في زيادة حاالت جرائم املخدرات".

قضاة ينتقدون قانون المخدرات الجديد ويكشفون سبل ترويجها

■ المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد / الرصافة

■ قانون المخدرات الجديد حول جريمة التعاطي إلى جنحة



مبدأ الثبوت بالكتابة 
في القانون العراقي 

)........ ومب��������دأ الثب��������وت بالكتابة ه��������و كل كتابة تصدر من 
الخصم من شأنها ان تجعل وجود الحق املدعى به قريب 
االحتمال( هكذا عرف قانون االثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ 
لهذا املفه��������وم القانوني كدليل من أدل��������ة اإلثبات في املادة 

٧٨ منه.
��������ا تج��������در اإلش��������ارة الي��������ه ان مصطلح )مب��������دأ الثبوت  َوِممَّ
بالكتابة(، إنما يراد به )بداية او مقدمة( لإلثبات بالكتابة 
بعد تعزيزه��������ا بدليل آخر او قرينة، وقد أورده التش��������ريع 
العراق��������ي والتش��������ريعات العربية التي أخ��������ذت به بصيغة 
)مبدأ ثب��������وت بالكتاب��������ة( وهي ترجمة ملصطلح فرنس��������ي 
األص��������ل وترجمت��������ه الصحيح��������ة )بداية ثب��������وت بالكتابة(، 
لذا ينبغي التفريق وع��������دم الخلط بني كلمة )مبدأ( والتي 
تعن��������ي ) القاع��������دة الكب��������رى او األصيل��������ة ( وب��������ني مفهوم ) 
بداي��������ة الكتابة ( والتي تعن��������ي ) املقدمة او الخطوة االولى 
لإلثب��������ات ( ومن هذا املنطلق فق��������د دعونا في بحثنا املقدم 
ع��������ام ٢٠١٠ الى الى اعادة صياغة نص املادة ٧٨ من قانون 
االثبات النافذ وذلك برد املصطلح الى تس��������ميته األصلية 
ليكون اكث��������ر إدراكا وفهما للكافة حيث ملس��������نا في العمل 

القانوني.
 إن الكثيري��������ن من العاملني في الش��������أن القانوني يجهلون 
املعن��������ى القانوني الدقي��������ق لهذا املصطل��������ح القانوني رغم 
أهميت��������ه الكبي��������رة كدليل م��������ن أدلة اإلثب��������ات فيعزفون عن 

إيراده في دفوعهم أمام املحاكم.
تق��������وم فكرة مب��������دأ الثب��������وت بالكتابة على أس��������اس الدليل 
الناقص الذي يعزز بالش��������هادة والقرائن االخرى او حتى 
باليم��������ني املتممة، وه��������ي تعديل لقاعدة اإلثب��������ات بالدليل 
الكتاب��������ي الكامل وبعب��������ارة أخرى هي إحدى اس��������تثناءات 
وجوب اإلثبات بالدليل الكتابي وبذلك تعطي هذه الفكرة 
للقاضي سلطة واسعة في توجيه الدعوى وتقدير أدلتها 
وصوال ال��������ى الحكم العادل، وكما أس��������لفنا ان هذا املفهوم 
يس��������تند الى وجود )بداي��������ة كتابة( لم تكتم��������ل، بمعنى ان 
تصدر كتابة من الطرف اآلخر ال ترقى الى مصاف الدليل 
الكتاب��������ي الكام��������ل كما لو انه قد دون مش��������غولية ذمته الى 
خصمه بدين معني عل��������ى عجالة على قصاصة من الورق 
او عل��������ى )علبة س��������كائر كما ه��������و الفرض املدرس��������ي الذي 
كان يطرحه علينا أس��������اتذتنا في كليات القانون س��������ابقا 
لتقريب صوره الفهم للوقائع( ولكن هذه الكتابة يعوزها 
توقي��������ع ممن صدرت منه ، فإذا ما طرح النزاع عندئذ أمام 
القضاء ، وأنك��������ر الخصم اآلخر للحق املدعى به وبصدور 
ه��������ذه الكتابة منه، جاز عندئ��������ذ لقاضي املوضوع أن يأذن 
ملدعي الحق بتقديم بينته الشخصية )الشهادات( لتعزيز 

مصداقية هذه الكتابة األولية. 
إن هذا املفهوم القانوني مبدأ فعال جدا ومن أدلة اإلثبات 
الشائعة في القضاء املصري على وجه الخصوص حسب 
ما الحظته من األح��������كام القضائية التي اصدرها القضاء 
املذكور عند إع��������داد بحثي بهذا الخصوص، وعلى خالف 
ذل��������ك هو نادر اإليراد أمام املحاك��������م العراقية وربما يعزى 
الس��������بب لعدم إدراك املعنى القانوني له لدى املتخاصمني 

في الدعاوى املعروضة حسب ما أسلفت آنفا. 

رواتب منتسبي جملس القضاء األعلى خالل هذا العام مؤمنة 

القضاء زود خزينة الدولة بأكثر 
من 40 مليار دينار العام الماضي
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فكك��������ت الق��������وات األمني��������ة بالتع��������اون م��������ع 
القضاء عصابة خطيرة استدرجت فتيات 
عبر مواقع التواص��������ل االجتماعي بحجة 
الزواج، م��������ن أجل خطفهن واس��������تغاللهن 

جنسيًا.
وروت إحدى الضحايا، قصة استغاللها 
من��������ذ بداية تعرفها على ش��������اب في مواقع 

التواصل االجتماعي عبر االنترنت.
وقالت نور ذات الس��������بعة عشر ربيعًا بعد 
وق��������ت طوي��������ل قضت��������ه بالب��������كاء والصمت 
وتجاه��������ل كل األس��������ئلة الت��������ي وجهها لها 
مراس��������ل "القض��������اء" إنها لم تر بوس��������امته 
وكلماته العذبة أحدا من رجال مدينتها، 
وكأنه��������ا ل��������و كانت تتحدث إل��������ى رجل من 

األحالم.
وأضاف��������ت "كل ما حل بي بس��������بب الهاتف 
املحم��������ول، فبع��������د أن واف��������ق أب��������ي على أن 
أشتريه؛ هممت بتحقيق أحالمي الغبية 
بتنزيل برامج التواصل وإنشاء حسابات 
االجتماع��������ي  التواص��������ل  مواق��������ع  عل��������ى 

املختلفة".
واسترسلت وقد اطمأنت بعد مساحة من 
البكاء "صدقني كانت ه��������ذه البرامج مثل 
تحقيق األحالم يوم أنزلتها، ها أنا أمتلك 
والتليغرام وحساب  والوتس��������اب  الفايبر 
عل��������ى الفيس ب��������وك وتويتر وانس��������تغرام، 
كأن��������ي ملكت كل ش��������يء ي��������وم ملكتها، ولم 
أكن أع��������رف أنها هي التي س��������ترميني في 

جهنم".
وتكم��������ل  ن��������ور "عل��������ى الفي��������س ب��������وك كنت 
أتلقى عش��������رات طلب��������ات الصداق��������ة إال أن 
أب��������ي الذي كنت قريبة منه جدا ينصحني 
ب��������أن اقتص��������ر التواص��������ل عل��������ى قريباتي 
وصديقات��������ي، وه��������ذا بالفعل م��������ا صنعته 

في البدء؛ حتى دفعتني الرغبة بالتعرف 
أكث��������ر على ما ف��������ي عالم موق��������ع التواصل 
االجتماع��������ي فقبلت دعوة إل��������ى مجموعة 
عندم��������ا راجعتها وج��������دت أعضاءها على 
األغل��������ب من الط��������الب والطالب��������ات ومعهم 

بعض األساتذة الجامعيني".
"كان��������ت املجموع��������ة عبارة ع��������ن محادثات 
-تواص��������ل ن��������ور- ب��������ني األعض��������اء، وكانت 
املواضيع عن أحالم الش��������باب وتطلعاتهم 
ودراس��������تهم، ش��������عرت أن��������ي أم��������ام نخب��������ة 
يس��������تحيل أن أجد مثيال لها في مدينتي 
الجنوبية والريفية، وصرت ال أفعل شيئا 
في أيام��������ي إال مبادلة أعض��������اء املجموعة 

األحاديث والنقاش".
"استمر هذا األمر ألسبوعني؛ تروي "نور" 
حتى تحدث لي أحد أفراد املجموعة بشكل 
خاص، كان مؤدبا ورائعا بالكلمات التي 
ب��������دأ بها بالتع��������رف، وألن��������ي تحدثت معه 
سابقا ضمن املجموعة لم أجد مانعا من 

الحديث معه ومبادلته التعارف".
أحمد ش��������اٌب ف��������ي الثانية والعش��������رين من 
العم��������ر يدرس الهندس��������ة هك��������ذا أخبرني 
عن نفس��������ه، تق��������ول "نور" وملعرفته بش��������كِل 
أكب��������ر انتقلت إل��������ى صفحته الش��������خصية 
لإلطالع على منشوراته وصوره، وجدت 
بالفعل كما يقول فكل ما ينشره يختص 
ال��������ذي  املج��������ال  الكهربائي��������ة  بالهندس��������ة 
يدرسه، ولكن األهم هو ما رأيته في خانة 

الصور".
توضح "نور" وعيناها تجوب في األرض 
"الصور هي التي جذبتني" سألتها كيف 
"م��������أل الخج��������ل والغضب وجهه��������ا وقالت 
بقوة "لم أر قبل ذلك بجماله أحد ش��������عرت 
أنني كأني بطلة فيل��������م وأتحدث إلى أحد 

نجوم السينما".
ل��������م يس��������تمر الحديث مع "أحم��������د" كما بدأ 

تروي "نور" فبعد أيام صارحني أنه ومنذ 
اليوم األول أنش��������د إلى مل��������ا رآه من جديتي 
وثقافتي وأنه لطاملا حلم بفتاة تحمل ما 
أحمله من الجم��������ال والثقافة والتطلعات 

الواسعة في الحياة".
"سحرتني كلماته" علقت " نور" وهي تبكي 
بحرق��������ة وأضافت "نعم لم أكن بوعيي ولم 
أستطيع مقاومة تأثير ما كان يقوله لي، 
مأل خانة الرسائل بصوره الشخصية في 
بيت أهله الجميل ومع س��������يارته الفخمة 
وفي أماكن لم أك��������ن أتصور أن في العراق 

مثلها".
لم أت��������ردد باملوافق��������ة على طلبه بإرس��������ال 
ل��������ه، تكمل  بع��������ض ص��������وري الش��������خصية 
"ن��������ور" فأحمد ليس صديقي فحس��������ب بل 
أنا موضع كل أس��������راره وصاحب��������ة القرار 
على كل تحركاته وأعماله، صرنا نتبادل 
الص��������ور ونتواص��������ل ف��������ي كل وق��������ت وبكل 

وسيلة".
وتضيف "لم أك��������ن أعيش إال معه رغم أني 
ل��������م أره؛ كن��������ت أكمل كل ما علي��������ه فعله في 
البيت واملدرس��������ة فقط من أجل أن أتحدث 
معه، قطعت حوال��������ي تواصلي مع كل من 
أعرفه��������م وحتى م��������ع أف��������راد عائلتي كنت 
أريهم نفس��������ي فقط من أجل أن ال يشعروا 

بشيء".
ل��������م يكن م��������ا بينن��������ا حب��������ًا؛ بل هو ش��������يء 
أكبر "تكش��������ف نور" رس��������منا بمحادثاتنا 
الهاتفية كل حياتنا القادمة، وألني أعرف 
باس��������تحالة أن تقبل عائلت��������ي بأن أرتبط 
بش��������اب من خارج العش��������يرة ومن بغداد، 
اتفقن��������ا أن أهرب إليه بعد أن أراني صورة 
بيت��������ي الذي أع��������ده لي وتحدث��������ت إلى أمه 

وأبيه".
قضي��������ت تلك الليل��������ة ومن غير أن يش��������عر 
أح��������د م��������ن عائلت��������ي بجم��������ع كل أغراضي 

ومستمسكاتي الشخصية في حقيبتني، 
تكمل "نور" وبمجرد خروج أبي وأخوتي 
إلى العمل وخروج أمي للتس��������وق، تركت 
البيت واتجهت إلى بغداد، حيث ينتظرني 
أحم��������د الذي وضع لي خطة الهروب وكان 

معي خطوة بخطوة عبر الهاتف".
"لم أكن أشعر بأني أقترف أي خطأ "تكمل 
ن��������ور" فأنا أفع��������ل ما يصنعه العاش��������قون، 
وصلت "ك��������راج النهضة  طلب مني  أحمد 
أن أستقل سيارة أجرة إلى منطقة الدورة 
حي��������ث بيت أهله؛ وم��������ا أن وصلت للمكان 
الذي كان يدل الس��������ائق به عب��������ر الهاتف، 

وفي ش��������ارع ع��������ام طلب أن أترك الس��������يارة 
وبعده��������ا بدقائق التقي��������ت وللمرة األولى 

بأحمد".
تضيف "انتقلت وإياه بعد مس��������ير دقائق 
ملنطقة سكنية وفيها دخلنا أحد البيوت، 
وما أن تفحصت غرفه الفارغة واملختلفة 
عما رأيته في الصور التي كان يبعثها لي 
بدأت بالش��������عور بأني أخرج من الش��������عور 

الذي عشته لشهور معه".
"طلب من��������ي أني أعطي��������ه هاتفي املحمول 
-تق��������ول نور- ل��������م أرفض لكن��������ه انتزعه من 
يدي، وقام بتفكيك��������ه وطلب مني الدخول 

إل��������ى أحد غ��������رف البي��������ت، وق��������ام بإغالقها 
وس��������معت وقع أقدامه وإغ��������الق البيت أنه 

خرج وتركني في الغرفة املغلقة".
س��������اعات قضيتها ال أع��������رف كيف أصفها 
البي��������ت  أب��������واب  أص��������وات  ب��������دأت  حت��������ى 
باالنفتاح، ومنه��������ا بابا الغرفة التي كنت 
محص��������ورة فيها، لكنه لي��������س "أحمد" هذا 
رجل خمس��������يني العم��������ر وخلفه مجموعة 
م��������ن الرجال، دخل الغرفة لوحده وطلبني 
ملمارس��������ة الجنس، صرخت ورفضت لكنه 
أخبرني أنه سيحصل على ما يريد مهما 

فعلت".
توضح نور "ل��������م أكن أقوى على مقاومته، 
فعل كل ش��������يء يريده ومن غير مشيئتي، 
وخرج بع��������د أن أغلق الغرف��������ة مرة أخرى، 
ألبقى مع كل ما فعلته بنفس��������ي، لوحدي 
قضي��������ت ذاك اليوم الذي ش��������عرت أنه آالف 
الس��������اعات وفي الي��������وم الثاني جيء بفتاة 
أخرى م��������ن قبل آخرين وهكذا وملدة أربعة 
أيام صرنا أربع فتيات في البيت تتشابه 

مع بعض االختالفات قصصنا".
"س��������بع أيام قضيتها قبل أن تداهم البيت 

قوات أمنية وتفرج عنا".
من جانبه قال قاضي التحقيق الذي ينظر 
القضية "أننا وبع��������د تقديم أهل الضحية 
بش��������كوى لألجه��������زة االمنية، تم��������ت وعبر 
مراقبة دقيقة للهواتف والحسابات التي 
وجدت في الحاس��������بة الشخصية إلحدى 

الفتيات تم التوصل إلى هذا البيت". 
و يضي��������ف القاضي "وبعد إفادة الضحية 
والثالثة الالتي كن معها استطاعت قوى 
من جهاز األمن الوطني إلقاء القبض على 
جميع أعضاء الش��������بكة وصدقت أقوالهم 
باالعت��������راف أم��������ام املحكمة وه��������م في طور 
التحقيقات ليلقوا الحكم العادل جراء ما 

اقترفوه".

 

ويع��������د القضاء أحد امل��������وارد املهمة 
لتموي��������ل خزينة الدول��������ة، إذ يضع 
إيرادات��������ه العامة م��������ن دون أن ينفق 
منها ش��������يئًا في الصن��������دوق املالي 

العراقي.
وقال��������ت مدير ع��������ام الدائ��������رة املالية 
ف��������ي مجل��������س القض��������اء األعل��������ى إن 
"إيرادات القضاء للعام 2017 بلغت 
أكثر م��������ن 40 ملي��������ارا و664 مليون 
دين��������ار"، مبين��������ة أن "ه��������ذه املبال��������غ 
جرى تحصليها من أقيام رس��������وم 
الدعاوى، والغرام��������ات، إضافة إلى 

أمانات الصندوق".
وتابعت في حديث مع "القضاء"، أن 
"مجلس القض��������اء األعلى يتحصل 
إيراداته عن طريق جبايته الرسوم 

املفروضة بحكم القانون".
وعّدت مدير عام املالية ان "القضاء 
من مؤسس��������ات الدول��������ة التي تمّول 
الخزينة العام��������ة بإيراداتها، الفتة 
إلى ان "مجل��������س القضاء األعلى ال 
ينفق من ايراداته شيئًا، وإجمالي 

املبلغ يرحل إلى خزينة الدولة".
وأوضحت إن "الحسابات الختامية 
للس��������نة املالي��������ة املنتهي��������ة 2017 تم 
تسليمها الى ديوان الرقابة وضمن 
املدة املقّررة، وبنس��������ب انجاز عالية 

بلغت 95%".  
م��������ن جانبها، افادت مع��������اون مدير 
ع��������ام منى عب��������د الحس��������ني، ب��������أن " 
إيراداته  القض��������اء حق��������ق  مجل��������س 

والت��������زم بموازنته رغ��������م قلة املوارد 
املالي��������ة التي خصصته��������ا له وزارة 

املالية".
وأضافت عبد الحسني في تعليقها 
إلى "القضاء" أن "الدس��������تور أعطى 
خصوصية ملجلس القضاء األعلى  
في إعداد موازنته واملصادقة عليها 
من قبل مجلس النواب عليها وفق 

املادة 91 من الدستور".
وأك��������دت عبد الحس��������ني أن "القضاء 
حرص على إع��������ادة تنظيم املوازنة 
بم��������ا  الحال��������ي  بالع��������ام  الخاص��������ة 
يتناسب مع الوضع الراهن"، الفتة 
إلى "إعطاء أولوية للمشاريع التي 
والتوسع  والتطور  العصر  تواكب 
في عملية النقل باستخدام انظمة 
الحاس��������وب وه��������ذا مش��������روع أعده 

القضاء منذ العام املاضي".
وتحّدث��������ت املس��������ؤولة املالي��������ة ع��������ن 
"تغييرات جدي��������دة طالت عددا من 
اب��������واب املوازن��������ة الحالية بحس��������ب 
توجيه��������ات رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى  القاض��������ي فائ��������ق زي��������دان  
بتقلي��������ل االعتم��������اد عل��������ى النفقات 
واللج��������وء إل��������ى الجه��������ود الذاتي��������ة 

واألعمال الطوعية للموظفني".
"روات��������ب منتس��������بي  ب��������أن  وأك��������دت 
القض��������اء خ��������الل هذا الع��������ام مؤمنة 
العامة للدولة  الس��������ياقات  حس��������ب 
العراقي��������ة"، الفتة إل��������ى أن "الرواتب 
الدرج��������ات  أس��������اس  عل��������ى  مع��������دة 
قب��������ل  م��������ن  املش��������غولة  الوظيفي��������ة 

املوظفني أو تلك املستحدثة".
وفصل��������ت عبد الحس��������ني أن "إعداد 

يمر  للقض��������اء  بالنس��������بة  املوازن��������ة 
مس��������تقلة  ع��������دة بوصفها  بمراحل 
عن بقية السلطات، ومن ثم يجرى 
رفعها إل��������ى مجلس النواب لغرض 
املوافق��������ة عليه��������ا وفقًا للس��������ياقات 
الدس��������تورية ويأتي دور التصديق 
قب��������ل أن تذه��������ب إل��������ى وزارة املالية 
التي تتولى بدورها عملية صرف 

املستحقات لنا".
وذكرت عبد الحسني بأن "الرواتب 
التقاعدية القضاة وأعضاء االدعاء 
العام يتم اعداده��������ا وتوزيعها من 
قب��������ل املجلس ولي��������س من صندوق 
التقاع��������د، وه��������و امر ننف��������رد به عن 

باقي مؤسسات الدولة".
وبين��������ت انه "ال يوجد أي تجاوز او 
مخالفة في أبواب صرف  امليزانية"، 

الفتة إلى أن "نسبة الصرف األكبر 
كانت من نصيب املقر".

ولفتت أيضا إلى أن "األقسام عادة 
للتطوير  تك��������ون  مبال��������غ  تص��������رف 
الذات��������ي ملفاص��������ل مجل��������س القضاء 
تكنولوجي��������ا  فف��������ي  وتوابعه��������ا،  
التطوير  كانت جه��������ود  املعلومات 
ذاتيا في املقر واالستئناف وكذلك 
بالنس��������بة لقس��������م املوارد البش��������رية 
واألقسام األخرى، إذ تم االستغناء 

والتقليل عن الكلف الخارجية".
وتابع��������ت انه "عند نهاية كل س��������نة 
مالي��������ة تجرى مقارنة مالية أي بما 
س��������بق وس��������وف نجد ف��������ي مقارنة 
هذه الس��������نة ضغطا عاليا للنفقات 
بسبب اعتماد املجلس على جهوده 

الذاتية لصالح الخزينة العامة".

بغداد/ إيناس جبار 

وفر القضاء العراقي 
لخزينة الدولة العامة 

مبلغا تجاوز ال�40 مليار 
دينار عراقي كإيراد نهائي 

للعام املاضي، جاءت 
حصيلة إيرادات املحاكم 

عن رسوم دعاوى وغرامات 
وأمانات.

■ مبنى مجلس القضاء األعلى في بغداد

■ مواقع التواصل االجتماعي أداة استغالل وابتزاز فاعلة 

القاضي حاتم جبار الغريري

إحدى الضحايا تروي لـ"                      " قصة خطف مأساوية

●  3rd Year  Issue (29) March 2018السنة الثالثة/ العدد )29( اذار 2018



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

وأضاف قاض��������ي الجنايات أن "الكثير 
ال  ق��������د  الحقيقي��������ني  الفاس��������دين  م��������ن 
تصلهم اإلدانة ألنهم كما يقال ليسوا 
في الواجهة، فيم��������ا تكون أغلب األدلة 
ض��������د املوظف��������ني متوس��������طو أو صغار 

املناصب".
والم الس��������اعدي الجهات التش��������ريعية 
في ما يخص تعديل أو سن القوانني، 
مؤكدا أن بعض مواد قانون العقوبات 
العراقي ال تتالءم وحجم الضرر الذي 
يصيب املال العام في مسألة األحكام 

العقابية للمدانني.
وانتق��������د بعض م��������واد قان��������ون االدعاء 
الع��������ام الجديد مؤك��������دا أن "املادة التي 
أوصت ب��������أن تفت��������ح مكات��������ب لإلدعاء 
العام في الوزارات والهيئات املستقلة 
تش��������كل س��������ابقة خطيرة في استهداف 
اس��������تقالل القضاء، وذل��������ك ألن أعضاء 
اإلدع��������اء الع��������ام بحس��������ب ه��������ذه املادة 
س��������يكونون عمليا خارج مؤسساتهم 
مؤسس��������ات  وضم��������ن  التخصصي��������ة 

لسلطات أخرى".

* فلنبداأ �ضيادة القا�ضي من فهم 
الق�ضاء املخت�ص بق�ضايا النزاهة، ما 

هي املحاكم وامل�ؤ�ض�ضات الق�ضائية 
املخت�ضة بنظر ق�ضايا النزاهة؟

- تب��������دأ بالتحقي��������ق أي بمحاك��������م 
التحقي��������ق املختصة بنظر قضايا 
النزاهة بعد ورودها من الجهات 
املختص��������ة كهيئ��������ة النزاهة، وبعد 
أن تكمل محكم��������ة النزاهة عملها؛ 
ثم يتم تكيي��������ف القضية قانونيا 
وإذا ل��������م يك��������ن هنال��������ك دلي��������ل يتم 
اتخ��������اذ الق��������رار من ه��������ذه املحكمة 
باإلفراج، أما في حال وجود دليل 
تح��������ال القضية بحس��������ب صنفها، 
إم��������ا ملحكم��������ة الجن��������ح املختص��������ة 
بنظر قضاي��������ا النزاهة أو ملحكمة 
الجنايات املختصة بنظر قضايا 

النزاهة.

* ما هي املعيارية يف اإحالة الق�ضايا 
اإىل حماكم اجلنح اأو اجلنايات ؟

- في ح��������ال توفر الدلي��������ل تتحقق 
اإلحالة إلى الجن��������ح أو الجنايات 
وطبيعة املخالف��������ة هي من تحدد 

ذلك.

* متى يبداأ عمل الق�ضاء �ضد 
الف�ضاد والفا�ضدين واأين ينتهي؟

الش��������كوى  تح��������رك  م��������ن  يب��������دأ   -
الجزائي��������ة من قبل جهات متعددة 
وينتهي بحسمها سواء باإلفراج 

أو باإلدانة.

* من هي اأبرز اجلهات التي ت�ضلكم 
منها دعاوى النزاهة ؟

- كل الجه��������ات س��������واء تنفيذية أو 
تابع��������ة ملجل��������س الن��������واب أو حتى 
إخبارات م��������ن مواطنني أو جهات 
غي��������ر رس��������مية تدف��������ع بإخباراتها 

إلى هيئة النزاه��������ة وهي بدورها 
تقوم بعد إتمام عملها بتقديمها 
إل��������ى محكمة التحقي��������ق املختصة 
بقضاي��������ا النزاهة وم��������ن هنا تبدأ 
سلس��������لة نظر ه��������ذه القضايا في 

القضاء. 

*هل الق�ضاء مرحلة من مراحل 
مكافحة الف�ضاد تقع بني الك�ضف اأو 

التحقيق وبني التنفيذ اأم ه� اأكرب 
من هذا ؟

- أنت تتحدث عن "القضاء" أي عن 
السلطة التي تقضي في ما يعرض 
عليها ف��������ي مجموع��������ة محاكمها، 
وبهذا لهذه السلطة كلمة الفصل 
في قضاي��������ا النزاه��������ة أو بغيرها؛ 
وال يمكن اعتب��������ار القضاء مرحلة 
وس��������طى بل ه��������و دعام��������ة تطبيق 

القانون وتحقيق العدالة.

* هل باإمكان الق�ضاء اأن يبداأ 
عمل حتقيق النزاهة اأي اأنه يق�م 

بالك�ضف عرب م�ؤ�ض�ضاته كاالدعاء 
العام؟

- نعم لإلدع��������اء العام حق تحريك 
باإلضافة  أعضائه  الدعاوى عبر 
إلى ال��������دور الرقابي الذي يضطلع 

به جهاز اإلدعاء العام.

* هل تعتقد اأن ما جاء يف قان�ن 
جهاز االإدعاء العام باأن يك�ن 

الأع�ضاء هذا اجلهاز مكاتب يف 
ال�زارات والهيئات ميكن اأن يحقق 

تقدما يف الك�ضف عن ق�ضايا 
الف�ضاد؟

- عل��������ى العكس تمامًا؛ فهذه املادة 
الت��������ي أوص��������ت بأن تفت��������ح مكاتب 
ال��������وزارات  ف��������ي  الع��������ام  لإلدع��������اء 
تش��������كل  املس��������تقلة  والهيئ��������ات 
س��������ابقة خطي��������رة في اس��������تهداف 
ألن  وذل��������ك  القض��������اء،  اس��������تقالل 
أعضاء اإلدعاء العام بحسب هذه 
امل��������ادة س��������يكونون عملي��������ا خارج 
مؤسساتهم التخصصية وضمن 

مؤسسات لسلطات أخرى.

* على ذكر اجلهات التحقيقية اأو 
"مكاتب  ت�ضكل  "الك�ضفية" هل 

املفت�ضني العم�ميني" حلقة مهمة يف 
ما يعر�ص اأمامكم من ق�ضايا؟

- قد تس��������اهم ه��������ذه املكات��������ب عبر 
تحقيقاتها في خدمة القضاء في 
نظ��������ره لقضايا النزاه��������ة إال أنني 

لست مع تعدد الجهات.

* للأ�ضف العراق من �ضمن ع�ضرة 
بلدان هي االأعلى يف تف�ضي الف�ضاد، 

هل ق�انيننا ومنظ�متنا الت�ضريعية 
العملية "قان�ن اأ�ض�ل املحاكمات" 

تتنا�ضب مع هذا اخلطر؟
م��������ا  أن  إدراك حقيق��������ة  ينبغ��������ي   -
لدينا من قوانني تعد من "أرصن" 
وأعرق القوانني في املنطقة، وهي 
عل��������ى الرغم مما تعرض��������ت له من 

تغيي��������رات ألس��������باب مختلف��������ة في 
النظام الس��������ابق، إال أنها رغم ذلك 

لم تفق��������د قيمته��������ا، ولك��������ن هذا ال 
يمنع من إع��������ادة النظر في بعض 

موادها.

* دعنا نتحدث عن قان�ن العق�بات، 
كم بتقديرك ه� ملئم يف ما يخت�ص 

مبكافحة الف�ضاد، وهل تعد م�اده 
رادعة للمف�ضدين؟

قان��������ون  أن  أك��������رر  أخ��������رى  م��������رة   -
العقوب��������ات العراق��������ي واح��������د م��������ن 
أهم القوانني بهذا الش��������أن، إال أنه 
والس��������يما في م��������ا يرتبط بمحور 
حديثنا "النزاه��������ة" ينبغي تعديل 
ف��������ي ه��������ذا القانون  بعض امل��������واد 
خاصة ما يرتبط بإحداث الضرر 

باملال العام. 

* تق�ل ينبغي تعديل بع�ص امل�اد؛ 
ماذا تق�ضد بهذا التعديل؟

- أعن��������ي تش��������ديد العقوب��������ة، فكما 
تعرف أن ظاهرة الفساد املتفشية 
في العراق في الس��������نوات األخيرة 
غير مسبوقة بهذا الشكل واملقدار، 
واملواد الخاصة بقضايا الفس��������اد 
املال��������ي ف��������ي قان��������ون العقوبات ال 
تتناس��������ب مع ظاهرة الفساد على 

مستوى العقوبة.

* اإذن ملاذا اإىل االآن مل جتر هذه 
التعديلت؟

- ه��������ذا الس��������ؤال ينبغ��������ي أن يوجه 
مجل��������س  ألن  الن��������واب،  ملجل��������س 
القض��������اء االعل��������ى ومنذ س��������نوات 
ش��������كل لجن��������ة م��������ن كب��������ار القضاة 
ومنهم املتقاعدين والخبراء وقدم 
دراس��������ة مهمة في ضرورة تعديل 
بعض املواد ف��������ي بعض القوانني 
ومنها قان��������ون العقوبات وقدمها 
للجه��������ة التش��������ريعية إال أن ه��������ذه 
إل��������ى اليوم لم  التعديالت مازالت 

تخرج للنور.

* اأال ترى �ضيادة القا�ضي اأن هناك 
حاجة ما�ضة لت�ضريع قان�ن خا�ص 
مبكافحة الف�ضاد على غرار قان�ن 

مكافحة االإرهاب ؟ 
- بل أكثر من ذلك وأنا ش��������خصيا 
اقترحت تش��������كيل محكمة خاصة 
الفس��������اد على  مختصة بمكافحة 
غرار املحكم��������ة الجنائية املركزية 

التي تول��������ت محاكمة أزالم النظام 
السابق. 

* ملاذا حمكمة خا�ضة؟
- لو ش��������كلت ه��������ذه املحكمة حتما 
خ��������اص  قان��������ون  له��������ا  س��������يكون 
التخ��������اذ  واس��������عة  وصالحي��������ات 

إجراءات ضد كل حاالت الفس��������اد.

* رغم كل اجله�د التي تبذل اإال 
اأن ظاهرة الف�ضاد ما زالت ت�ضرب 

بكل م�ؤ�ض�ضات الدولة، بتقديرك اأين 
تكمن م�ضكلة اأن تتحقق مكافحة 
مثالية للف�ضاد املايل يف العراق؟

- ال يمكن اإلجابة عن الس��������ؤال من 
غير النظر إلى أسباب عليا ترتبط 
بالنظ��������ام العام للدول��������ة العراقية، 
وعلى رأس��������ها النظام السياس��������ي 
فمثلما  النظ��������ام،  ه��������ذا  وطبيع��������ة 
ش��������كلت املحاصصة أبرز أسباب 
ما تعرض له العراق من مشكالت 
أمني��������ة ه��������ي ذاته��������ا "املحاصصة" 
تمث��������ل عمق املش��������كلة الت��������ي تعد 
م��������ن املش��������كالت  الكثي��������ر  أس��������اس 
واألزمات ومنها "ظاهرة الفساد" 

بأصنافه وأشكاله كافة. 

* اأريد اأن اأقرتب اأكرث وا�ضمح يل 
اأن اأ�ضاأل اأين تكرث حاالت الف�ضاد 
يف م�ؤ�ض�ضات الدولة اأكرث من اأي 

مكان اآخر؟
- حتم��������ا ف��������ي العقود؛ لي��������س هذا 
املح��������ل الوحيد إال أن��������ه األهم ففي 
هذا املحل "التعاقدات" تكمن أكثر 

وأكبر قضايا الفساد.

* وبهذا من هي الفئة التي ت�ضنفها 
اأكرث من غريها من تق�م بهذه 

ال�ضفقات؟
- هذا س��������ؤال مهم فنحن نعرف أن 
اإلج��������راءات في الدوائر الرس��������مية 
تس��������ير وفق س��������ياقات إدارية، أي 
أن هنال��������ك جه��������ات معني��������ة مثال 
ب�"التعاقد" إال أن هذه الجهة حتما 
يقف خلفها ما يحصل من فساد 
جهات أخرى وقد تكون لوحدها، 
لذا تجد أن الكثير من الفاس��������دين 
الحقيقيني ق��������د ال تصلهم اإلدانة 
ألنه��������م كم��������ا يق��������ال "ليس��������وا ف��������ي 
الواجه��������ة" في ما يتول��������ى صغار 
ومتوسطو املوظفني القيام بهذه 

األدوار. 

* بهذه احلالة نحن اأمام م�ضكلة 
بني�ية يف ال��ض�ل اإىل الفا�ضدين 

ب�ضكل مثايل؟
- لي��������س به��������ذا الش��������كل التعميمي 
الذي يفهم من سؤالك، فالتحقيق 
بمراحله املتعددة يتولى الكش��������ف 
بشكل كبير عن تفاصيل كل قضية، 
إال أن م��������ا يمكن اعتباره مش��������كلة 
هو ع��������دم فهم طبيع��������ة الكثير من 
القضايا الت��������ي تنظرها محاكمنا 
خاص��������ة املختصة بنظ��������ر قضايا 
النزاه��������ة، فاملحكمة لن تدين أحدا 
ألنه متهم في اإلعالم بالفساد ولن 
تدين أحدا ألن خصمه السياسي 
ق��������ال عن��������ه أن��������ه فاس��������د، القض��������اء 
يدين م��������ن يثبت علي��������ه وبالدليل 
املستوفي للشروط القانونية، فإذا 
التحقيقية سواء  الجهات  عجزت 
هيئة النزاهة أو غيرها بأن تأتي 
بدلي��������ل أو أن يك��������ون هنال��������ك دليل 
يمك��������ن الوص��������ول له فل��������ن تتحقق 
اإلدان��������ة، ول��������ذا تالح��������ظ أن الكثير 
ممن يعرضون عل��������ى املحاكم وال 
يدان��������ون ال تحكم عليه��������م املحاكم 
بالبراءة بل باإلفراج "لعدم كفاية 
األدل��������ة" وه��������ذا م��������ا يحص��������ل على 
األغل��������ب، وه��������ذا يعن��������ي أن لدين��������ا 
مشكلة حقيقية في إيجاد الدليل 
على فس��������اد الكثير من الفاسدين 
وهذه املش��������كلة تتحملها الجهات 

املختصة وليس القضاء.

* هل نحن اأمام ف��ضى ت�ضببت 
بالف�ضاد اأم اأن هذا الف�ضاد ذو طبيعة 

منظمة؟
- الفوض��������ى تحدث فس��������ادا لكنها 
لن تقدر على مواجهة املؤسسات 
املختص��������ة بمحاربت��������ه، ول��������و كان 
الفس��������اد نتيجة الفوضى النتهى 
بشكل س��������هل، لكن تعقيد ظاهرة 
الفس��������اد ت��������دل عل��������ى أن��������ه "فس��������اد 

منظم".

* دعنا نبداأ من التحديات باأ�ضنافها 
كافة؛ ما التحديات التي ي�اجهها 
الق�ضاء مبختلف األ�انه مبكافحة 

الف�ضاد ؟
- الحدي��������ث ع��������ن التحدي��������ات ه��������و 
حديث عما ذكرناه على املستوى 
التشريعي وضرورة تعديل بعض 
القوان��������ني، ويش��������تمل كذل��������ك على 
م��������ا يرتبط بالكش��������ف والتحقيق، 
بالحف��������اظ  يرتب��������ط  م��������ا  وهك��������ذا 
على اس��������تقالل القض��������اء ومن هنا 
يمك��������ن الحدي��������ث ع��������ن التحديات 
أي م��������ا يرتبط منه��������ا بالتدخالت 
والتأثيرات مهما كانت طبيعتها 
وش��������كلها، إال أن م��������ا يمك��������ن لن��������ا 

أن نس��������ميه ب�"الحص��������ن" ه��������و أننا 
ليس كمحكمة جنايات مختصة 
بنظر قضاي��������ا النزاهة بل مجلس 
القضاء االعلى، نواجه ونتعاطى 
مع كل التحديات سواء التدخالت 
أو التأثيرات ولس��������ت مجبرا على 
تصنيفه��������ا ب��������أن ما نق��������وم به من 
عمل وواجب هو وفق��������ا للقوانني 
النافذة واستنادا إلى قوة الفصل 
بني الس��������لطات واستقالل القضاء 
وهذا كما قلت لك هو حصننا من 

كل التحديات التي نواجهها. 

* غري التاأثري ال�ضلبي هنالك ال�ضغط 
ال�ضعبي على الق�ضاء مبحا�ضبة 
الفا�ضدين، هل ي�ضكل ال�ضغط 

ال�ضعبي واالإعلمي داعما للق�ضاء اأم 
م�ؤثرا �ضلبيا على عمله ؟

- ال يمكن اإلجابة على هذا السؤال 
واح��������د،  بمس��������توى  أو  بطالق��������ة 
نع��������م هنالك ما تس��������ميه بالتأثير 
الش��������عبي ه��������و مس��������اند للقضاء، 
وهو حتما إيجابي عندما يرتقي 
الجمهور إلى دعم وتقوية العمل 
والقرارات القضائية، إال أن هنالك 
م��������ن يمك��������ن أن يس��������تثمر الغضب 
الش��������عبية ملصالحه  القناعات  أو 
الخاصة أو يوهم الجمهور العام 
بما هو غي��������ر صحي��������ح، وهذا ما 
يجري في بعض وس��������ائل االعالم 

املغرضة .

* هنالك مفه�م �ضاحمني ال بد يل 
من طرحه؛ وه� حيتان الف�ضاد، 

و�ض�ؤايل يتهم الق�ضاء اأنه ال يطيح 
به�ؤالء "احليتان"؟ 

- س��������أجيبك بذات الصراحة الذي 
أتسم بها س��������ؤالك : ال يوجد لدى 
القضاء "حيتان" أو أي اس��������م آخر، 
نح��������ن لدين��������ا "متهم" س��������واء كان 
مس��������ؤوال كبي��������را أو صغيرا، ومن 
يثب��������ت وبالدليل إدانت��������ه يدان أيا 
كان، ول��������ذا عندم��������ا ثبت��������ت إدان��������ة 
وزراء أدانته��������م محاكمن��������ا وهكذا 
كبار املس��������ؤولني من غي��������ر النظر 

إلى منصبهم أو أي شيء آخر. 

* م�ؤخرا عمدت احلك�مة 
وبالتن�ضيق مع جمل�ص الق�ضاء 
االأعلى على انتداب فرق دولية 

للم�ضاعدة بك�ضف الف�ضاد هل �ضكل 
هذا فرقا بعمل ق�ضاء النزاهة؟

- له��������ذه الفرق دور جيد ملس��������اندة 
الجهود الوطنية خاصة القضائية 
في مكافحة الفس��������اد ومحاس��������بة 
الفاسدين، إال أنها مهما كانت لن 
تقوم بما يقوم به الجهد الوطني 

في الجهات املختصة.
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* املحكمة لن تدين أحدا ألنه متهم في اإلعالم بالفساد ولن تدين أحدا 
ألن خصمه السياسي قال عنه أنه فاسد، القضاء يدين من يثبت عليه 

وبالدليل املستوفي للشروط القانونية

* لدينا مشكلة حقيقية في إيجاد الدليل على فساد الكثير 
من الفاسدين وهذه املشكلة تتحملها الجهات املختصة 

وليس القضاء.

ق��������ال رئيس محكمة الجنايات املختصة بقضايا النزاهة في اس��������تئناف الرصافة القاضي جمعة الس��������اعدي إن 
"القضاء يعاني شحة في األدلة ضد الفاسدين الكبار، وفي حال الوصول إلى أدلة تدينهم سيواجهون العقوبة 

مهما كانت مناصبهم".
وفي حوار مع "القضاء" يلفت الساعدي إلى عدم إمكانية اعتبار كل ما يلقى في اإلعالم وتصريحات "التسقيط 

السياسي" أدلة ضد املتهمني، مشيرًا إلى أن القضاء يتعامل بدقة وحساسية مع قضايا النزاهة.

رئيس جنايات النزاهة: 

نص الحوار في ما يلي:

* الفوضى تحدث فسادا لكنها لن تقدر على مواجهة املؤسسات املختصة 
بمحاربته، ولو كان الفساد نتيجة الفوضى النتهى بشكل سهل، لكن 

تعقيد ظاهرة الفساد تدل على أنه "فساد منظم".

القاضي جمعة الساعدي/ عدسة حيدر الدليمي

اقرتح تشكيل حمكمة خاصة مبكافحة الفساد على غرار "اجلنائية املركزية"

الفاسدون الكبار ليسوا في الواجهة 
وال نراعي المناصب عند توفر الدليل



بغداد/ ايناس جبار

س��������جلت إحصائية صادرة عن 
مجل��������س القضاء األعلى ارتفاع 
نسبة حاالت الطالق في عموم 
مقارن��������ة   2017 خ��������الل  الب��������الد 

باألعوام املاضية.
ف��������إن  اإلحصائي��������ة،  وبحس��������ب 
"محاك��������م العراق كافة س��������جلت 
خالل العام املاض��������ي  )70097( 
وأوضح��������ت  ط��������الق".   حال��������ة 
اإلحصائية  أن بغداد بجانبي 
في  حل��������ت  والرصاف��������ة  الك��������رخ 
املرتب��������ة األولى مقارن��������ة ببقية 
املحافظات من خالل تس��������جيل 
محاكم العاصمة )27481( حالة 
)15242(  طالقا  خالل العام ب���������
في جان��������ب الرصافة و)12239( 

حالة طالق في الكرخ".
ه��������ذا  أس��������باب  ع��������ن  وبحث��������ا 
االرتف��������اع يعلق قاضي محكمة 
كمال  الشخصية علي  األحوال 
تزاي��������دا  تس��������جل  "املحاك��������م  إن 
ف��������ي ح��������االت الطالق، الس��������يما 
خ��������الل الس��������نتني املاضيت��������ني"، 
متابع��������ا أن "العامل الرئيس��������ي 
التواصل  وس��������ائل  انتشار  هو 
االجتماع��������ي وتع��������دد وس��������ائل 
االتصال والتطبيقات الحديثة 
له��������ا،  الس��������لبي  واالس��������تخدام 
فيما أك��������د أن "قضاي��������ا االبتزاز 
الص��������ور  اح��������دى  االلكترون��������ي 
التي ش��������كلت نس��������بة من حاالت 

الطالق". 
ولفت إلى أن "عدة عوامل أخرى 
تقف وراء أس��������باب تنامي هذه 
الظاه��������رة ف��������ي الع��������راق بينه��������ا 
زواج القاص��������رات الذي عاد إلى 
الواجهة من جديد وبشكل أكبر 
مما شهدته السنوات السابقة". 
"تدخ��������ل  أن  كم��������ال  واض��������اف 
األزواج  ش��������ؤون  ف��������ي  األه��������ل 
وقل��������ة  االقتص��������ادي  والظ��������رف 
ف��������رص العمل وزي��������ادة البطالة، 
مس��������توى  انخف��������اض  وكذل��������ك 
الوع��������ي الفك��������ري والثقافي بني 
الزوج��������ني، واختالف املس��������توى 
الدراس��������ي  والتحصيل  العلمي 
الرئيس��������ية  األس��������باب   كلها من 

في حاالت الطالق".
"القض��������اء  أن  كم��������ال  وتاب��������ع 
العراقي أعّد دراس��������ات وبحوثا 
للمس��������اهمة والحد من انفصال 
األزواج ول��������دى املحاكم أقس��������ام 
الت��������ي  االجتماع��������ي  البح��������ث 
تعم��������ل على إص��������الح ذات البني 
ب��������ني كل زوج��������ني يقدم��������ان على 
الط��������الق وهناك دع��������اوى كثيرة 
يتم الصلح والع��������دول عن قرار 
االنفصال بعد تشخيص الخلل 

واقتراح حلول للمشكلة".
وأش��������ار القاضي إل��������ى  "وجوب 
وضع آليات وإجراءات  لحاالت 
الطالق التي تتم خارج املحكمة 
ويت��������م تصديقه��������ا خاص��������ة تلك 
التي تنظمها املكاتب الشرعية 
كوضع رس��������وم مكلفة وغرامات 

أو مادة قانونية للعقوبات".   

م��������ن جانبها أوضحت املحامية 
والناشطة بشؤون املرأة غفران 
الطائي أن "التطور التكنولوجي 
التطبيق���������������������ات  واس��������تخ�������������دام 
م��������ع  واالندم��������اج  االلكتروني��������ة 
العال��������م الخارج��������ي م��������ن خ��������الل 
السفر  الشباب ورحالت  هجرة 
وتنش��������يط حركة الس��������ياحة من 
والجديدة  الطارئ��������ة  األس��������باب 
التي لوحظ أنه��������ا أدت لتنامي 

حاالت الطالق".
وأضاف��������ت الطائي أن "األوضاع 
املادي��������ة تعتب��������ر م��������ن األس��������باب 
األزلي��������ة للمش��������كالت وبخاصة 
ع��������دة  بظ��������روف  م��������ر  البل��������د  ان 
متقلبة بس��������بب الح��������روب التي 
أورثت الع��������وز والفقر والبطالة 

واالستقرار األمني املتذبذب".
وتطرقت الطائي الى ان  "العيش 

املشترك والعالقة بني اهل الزوج 
والزوجة والتحك��������م  بقراراتهم 
صغ��������ار  املتزوج��������ني  الس��������يما 
العمر والقصر، له نصيب كبير 
من  ح��������االت الط��������الق  فطبيعة 
املجتم��������ع العراق��������ي  تفرض في 
الغالب سطوة األهل والعشيرة 
على قرارات الزوجية كما ينجم 
عن��������ه الكثي��������ر من ع��������دم التوافق 
تنتج  التي  واملشكالت  والرضا 

عنها". 
"وجوب وقوف  الطائ��������ي  وترى 
ك��������وزارة  الدول��������ة  مؤسس��������ات 
العم��������ل الش��������ؤون االجتماعي��������ة 
بمكات��������ب  متمث��������ال  والقض��������اء 
البح��������ث االجتماعي ومنظمات 
املجتم��������ع املدن��������ي وكل الجهات 
املهتمة بش��������ؤون املرأة واألسرة 
والطف��������ل لوض��������ع س��������تراتيجية 

والوقوف  املش��������كالت  ملعالج��������ة 
على األس��������باب الدافعة لتنامي 

حاالت الطالق". 
وأعرب��������ت عن أملها ب��������أن "تأخذ 
جمي��������ع الجه��������ات ذات العالق��������ة 
دوره��������ا في رصد وتش��������خيص  
الحل��������ول  وإق��������رار  األس��������باب 
الناجعة ف��������ي معالجتها  كرفع 
وتوفير  االقتصادي  املس��������توى 
فرص العم��������ل  ، كذلك الحد من 
زواج القاص��������رات عب��������ر توعي��������ة 
بتبعات��������ه  املجتم��������ع   إف��������راد 
الس��������لبية  ، وأش��������ارت إل��������ى رفع 
مس��������توى الثقافة في استخدام 
السوش��������يال ميدي��������ا وتش��������ريع 
قوانني خاصة بها للتقليل من 
ضحاياه��������ا والعمل على إعداد 
مجتم��������ع واع عن طريق األس��������ر 

املترابطة".
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احصائيات القضاء تسجل أكثر من 70 ألف حالة طالق
قانون التضمين وضمانات الموظف

عني
قانونية

ضمن الحماية التي يوفرها القانون للم��������ال العام، ولضمان عدم هدره 
م��������ن قبل املوظف او املكلف بخدمة عامة، ش��������رع قانون التضمني رقم 12 
لس��������نة 2006، الذي نص على تضمني املوظف او املكلف بخدمة عامة، او 
الشركة العامة او املقال، مسؤولية األضرار التي تكبدها املال العام بسبب 
اهماله وتقصيره او مخالفته لألنظمة والقوانني. وحسب نص املادة 2 
من القانون، ف��������إن على ان الجهة الحكومية املتضررة، ال تلجأ الى إقامة 
دعوى لغرض الزام املوظف او املقاول او الشركة او املكلف بخدمة عامة، 
في حال تس��������ببهم بهدر في املال الع��������ام، نتيجة لخطئهم او تقصيرهم، 
إذ بإمكان الوزير او رئيس الجهة غير املرتبطة بوزارة ان تش��������كل لجنة 
تحقيقية مشكلة من ثالثة موظفني من ذوي الخبرة واالختصاص، يكون 
احد أعضائها قانونيا لتحديد مبلغ التضمني او تحديد املس��������ؤول عن 
احداث الضرر وجسامة الخطأ املرتكب، وما اذا كان عمديا او غير عمدي 

وعلى اللجنة االستعانة بجهة ذات اختصاص. 
نالح��������ظ ان املادة األولى لم تش��������مل املوظفني فقط، بل املقاول والش��������ركة، 
وهذا امر مهم، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يش��������هدها قطاع 
اإلعمار والبناء من فس��������اد مالي واداري وعدم وجود مش��������اريع مطابقة 

للمواصفات، عدا القليل منها.
 ولكن لألسف، فإن اغلب الدوائر ال تطبق هذا القانون، بل تلجأ الى إقامة 
الدعاوى امام محاكم البداءة، مما يؤخر عملية استحصال مبالغ الدولة. 
وقد وضعت املادة 2 اشبه بالضمانات للموظف املضمن، حيث اشترطت 
على اللجنة ان يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة واحد أعضائها قانونيا، 
لضمان حس��������ن تطبيق القانون. وهذه اللجنة ال تفرض مبلغ التضمني 
جزافا، بل تقوم بالتحقيق أوال فيما إذا كان الخطأ عمديا ام غير عمدي 
وتحديد جس��������امته واالس��������تعانة بجهة رس��������مية مختصة في موضوع 
الضرر. وبعدها تقوم اللجنة بإص��������دار توصيات ترفع الى الوزير الذي 

يتخذ قرارا بناًء على تلك التوصيات. 
وم��������ن الضمانات األهم للمضمن، عدم بتات قرار اللجنة، حيث بإمكان 
املضمن ان يقيم دعوى في محكمة البداءة وحسب نص املادة 5 خالل 
ثالث��������ني يوما من تاري��������خ التبلغ بقرار التضمني ويك��������ون الطعن بقرار 
املحكم��������ة ام��������ام محكمة االس��������تئناف بصفتها التمييزي��������ة الذي يكون 

قراراها باتا. 
وفي حال صدور حكم قطعي بتضمني املوظف، او عدم إقامة دعوى امام 
املحكمة خالل ثالثني يوما، فإن املضمن ملزم بأداء مبلغ التضمني دفعة 
واحدة، ويمكن ان يس��������دد على شكل أقس��������اط ملدة ال تتجاوز 5 سنوات 
وبكفالة عقارية ضامنة حس��������ب املادة 4. وفي حالة امتناع املوظف عن 

التسديد، فيتم تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية بحقه. 
ان تضمني املوظف هو اجراء اداري ليس له عالقة بإجراءات املحكمة وال 
بمبلغ التعويض الذي ستحكم به املحكمة في حال اصدار حكم جزائي 
ضد املوظ��������ف وإعطاء  الحق للجهة املتض��������ررة بإقامة الدعوى بالحق 

املدن��������ي. ولك��������ون ان��������ه ق��������رار اداري، فكان 
اح��������رى باملش��������رع ان يجع��������ل من محكمة 
قضاء املوظفني او محكمة اإلدارية بدال 
من محكمة البداءة، قياس��������ا على الطعن 
الت��������ي تقام  بالعقوب��������ات االنضباطي��������ة 
الدعاوى بخصوصها في محكمة قضاء 
املوظف��������ني. فمجلس الدول��������ة، هو الجهة 
الت��������ي يفت��������رض ان تقام امامه��������ا دعوى 

املضمن، لتعلق الدعوى بقرار اداري.
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االجتهاد القضائي

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

ال يوج��������د ف��������رق ب��������ني االجته��������اد القضائ��������ي وغي��������ره من س��������ائر 
االجته��������ادات. واالجتهاد مأخوذ من الجهد وفي االصطالح بذل 
الطاقة العلمية الكتشاف الحكم الحقيقي للموضوع املعنى به.

 وكان القاض��������ي في االس��������الم ال يتولى ممارس��������ة وظيفة القضاء 
مال��������م يكن مجته��������دا أي متمتعا بأهلية االجته��������اد ولو كان ذلك 
في بعض املس��������ائل دون بعضها فلم يش��������ترط أن يكون مجتهدا 
مطلقا في جميع االمور، وبالنس��������بة لألحكام الش��������رعية يشترط 
في املجتهد ثالثة أمور هي أن يفهم روح الش��������ريعة اإلس��������المية 
وغايتها وأن يفهم جوهر الحياة ومتطلباتها وأن يفهم الصلة 

بني الشريعة والحياة.
 أم��������ا بالنس��������بة لالجتهاد في القوانني فيش��������ترط في املجتهد أن 
يكون ملم��������ا بالقوانني ذات العالق��������ة وأن يفهم طبيعة املوضوع 
الذي ينظر فيه وأن ي��������درك الصلة بني القانون الواجب التطبيق 

واملوضوع. 
إن االجته��������اد القضائي هو ب��������ذل القاضي جهده في اس��������تنباط 
األح��������كام القانونية م��������ن مصادره��������ا الرس��������مية، اال أن مصطلح 
االجته��������اد القضائي يقصد ب��������ه غالبًا الرأي ال��������ذي يتوصل إليه 
القاضي في مس��������ألة قانونية وال��������ذي يقضي به. وعلى هذا يقال 
اجتهادات املحاك��������م بمعنى اآلراء التي أخ��������ذت بها هذه املحاكم 
في أحكامها.واجتهاد القاضي أما يكون في مورد النص او في 

حالة غياب النص.
واالجتهاد في مورد النصوص غير الجزائية ال يكون الجتهاده 
نصيب في الحكم، اال في املسائل التي غاب فيها النص فيتحول 
الى املراتب التي ترتبت بعد النص )فإذا لم يوجد نص تشريعي 
يمك��������ن تطبيقه، حك��������م القاضي بمقتضى العرف ف��������اذا لم يوجد 
فبموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية، وإذا لم يوجد، فبمقتضى 
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة(. املادة/1 الفقرة 2� من 

القانون املدني العراقي النافذ.
كم��������ا ان املادة الثانية من ذلك القانون اش��������ارت الى انه ال مس��������اغ 
لالجتهاد في مورد النص أما بالنسبة لالجتهاد في النصوص 
الجزائية ف��������ال مجال الى ذلك حيث أن القاضي مقيد فيها بمبدأ 
الش��������رعية فعليه أن ال يتوسع في االجتهاد بالنسبة للنصوص 
الجزائية ألنه ال يملك س��������لطة استحداث الجريمة والعقوبة لكن 
له س��������لطة االجتهاد في تفس��������ير النص��������وص الجزائية الغامضة 
ول��������ه تخصيص النص العام بالنص الخاص كتخصيص عموم 
امل��������ادة )6( م��������ن قان��������ون العقوبات العراقي )تس��������ري أح��������كام هذا 
القانون على جميع الجرائم التي تقع في العراقي(  باملادة )11( 
من القانون نفسه )ال يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع 
في العراق من االش��������خاص املتمتعني بحصانة مقررة بمقتضى 
االتفاقي��������ات الدولي��������ة او القان��������ون الدولي او القان��������ون الداخلي( 
ويجب التمييز بني االجتهاد القضائي والعمل القضائي، حيث 
ان العم��������ل القضائي عملية منظمة قانونا لحس��������م كل نزاع يثور 

ب��������ني األفراد، س��������واء في م��������ا يتعلق 
بإج��������راءات تقديم الدعوى أو في ما 
يتعلق بط��������رق التحقيق ووس��������ائل 
اإلثبات وطرق الطع��������ن في األحكام 
بش��������أنها،بينما ال يخص  الصادرة 
بقواعد  القضائي  االجتهاد  املشرع 
مس��������بق،  بش��������كل  قانوني��������ة محددة 
حيث أن االجتهاد القضائي نفس��������ه 
يس��������اهم ف��������ي خل��������ق قواع��������د تؤطر 

العملية القضائية.

ويتب��������ع القضاء ف��������ي افتتاح 
تعتمد  إستراتيجية  املحاكم 
السكاني  النمو  نس��������بة  على 

في البالد.
إلى ذلك، ذك��������ر تقرير لوزارة 
التخطي��������ط صدر ف��������ي 2017 
أن الش��������عب العراق��������ي ي��������زداد 
بحوالي مليون نسمة في كل 
عام، بارتفاع متواصل سواء 
في املدن أو القرى واألرياف.

الت��������ي  الزي��������ادة  ه��������ذه  وم��������ع 
يش��������هدها املجتم��������ع أصب��������ح 
م��������ن الواجب تقدي��������م خدمات 
ال��������وزارات  قب��������ل  م��������ن  اكب��������ر 
والدوائ��������ر الخدمي��������ة، فاخ��������ذ 
األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س 
عل��������ى عاتقه ه��������ذا االمر وقام 
بفت��������ح دور قضاء ف��������ي كثير 
واالقضية  املحافظ��������ات  م��������ن 
والنواحي وآخ��������ر تلك الدور 
كان��������ت بجان��������ب الك��������رخ ف��������ي 
منطق��������ة  وتحدي��������دا  بغ��������داد 

الدورة وقض��������اء اللطيفية إذ 
افتتح داري��������ن للقضاء مطلع 
ف��������ي يومني  الحال��������ي  الع��������ام 

متتاليني.
مجل��������س  رئي��������س  وافتت��������ح 
القضاء األعلى القاضي فائق 
زيدان دار القضاء في الدورة 
بمشاركة مجموعة من السادة 
القضاة واملحامني باالضافة 
الى مش��������اركة واسعة من قبل 

اهالي املنطقة. 
واوضح من جانبه، القاضي 
رئي��������س  املش��������هداني  خال��������د 
االتحادية  الكرخ  اس��������تئناف 
ان "دار القض��������اء ف��������ي منطقة 
ال��������دورة يض��������م مجموعة من 

املحاك��������م؛ محكم��������ة تحقي��������ق 
ومحكمة بداءة باالضافة الى 
الشخصية  لالحوال  محكمة 
ويتوس��������ط  للجنح  ومحكمة 
هذا الدار املنطقة مما يسهل 
من  اليها  الوص��������ول  عملي��������ة 

قبل االهالي".
بدوره، صرح القاضي حاتم 
الغري��������ري رئيس دار القضاء 
"املحكم��������ة  إن  ال��������دورة  ف��������ي 
الجديدة القت ترحيبا كبيرا 
ملحوظ  بش��������كل  املواطن  من 
فق��������د توافدت عليها حش��������ود 
املواطنني وف��������ي تزايد يومي 
حتى وصل��������ت اعداد الدعوى 
التي س��������جلت فيها الى ارقام 

قياسية فاقت التوقع".
وأضاف الغري��������ري أن "أعداد 
محكم��������ة  ف��������ي  الدع��������اوى 
التحقيق بلغت حوالي 1500 
دعوى، أم��������ا محكمة األحوال 
الشخصية سجلت ما يقارب 
الى  400 دع��������وى باالضاف��������ة 
محكمة البداءة التي سجلت 
300 دعوى باالضافة إلى أن 
عددا كبي��������را من الدعاوى في 
محكمة الجنح، وهذا كله في 

غضون شهر واحد".
إما دار القضاء في اللطيفية 
فقد تم افتتاحه��������ا أيضًا من 
قبل القاضي خالد املشهداني 
رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف 

كبير  تواج��������د  وس��������ط  الكرخ 
الخدمية  الدوائر  رؤساء  من 
واألمنية بالقضاء باالضافة 
الى ش��������يوخ واهالي املنطقة 
الذي��������ن رحب��������وا بش��������كل كبير 
واعدوه��������ا  الخط��������وة  به��������ذه 
س��������ابقة تاريخي��������ة لهم حيث 
الت��������ي  املحكم��������ة  أصبح��������ت 
القضاء تمثل هيبة  تتوسط 
الدول��������ة ورم��������ز للعدال��������ة كما 
تخف��������ف عنهم من جانب آخر 
عن��������اء التنق��������ل بعدم��������ا كانت 
املحكمة ترتبط بدار القضاء 

في املحمودية. 
وأفاد عدنان محمود رش��������يد 
قاض��������ي أول دار القض��������اء في 

اللطيفية ب��������أن "هذه املحكمة 
تجم��������ع األحوال الش��������خصية 
وس��������جلت  والبداءة  والجنح 
م��������ا  الش��������خصية  األح��������وال 
يقارب ال�600 دعوى بمختلف 
القضاي��������ا الت��������ي تنظ��������ر م��������ن 
قبله��������ا، أما محكمة التحقيق 
فق��������د كانت من أكث��������ر املحاكم 
حيث  للمراجعني  اس��������تقباال 
بل��������غ ع��������دد الدع��������اوى فيه��������ا 
حوالي 1200 دعوى حتى اآلن 
فيما استقبلت باقي املحاكم 
املنضوية في دار القضاء في 
البداءة  ومحكم��������ة  اللطيفية 
وأيض��������ًا الجن��������ح م��������ا يقارب 

ال�400 دعوى".

داران جديدتان للقضاء يف بغداد مع بداية العام احلايل

القضاء يواصل افتتاح محاكم جديدة 
توازيا مع ارتفاع الكثافة السكانية

استئناف بابل تقف على معوقات قضاة الجزاء وتناقش سبل تطوير العمل
بابل / مروان الفتالوي

أجرى رئي��������س محكمة اس��������تئناف بابل 
القاضي محمود عباس هادي اجتماعا 
بقضاة الجنح والتحقيق في االستئناف 
بحضور قضاة الجنايات ورئيس دائرة 

االدعاء العام في بابل.
ويع��������د ه��������ذا اللق��������اء امت��������دادًا الجتم��������اع 
اس��������تثنائي أجراه السيد رئيس مجلس 
القضاء األعلى بقضاة الجزاء في بغداد 
لغرض تطوي��������ر العم��������ل والوقوف على 

أهم املعرقالت التي تواجه القضاة.
وق��������ال رئي��������س اس��������تئناف باب��������ل أنه "تم 
خ��������الل ه��������ذه الجلس��������ة التأكي��������د على ما 
ورد بتوجيهات مجلس القضاء األعلى 
خالل االجتماع االستثنائي الذي أجراه 
الس��������يد رئيس املجلس بالس��������ادة قضاة 
التحقيق في بغ��������داد الذي تمحور حول 
موضوع انتقال السادة قضاة التحقيق 
إل��������ى أماكن اي��������داع املوقوف��������ني بصحبة 

السيد نائب املدعي العام".
وأضاف القاضي محمود عباس هادي 
"القض��������اء" أن "االجتم��������اع ناق��������ش  إل��������ى 
موض��������وع اس��������تقبال املواطن��������ني وفت��������ح 
اإلجراءات  أمامه��������م إلفهامه��������م  األبواب 
األوراق  ف��������ي  املتخ��������ذة  القانوني��������ة 
التحقيقي��������ة الت��������ي تخصه��������م أو تخص 
ذويهم واالس��������تماع الى مشكالتهم قدر 

اإلمكان ووضع الحلول املناسبة لها".
ورك��������ز االجتم��������اع أيض��������ا عل��������ى التأكيد 
على ع��������دم جعل القضاء س��������احة للنزاع 
السياسي السيما أن املوسم االنتخابي 
على األب��������واب ما يتطلب توخ��������ي الدقة 
ف��������ي اتخاذ القرارات املناس��������بة واملوافقة 

للقانون، بحسب رئيس االستئناف.
وأكم��������ل أن "االجتم��������اع أكد عل��������ى وحدة 
مكون��������ات مجل��������س القض��������اء األعلى في 
س��������بيل تحقي��������ق العدالة التي ينش��������دها 
الجميع"، الفت��������ا إلى أن "مجلس القضاء 
األعل��������ى وحدة واح��������دة وبن��������اء متراص 

ف��������ي كاف��������ة تش��������كيالته والوق��������وف وقفة 
قوية تس��������اهم في إس��������ناد هذا التشكيل 
والتأكي��������د على وحدته وفقا للدس��������تور 

والقانون".
وتاب��������ع رئيس االس��������تئناف أن "القضاة 
ناقشوا مسألة تقدير العقوبة وفرضها 
حسب توجيهات مجلس القضاء األعلى 
وحس��������ب جس��������امة الجريم��������ة واألفع��������ال 
الوض��������ع  وكذل��������ك  املرتكب��������ة  الجرمي��������ة 
االجتماع��������ي للمحك��������وم والتأكي��������د على 
الجانب اإلنساني الس��������يما أن البلد مر 
بأزمات كبيرة أثقلت كاهل املواطنني مع 
األخذ بالنظر حقوق املشتكني واملدعني 

بالحق الشخصي".
وطرح خ��������الل االجتماع الس��������يد رئيس 
ال��������كادر  قل��������ة  موض��������وع  االس��������تئناف 
الوظيف��������ي، مبينا أن��������ه مواكب ملوضوع 
القضائي��������ني  املعاون��������ني  بع��������ض  من��������ح 
س��������لطة التحقيق ورفد محاكم التحقيق 

بجهودهم.

وأف��������اد القاض��������ي ه��������ادي ب��������أن "القضاة 
ناقش��������وا موض��������وع اإلرباك التش��������ريعي 
الخ��������اص بالقوان��������ني الص��������ادرة مؤخرا 
وقان��������ون  األس��������لحة  قان��������ون  الس��������يما 
وم��������ا  العقلي��������ة  واملؤث��������رات  املخ��������درات 
تعتريهما من مش��������كالت أثناء التطبيق 
العملي بس��������بب الغموض الذي يكتنف 
بع��������ض األحكام ف��������ي ه��������ذه القوانني، إذ 
ت��������م االتفاق على تحدي��������د مواطن الخلل 
في بعض القوانني بغية إرس��������الها إلى 
الجه��������ة املختص��������ة في مجل��������س القضاء 
األعلى لدارستها والتوصية بتعديلها 

حسب األصول".
ولم ين��������س االجتماع التطرق إلى قضية 
الجهات الساندة لعمل قاضي التحقيق 
بينه��������ا األدلة الجنائية حي��������ث أن تأخر 
اإلجابات يؤشر بشكل سلبي في حسم 
األوراق التحقيقية وخصوصا موضوع 
بصم��������ات األصاب��������ع وضبط األس��������لحة 
بحس��������ب  واملضاه��������اة،  واملخطوط��������ات 

رئيس االستئناف الذي أفاد ب�"مناقشة 
موضوع الكش��������ف واملخطط  على محل 
الح��������ادث والتأكي��������د عل��������ى مراع��������اة هذا 
اإلجراء وتوخي الدقة في تنظيمه بغية 
الوص��������ول ال��������ى حقيق��������ة موق��������ع الحادث 
وااللتفات الى موضوع محضر الضبط 
ودقته والوض��������وح، كما تمت مناقش��������ة 
الطبي��������ة خصوصا  اللج��������ان  موض��������وع 
الطب العدلي في بغداد السيما أن ورود 
التقري��������ر من تلك الجه��������ات يتطلب زمنا 

طويال قد يصل إلى أشهر".
وشدد الس��������يد رئيس االستئناف خالل 
االجتماع على "موض��������وع التأكيد على 
الجواز القانوني بالنسبة للجرائم التي 
يجوز معها إخالء السبيل بكفالة وكذلك 
توخ��������ي الدقة في إص��������دار أوامر القبض 
ومذك��������رات التوقيف وموض��������وع الكفالة 
الش��������خصي"،  وآلية تنفيذه��������ا والتعهد 
الفتا إلى "االهتم��������ام بموضوع الجرائم 
الخاص��������ة بالتهدي��������د الت��������ي ترتكب عن 

طريق الهاتف النقال".
ون��������وه ه��������ادي ب�"التطرق إل��������ى موضوع 
تفعي��������ل امل��������ادة السادس��������ة م��������ن قان��������ون 
أصول املحاكم��������ات الجزائية بغية عدم 
فس��������ح املج��������ال أم��������ام ضع��������اف النفوس 
الستغالل الدعاوى الكيدية"، مشيرا إلى 
التأكيد على "ضرورة فهرس��������ت األوراق 
التحقيقية حس��������ب األص��������ول من محاكم 
التحقي��������ق قب��������ل إرس��������الها إل��������ى محاكم 
الش��������كلية  ع��������ن  واالبتع��������اد  املوض��������وع، 
والتزام العمل القضائي بش��������كل س��������ليم 
واستخدام وس��������ائل التواصل السريعة 
بغي��������ة حس��������م االوراق التحقيقي��������ة وفق 

السقوف الزمنية املحددة لها".
وخل��������ص االجتم��������اع ف��������ي النهاي��������ة الى 
االس��������تماع إلى آراء ومقترحات السادة 
القض��������اة الحاضري��������ن واملعوق��������ات التي 
تواج��������ه العمل القضائ��������ي في محاكمهم 
بغي��������ة الوص��������ول ال��������ى حلول مناس��������بة 

وتذليل تلك العقبات".

محكمة التمييز االتحادية تؤرشف أضابيرها ابتداء من 2003
محليات / غسان مرزة

االتحادي��������ة أضابيره��������ا  التميي��������ز  أرش��������فت محكم��������ة 
الكترونيا منذ العام 2003 ولغاية العام الحالي بشكل 
تام حيث بلغت نس��������بة االنج��������از %100 وبذلك فان أي 
قرار يحتاجه املواطن  يس��������تطيع الحصول عليه بكل 

يسر عن.  
وقالت مدي��������ر قس��������م التكنولوجيا والنظ��������م منى عبد 
الحس��������ني "بدأت فك��������رة األرش��������يف االلكتروني ملحكمة 
التميي��������ز بتهيئ��������ة املس��������تلزمات كاف��������ة من س��������يرفرات 
وحاسبات وس��������كنرات وتهيئة وتأثيث"، الفتة إلى أن 
"شعبة كاملة خصصت لتتولى هذه املهمة التي كانت 
صعبة في الب��������دء لضخامة األضابير املتراكمة إذ كنا 
نعاني م��������ن قلة املوارد البش��������رية املتخصصة في هذا 

االختصاص لسرعة ودقة االنجاز لكن تم تجاوز ذلك". 
وأضافت عبد الحس��������ني إلى "القض��������اء": "بدأنا التعاقد 
مع 25 مدخ��������ل بيانات حيث تولى قس��������م تكنولوجيا 
املعلوم��������ات إعداد البرنامج الخاص باألرش��������فة حيث 
يوفر البرنامج إمكانية البحث واس��������تخراج اإلضبارة 
الفرعي��������ة ملخزن محكمة التمييز وتحويلها من ورقية 
الى الكترونية وانتهت العملية في 31 / 12 / 2017 إذ 
أعلنا أرشفة  )512000( ألف اضبارة تقريبا، وتتكون 

الواحدة من )-10 100( ورقة". 
وتابع��������ت عب��������د الحس��������ني "حاولن��������ا أن ننج��������ز العمل 
بالسرعة والدقة وأصبحنا في محكمة التمييز نملك 
أرشيفا الكترونيا متكامال يتضمن األضابير من عام 
2003 ولغاية 2017 إضافة الى بعض الدعاوى املتفرقة 

والتي تمتد من سنة 1995 ولغاية سنة 2003".

وعن آلية العمل في املس��������تقبل أكدت أن��������ه "بعد انجاز 
العمل األرشيفي كامال، ستكون األرشفة يومية أي أن 
كل ما ينج��������ز من االضابير في محكمة التمييز يرحل 
مباش��������رة للنظام وهذه نواة لحوكمة محكمة التمييز 

لتكون محكمة الكترونية".
وأوضح��������ت أن "هذا العمل تطلب ان يكون على ش��������كل 
مراحل حي��������ث كان هناك جهد متميز للمبرمج )مهند 
فاضل( مس��������ؤول ادارة املش��������روع وجه��������ود املبرمجني 
كاف��������ة ومنهم املبرمج احمد مجي��������د، واملهندس حيدر 
سعد جواد الذي تابع مد الشبكات وتطويرها مع ذكر 

جهود 25 مبرمجا في سرعة ودقة إدخال البيانات".
وخلصت عبد الحس��������ني إلى ان "القس��������م سوف يستمر 
بدعم املش��������روع لحني التأكد تماما من س��������ير نجاحه 
وتس��������ليمه نهائيا إلدارة محكم��������ة التمييز"، الفتا إلى 

أن هذا النظام يسري على جميع رئاسات االستئناف 
واملحاكم حيث بدأنا اساسا باالرشفة وهو كمشروع 
س��������يكون متوفر على االمكانيات والكوادر البش��������رية 
م��������ن داخل االس��������تئناف حي��������ث يت��������م اآلن إعدادهم من 
خالل مشروع تأهيل الكوادر البشرية في العمل على 

الحاسوب والنظام".
من جانبه يوضح مهند فاضل عباس مسوؤل شعبة 
األرش��������فة والتوثيق في محكمة التميي��������ز أن "املواطن 
ه��������و املس��������تفيد بالدرج��������ة األولى من تجربة األرش��������فة 
االلكتروني��������ة ملحكم��������ة التمييز حي��������ث كان يجب عليه 
س��������ابقا معرفة رق��������م الدعوى التمييزية الس��������تحصال 
القرار التمييزي الذي يتم البحث عنه بشكل يدوي بني 
الدعاوى مع كثرة أعدادها ما يش��������كل صعوبة للعثور 
عليها وحاليا معرفة اس��������م املمي��������ز او أي معلومة عن 

الدعوى تكفي الستحصال القرار التمييزي فورًا".
وأضاف عباس أن "العمل في البرنامج شمل الدعاوى 
من 2003  لغاي��������ة االن مع وجود بعض الدعاوى التي 
كان��������ت متوفرة قبل ه��������ذا التاريخ يتميز ه��������ذا النظام 
بع��������دم الحاجة ال��������ى الرجوع الى أص��������ل الدعاوى بعد 
أرشفتها حيث تحفظ بش��������كل الكتروني امن للحفاظ 

عليها من حوادث الحرائق وغيرها من الحوادث .
وفيم��������ا ذك��������ر إلى أن "ه��������ذه التجربة دولي��������ة وإن هناك 
الكثي��������ر من الدول في هذا املج��������ال"، لكنه أكد أن "الفرق 
في تجربتنا في الجهد املطلوب منا حيث أننا أرشفنا 
دعاوى لفترات سابقة وبأعداد هائلة وبوقت قياسي".  
ويرى بعد انجاز العمل في املشروع فان "األرشفة تتم 
بشكل آني حيث يمكن مستقبال ربط البرنامج من قبل 

قسم التكنولوجيا والنظم بالحوكمة االلكترونية".

■ محكمة اللطيفية.. إحدى دور القضاء المنشأة حديثا/ عدسة محمد سامي

بغداد / محمد سامي

في إطار سعي 
مجلس القضاء 

األعلى لتقريب العدالة 
من املواطن وتقديم 

خدمة قضائية أكبر 
يواصل افتتاح محاكم 

جديدة في جميع 
أنحاء البالد لتغطية 

مناطق أكبر بالخدمة 
وتسهيل اإلجراءات 

على املواطن الذي 
يصعب عليه التنقل 

من منطقة إلى أخرى 
ملراجعة املؤسسات 

القضائية.
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التكنولوجيا تختصر مسافات طويلة يف عملية البحث عن الدعاوى



وق��������د دخل��������ت حال��������ة اللقي��������ط ضم��������ن 
املصطلح في احكام مجهول النس��������ب 
فلم يرد في قانون االحوال الشخصية 
رقم 188 لسنة 1959 او قانون رعاية 
االحداث مصطلح او مفردة لقيط في 
حني كان��������ت قوانني االح��������وال املدنية 
السابقة تنص على ذلك مثالها نظام 
االح��������وال املدنية رقم 32 لس��������نة 1974 
كما تم النص عليه في املادة )19( من 
قانون تس��������جيل ال��������والدات والوفيات 
رقم )148( لس��������نة 1971 واخيرًا املادة 
)20( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 وبالتالي كان الترادف 
في املف��������ردات بني اللقي��������ط ومجهول 
النس��������ب بش��������كل كبي��������ر ف��������ي الن��������ص 
القانون��������ي اضي��������ف اليه��������ا اليتيم في 
بعض الح��������االت ابن الغائب واملفقود 
واملنقطع واالبن غير الشرعي فأشار 
في الفقرة الثانية من قانون البطاقة 
الوطني��������ة رقم 3 لس��������نة 2016 املتعكز 
على قوانني وتشريعات سابقة على 
ان اللقيط او مجهول النس��������ب مسلما 
عراقي��������ًا ما لم يثبت خ��������الف ذلك كما 

ان آلي��������ات تس��������جيله ضم��������ن البطاقة 
الوطني��������ة نظمته��������ا امل��������ادة 20 الت��������ي 
تن��������ص - اوال - تقوم محكمة االحداث 
وبصورة س��������رية بإرسال نسخة م���ن 
القرار الخاص باختيار اس��������م اللقيط 
أو مجه��������ول النس��������ب وتاريخ ومحل 
والدته واملؤسسة التي آوته وتاريخ 
العث��������ور علي��������ه ال��������ى املديري��������ة وفق��������ًا 

لنموذج يعد لهذا الغرض.
ونصت ف��������ي الفقرة رابعا م��������ن املادة 
والدات  اس��������تثناء  عل��������ى  املذك��������ورة 
اللقط��������اء ومجهولي النس��������ب واوالد 
الغائبني واملتوف��������ني واملنقطعني م���ن 
م��������دة اإلخبار املنص��������وص عليها في 
ه��������ذا القان��������ون ويكون ق��������رار محكمة 
األحداث بمثابة إخبار عن ذلك. وفي 
الفقرة خامس��������ا - يس��������جل اللقيط أو 
مجهول النس��������ب اس��������تنادًا ال�ى حجة 
أو ق���رار صادر من املحكمة املختصة 
س��������واء حدثت الوالدة قبل تس��������جيل 
احص��������اء 1957 او بعد ذلك في احدى 

الحالتني اآلتيتني :�
أ - اذا لم تصدر له شهادة والدة وفقًا 

لقانون تس��������جيل الوالدات والوفيات 
رقم ]148[ لسنة 1971 0

ب - اذا ل��������م يص��������در ف��������ي ش��������أنه قرار 
بالتربي��������ب أو ضم��������ه ألس��������رة وفق��������ًا 
لقان��������ون رعاي��������ة االح��������داث رق��������م ]76[ 

لسنة 1983.
وتتول��������ى املحكمة املختص��������ة اصدار 
الحجة أو القرار بصورة س��������رية بناًء 
عل��������ى طل��������ب الش��������خص اذا كان بالغًا 
]15[ الخامس��������ة عش��������رة من العمر أو 
بناًء على طلب وصي مؤقت تنس��������به 
املحكمة املختصة اذا كان الش��������خص 
ق��������د اكم��������ل]7[ الس��������ابعة ول��������م يبل��������غ 
]15[ الخامس��������ة عش��������رة م���������������ن العمر.

وتحدد إجراءات التسجيل ف���ي نظام 
املعلوم��������ات املدني��������ة للقيط ومجهول 
واملفق��������ود  الغائ��������ب  واب��������ن  النس��������ب 
الش��������رعي  غي��������ر  واالب��������ن  واملنقط��������ع 

بتعليمات يصدرها الوزير.
ولقد اش��������ار قان��������ون االح��������وال املدنية 
رقم 23 لسنة 1974 الى الطريقة التي 
يسجل فيها اللقيط او مجهول النسب 
في مادة )24 ( وهي من اليات تنظيم 

النسب  اللقطاء ومجهولي  تس��������جيل 
ومن ف��������ي حكمهم��������ا وج��������اءت ببنود 
مهم��������ة تضمن��������ت كيفية تس��������جيلهم 
وه��������ي كاالتي :في البن��������د)1 ( نصت – 
تدون شهادة والدة اللقيط او مجهول 
النسب الصادرة وفق قانون تسجيل 
تس��������ليمها  والوفيات عند  ال��������والدات 
في سجل اللقطاء ومجهولي النسب 
املع��������د في ديوان املديري��������ة العامة. اما 
البند )2( فقد تضمنت تنظيم من تم 
الحاقه بعائلة او احد فنص : – يرحل 
قي��������د اللقي��������ط او مجهول النس��������ب من 
السجل املذكور في الفقرة )1( من هذه 
املادة ال��������ى صحيفة طالب��������ي االلحاق 
ف��������ي الس��������جل املدني بقرار م��������ن املدير 
الع��������ام، اس��������تنادا الى الق��������رار الصادر 
من املحكمة املختصة بش��������أن الحاقة, 
عل��������ى ان ال يتضمن ق��������رار املديرية أو 
القيد في السجل املدني ما يشير الى 
ظروف ال��������والدة. وتضم��������ن البند )3( 
حال��������ة ترحيل قيد اللقي��������ط ومجهول 
النسب الى الس��������جل املدني بناء على 
طلب املؤسسة او امللجأ املودع فيه – 

في حالة عدم صدور قرار من املحكمة 
املختص��������ة بالحاق اللقيط او مجهول 
النسب بأحد, يرحل قيده الى السجل 
املدن��������ي ف��������ي صحيفة خاص��������ة, يرحل 
قيده الى الس��������جل املدني في صحيفة 
خاصة، بناء على طلب املؤسس��������ة أو 
امللج��������أ امل��������ودع في��������ه. وكان البند )4( 
منظما لحالة التسجيل التي لم تجد 
طلبا م��������ن املؤسس��������ة او الحاقا بأحد 
طبقا لقرار محكمة األحداث فنصت: 

 في حالة عدم صدور قرار من املحكمة 
املختص��������ة بإلحاق اللقيط أو مجهول 
النسب وعدم طلب املؤسسة أو امللجأ 
ذلك ومرور سنة واحدة على تسجيله 
في س��������جل اللقطاء, يقرر املدير العام 
ترحيل القيد الى الس��������جل املدني في 
صحيفة خاصة باملؤسس��������ة أو امللجأ 
املودع في��������ه. وجاء البن��������د )5( منظما 
إليضاحات الواردة في القيد للحاالت 
املنظم��������ة فنص : – في حالة تس��������جيل 
النس��������ب وف��������ق  اللقي��������ط أو مجه��������ول 
الفقرتني )3,4( من هذه املادة, وصدور 
ق��������رار نهائ��������ي باإللحاق م��������ن محكمة 

مختصة بع��������د ذلك يرحل القيد بقرار 
من املدير العام ال��������ى صحيفة طالبي 
االلح��������اق طبقًا لإليضاح��������ات الواردة 
في ق��������رار املحكمة املذك��������ور. مع العلم 
ان الس��������جالت املنظم��������ة لحالة اللقيط 
النس��������ب وظروف تسجيله  ومجهول 
تبقى محاطة بالسرية والكتمان وال 
يش��������ار الى ظروف حالته في السجل 
وهي م��������ن ضمان��������ات املعالجة لحالة 
اللقي��������ط ومجهول النس��������ب وفاتنا ان 
نذك��������ر ب��������ان اإلج��������راء االول املتخذ من 
القاضي عن االخبار عن حالة اللقيط 
او مجهول النس��������ب ه��������و إيداعه لدى 
املخبر لحني مفاتحة محكمة األحداث 
بش��������أنها واتخاذ قرارها املناسب في 

تقرير مصيره كما ذكرنا.
وعند تعذر ايداعه ل��������دى املخبر بناء 
على طلبه ااو ألي سبب كان فللقاضي 
صالحية ايداعه للمحافظة عليه لدى 
مخت��������ار املنطقة او ش��������خص معروف 
ويتعهد باملحافظة عليه واعادته الى 
املحكمة حني الطلب او تقرير مصيره 

من قبل محكمة االحداث.

التنظيم القانوني لحالة اللقيط ومجهول النسب في القانون العراقي

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

حالة اللقيط اأو جمه�ل الن�ضب بعيدة عن حلاظ امل�ضرع العراقي ك�نها حالة اجتماعية مفرو�ضة �ضمن ظروف خا�ضة غابت اإبانها 
روح االن�ضانية املجب�لة على الرحمة وال�ضفقة واذا كان الفاعل جمه�ال فان نتائج فعله جمعت ثنائية ال�ضحية واالثر فكان لزاما على 

املجتمع ان يك�ن مب�ضت�ى التحدي واثبات اإن�ضانيته ولي�ص ادل من ذلك من اآلية التاأهيل التنظيمي للقيط او جمه�ل الن�ضب عرب 
منحه اله�ية احلقيقية الإن�ضانيته وهي امل�اطنة للم�ضاحة اجلغرافية التي وجد فيها وه� مبداأ عاملي مل يكن العراق بعيدا عنه يعني 

ِقيُط : ال�ليد الذي ي�جد ُمْلًقى على الطريق ال ُيعرف اأَب�اه اما جمه�ل الن�ضب فه� م�ضطلح يطلق على كل ماال يعرف احد االب�ين  اللَّ
او كلهما وقد مت اعتماد م�ضطلح جمه�ل الن�ضب ليك�ن مفه�ما عاما وم�ضطلحًا قان�نيا.
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 فالعدال��������ة تعتب��������ر م��������رآة التحضر 
البش��������ري والرقي اإلنس��������اني وهي 
املعيار الدال على االحترام املكفول 
آلدمية اإلنس��������ان وإنس��������انيته وهي 
اس��������مى واج��������ل القاب��������ه لذل��������ك ف��������ان 
مق��������اال في حق املتهم ف��������ي محاكمة 
عادلة ليس مقااًل ترفيهيًا او مقاال 
تقليديًا لكن��������ه بحث في ادق واعقد 
الحي��������اة عموم��������ًا فحقوق  قضاي��������ا 
اإلنس��������ان تس��������تأثر كم��������ا كرس��������تها 
والدس��������اتير  الدولي��������ة  املواثي��������ق 
والدولة  املواطن  باهتمام  الوطنية 
على سواء باعتبارها هدفًا اسمى 
تسعى الشعوب قاطبة الى تحقيقه 
بطمأنين��������ة  افراده��������ا  ينع��������م  ك��������ي 
والسالم فال يهدر حق وال تنتقص 
حرية واذا كانت حقوق االنسان.......

الع��������ام  دراس��������ة  ضم��������ن  مكانه��������ا 
والحريات العامة اال ان جزءًا مهمًا 
منها...... بمثابة مبادئ عامة ضمن 
القان��������ون الجنائ��������ي وم��������ا يتضمنه 
من اجراءات ولك��������ي نحقق للمتهم 
الحماية مم��������ا يمكن ان يتعرض له 
من انتقاص في الحرية او مس��������اس 
ف��������ي حقوقه م��������ن جراء االج��������راءات 
الجزائية وم��������ا يرافقها من مخاطر 
ف��������ي حري��������ة وكرامت��������ه كان البد من 
منحه وهو في صدد توجيه االتهام 
الي��������ه ضمانات وحق��������وق تحفظ له 

حق��������ه ف��������ي محاكمة عادل��������ة فما دام 
ان األص��������ل ف��������ي اإلنس��������ان الب��������راءة 
فمن حقه ان يتمتع بحرية وس��������ائر 
حقوقه املقررة في القانون ويتعني 
على الدولة تبعًا لذلك احترام هذه 
الحرية وتل��������ك الحقوق لذلك فال بد 
م��������ن تزويد املتهم باس��������لحة تمكنه 
م��������ن مواجه��������ة امتي��������ازات الس��������لطة 
العامة ومن اهم تلك االسلحة حقه 
في محاكم��������ة عادلة وما يتضمنها 
م��������ن ضمان��������ات وامتي��������ازات عل��������ى 
الس��������لطة العامة ضمانها له وعليه 
ف��������ان املحاكم��������ة العادلة تع��������د احد 
الحقوق االساس��������ية لإلنسان وهي 
تق��������وم عل��������ى تواف��������ر مجموع��������ة من 
االجراءات التي تتم بها الخصومة 
الجزائي��������ة ف��������ي اط��������ار م��������ن حماية 
من  الش��������خصية وغيرها  الحريات 

حقوق االنسان املتعلقة بها.
 وله��������ذه االهمي��������ة لح��������ق املتهم في 
محاكمة عادلة فس��������نتوجه بعونه 
تعالى وحفظه الى دراس��������ته ضمن 
م��������ن  وقس��������م  العراق��������ي  التش��������ريع 
التش��������ريعات العربي��������ة واالجنبي��������ة 

اضافة الى الشريعة االسالمية.
 تعد ش��������رعية االجراءات الجنائية 
حلقة م��������ن حلقات القان��������ون يتتبع 
بالخط��������ى الواقعية من��������ذ ارتكابها 
م��������رورًا بمالحقة املتهم باالجراءات 

املتخ��������دة قبل��������ه ث��������م الحك��������م علي��������ه 
بالعقوب��������ة املقررة قانون��������ًا وانتهاًء 
بتنفي��������ذ املحكوم بها عليه وفي كل 
هذه املراحل يضع القانون الجنائي 
حري��������ة  تم��������س  الت��������ي  النص��������وص 
االنسان س��������واء عن طريق التجريم 
والعق��������اب او عن طري��������ق االجراءات 
التي نباش��������ر ضده اثناء التحقيق 
او خ��������الل املحاكمة او عن��������د تنفيذ 
العقوب��������ة بحق��������ه فكل اج��������راء يتخذ 
ضد انس��������ان دون افت��������راض براءته 
س��������وف يؤدي الى القاء عبء اثبات 
براءته عليه من الجريمة املنسوبة 
الي��������ه ف��������اذا عجز عن اثب��������ات براءته 
هذه اعتبر مسؤواًل عنها وبالتالي 
يؤدي ه��������ذا القصور ف��������ي الحماية 
الت��������ي تكفلها قاع��������دة ال جريمة وال 
عقوبة اال بناء على قانون لذلك كان 
الب��������د من افتراض ب��������راءة املتهم في 
كل اجراء من االجراءات التي تتخذ 
ض��������ده الن االفت��������راض املذكور يعد 
ركنًا من اركان الش��������رعية الجزائية 
بالتالي كانت قرينة البراءة من اهم 
االسباب التي تس��������اهم في تحقيق 
اج��������راءات ولك��������ي نحق��������ق قانونية 
تضمن للمتهم الفرصة الكافية في 
يس��������ودها  التمتع بمحاكمة عادلة 
ضم��������ان قانوني وقضائ��������ي في كل 

اجراءاتها.

القاضي علي كمال

حق المتهم في محاكمة عادلة

هناك غاية كبرية جدًا يهدف اإليها القان�ن يف كل مكان وزمان او يجب اأن يهدف اإىل حتقيقها اال وهي 
فكرة العدالة بل اإنها الغاية الق�ض�ى التي ي�ضعى اإليها القان�ن، فالقان�ن يجب ان يك�ن رديفا للعدالة وان 

القان�ن بدون عدالة �ضخرية اأن مل يكن تناق�ضَا فالعدالة مهما كان معناها هي يف نف�ضها قيمة خلقية اي 
انها احد الغايات التي ي�ضعى اليها االن�ضان لتحقيق حياة هنيئة ولكن مفه�م العدالة او�ضع من مفه�م 

القان�ن ذلك ان العدالة مطل�ب تطبيقها �ض�اء وجد القان�ن ام ال.

إن

لم تكن 

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.

على االأب�اب وخلل اأيامنا املقبلة �ضيحتدم ال�ضراع ال�ضيا�ضي لتحقيق اأهداف االأحزاب 
املتناف�ضة.. �ضراع باعتقادي �ضيلجاأ فيه املر�ضح�ن ال�ضتخدام �ضتى ال��ضائل للتاأثري يف 

ارادة الناخب وا�ضتمالته للت�ض�يت لهذا احلزب او ذاك وو�ضائل كثرية �ضتربز على ال�ضاحة 
ت�ضتخدم يف هذا ال�ضراع منها ال�ضرعية ومنها غري ال�ضرعية واأبرزها اللج�ء اىل اقامة 

الدعاوى اأمام املحاكم ال�ضتح�ضال قرارات حكم الإق�ضاء املناف�ص اأو للتقليل من ر�ضيده لدى 
الراأي العام حتت مظلة احلكم الق�ضائي ال�ضيما من خلل اللج�ء اىل اإقامة الدعاوى الكيدية.

االنتخابات

من الطبيعي اقامة مثل هذه القضايا 
وم��������ن املس��������لم ب��������ه ان يق��������وم القضاء 
بنظره��������ا والبت بها وفق��������ا لالصول 
القانوني��������ة لك��������ن من غي��������ر الطبيعي 
وم��������ن غير املقب��������ول ان تلجأ االطراف 
املتنافس��������ة سياس��������يا ممن ال تحقق 
اح��������كام القضاء اهدافه��������ا للجوء الى 
االع��������الم وبرامج التلفزي��������ون للطعن 
بحيادي��������ة ه��������ذه االح��������كام وم��������ن ث��������م 
االساءة للسلطة القضائية باساليب 
ال تستند الى اساس معرفي او مهني 
او قانوني بقدر اس��������تنادها ملصالح 
حزبية، فالسياسي ومن خالل االعالم 
ينش��������غل باالمور السياسية واالثارة 
االعالمية ويسعى الستصدار قرارات 
قضائي��������ة تع��������زز اهداف��������ه االنتخابية 
لكنه يتناس��������ى او ربما يتجاهل عن 
قصد ان هناك مسطرة قانونية تسير 
عليها املحكمة لتبني عليها حكمها 
تعتمد ما تم تقديمه من مس��������تندات 
وادلة في الدعوى املنظورة واملحكمة 
تصبو الصدار حكم موافق للقانون 
تحق��������ق باصداره العدال��������ة وهي غير 

معني��������ة بعد ذل��������ك فيم��������ا اذا كان هذا 
القرار يص��������ب في صالح السياس��������ي 
ي��������أكل م��������ن ج��������رف رصي��������ده  ان��������ه  ام 
االنتخاب��������ي وعندم��������ا ال يكون الحكم 
القضائي ملبيا ملصلحة السياس��������ي 
فانه سيلجأ الى االعالم للتأثير على 
الوعي الجمعي للناس وايهام الرأي 
العام بأن قرارات املحاكم غير حيادية 
فيؤلب الرأي الع��������ام على القضاء في 
مش��������هد اقل ما يمكن ان يقال عنه انه 

إرهاب معنوي يوجه للقضاة.
مح��������زن ج��������دا أن تجري األم��������ور بهذا 
الش��������كل وان يحاول البعض ان يشوه 
صورة املؤسس��������ة القضائية انطالقا 
من مصالح حزبية سياسية مرحلية 
دون ادراك مل��������ا يمك��������ن ان يرتب��������ه مثل 
ه��������ذا التش��������ويه من اهت��������زازات كبيرة 
لدى الرأي الع��������ام بنظام العدالة ككل 
ه��������ذه االهتزازات التي ال تس��������تند في 
تكوينه��������ا وصيرورته��������ا ال��������ى قراءة 
واعي��������ة لعدال��������ة االح��������كام وموافقتها 
للقانون قدر ما تستند لتأثر الناس 
بالش��������ائعات االعالمي��������ة والصخ��������ب 

االنتخاب��������ي م��������ن خ��������الل ما يس��������عى 
املتنافس��������ون الى إثارت��������ه خالل فترة 

االنتخابات.
 وهنا تبرز مسؤولية وسائل االعالم 
في ان تتبن��������ى املنهج املهني الرصني 
في أدائها وان ال تكون جس��������را عابرا 
وفضاًء مفتوحا لخلق مناخ إعالمي 
ملوث وغير س��������ليم وان ال تسمح بان 
تك��������ون برامجها مناب��������ر لبث خطاب 
والتش��������كيك  والكراهي��������ة  اإلس��������اءة 
بق��������رارات املحاكم والنيل من س��������معة 
املؤسس��������ة القضائية هذه املؤسس��������ة 
التي ال غن��������ى ألي نظ��������ام ديمقراطي 
إلنف��������اذ  الضام��������ن  كونه��������ا  عنه��������ا 
وف��������رض س��������يادته والفصل  القانون 
ف��������ي املنازع��������ات س��������يما ذات الطابع 
السياس��������ي واالنتخابي خ��������الل فترة 
االنتخابات الت��������ي تعتبر فترة ثقيلة 
الظ��������ل على أكث��������ر مؤسس��������ات الدولة 
سيما املس��������تقلة منها والتي تسعى 
ألداء دورها بحيادية دون ان تسمح 
لهذا الطرف او ذاك ان يستثمر اداءها 

في تحقيق اهدافه السياسية. 
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)1(
املبدأ:

قان��������ون وزارة التربية يتعلق بالنظام 
الع��������ام ويس��������ري عل��������ى الوقائ��������ع التي 

سبقت صدوره.
 

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة لوح��������ظ ب��������أن الطعن��������ني 
التمييزي��������ني مقدمان ف��������ي مدتهم��������ا القانونية قرر 
قبولهما ش��������كاًل ولتعلقهما بموض��������وع واحد قرر 
توحيدهم��������ا ولدى عطف النظ��������ر على الحكم املميز 
وجد بأنه غير صحيح ومخال��������ف إلحكام القانون 
الن املدع��������ي إضاف��������ة لوظيفت��������ه قد طل��������ب الحكم له 
بإلزام املدعى عليه وزي��������ر التربية إضافة لوظيفته 
باجر مثل العقار العائد له املرقم 57047/11 جزيرة 
وق��������د أجرت محكم��������ة البداءة وم��������ن بعدها محكمة 
االستئناف تحقيقاتها في الدعوى وثبت من خالل 
كتاب مديرية التخطيط العمراني في محافظة ذي 
قار بأنه حسب التصميم القطاعي فان االستعمال 
للعقار 57047/11 هو مدرسة كما أن كتاب مديرية 
بلدية الناصرية بالعدد 20539 في 2017/5/22 أكد 
بتخصيص العقار موضوع الدعوى واملشيد عليه 
مدرس��������ة وتكون الدع��������وى والحالة ه��������ذه محكومة 
بنص املادة )38( من قان��������ون وزارة التربية واملرقم 
22 لس��������نة 2011 والتي أعطت الحق لوزارة التربية 
للتصرف باألراض��������ي العائدة للدولة وبالتالي فان 
واقعة الغصب تنفي كون وزارة التربية تضع يدها 
على العقار اس��������تناد وللحق القانوني املمنوح لها 
وفقا للم��������ادة أع��������اله والن اجر املثل ي��������دور وجودا 
وعدم��������ا مع واقعة الغصب لذا ف��������ان مطالبة املدعي 
إضاف��������ة لوظيفت��������ه باجر املث��������ل غي��������ر واردة قانونا 
للفت��������رة املطال��������ب به��������ا والن محكم��������ة االس��������تئناف 
ق��������د الزام��������ت املدعى علي��������ه وزي��������ر التربي��������ة إضافة 
لوظيفته باجر املثل للفترة من 2002/1/15 ولغاية 
2011/9/18 تاري��������خ نفاذ قانون وزارة التربية واما 
م��������ا بعد تاريخ نفاذ القان��������ون فأنها قد ردت دعوى 
املدعي إضافة لوظيفته للمطالبة بهذه املدة بينما 
يقض��������ي رد دع��������وى املدع��������ي برمتها حت��������ى الفترة 
التي س��������بقت نف��������اذ القانون وذلك اس��������تنادًا للمادة 
)10( من القان��������ون املدني والتي جاء فيها )ال يعمل 
بالقان��������ون اال من وقت صيرورته نافذا فال يس��������ري 
عل��������ى ما س��������بق من الوقائ��������ع اال اذا وج��������د نص في 
القانون الجديد يقض��������ي بغير ذلك أو كان القانون 
الجديد متعلقًا بالنظام واالداب( والن قانون وزارة 
التربي��������ة وان كان ل��������م ينص صراحة على س��������ريان 
أح��������كام معلقة بأثر رجعي وعلى الوقائع الس��������ابقة 
اال أن أهداف القانون واملتمثلة بتنش��������ئة جيل واع 
مؤمن بالله والقي��������م الدينية واألخالقية والوطنية 
ع��������ن طريق تعزيز دور التربية والتعليم في الحياة 
وبما ينس��������جم مع أحكام الدس��������تور والن املس��������ائل 
املتعلق��������ة بالتربي��������ة والتعليم وتقدمه��������ا يعتبر من 
النظام العام بل م��������ن أعلى مراحل النظام العام وال 
يمك��������ن لوزارة التربي��������ة تحقيق أهدافه��������ا التربوية 
والتعليمي��������ة إال بإدارته��������ا وتأتي ف��������ي مقدمة ذلك 
بن��������اء امل��������دارس وزيادتها وتوس��������يعها وبالنتيجة 
فان قانونه��������ا يتعلق بالنظام العام ويس��������ري على 
الوقائ��������ع التي س��������بقت ص��������دوره ومنه��������ا موضوع 
املطالبة بالتعويض عن اج��������ر املثل ألراضي لدولة 
الت��������ي وضع��������ت وزارة التربية يدها عليها س��������ابقًا 
مما تك��������ون دعوى املدعي ال ترتكز إلى أي أس��������اس 
قانوني وتكون واجبة الرد استنادا لصراحة نص 
امل��������ادة )38( من قانون وزارة التربية والتي تس��������ري 
بأثر رجعي على الوقائع الس��������ابقة وملا كان الحكم 
املمي��������ز قد جاء عل��������ى خالف ما تقدم ذك��������ره وبيانه 
وتأسيسًا على ما تقدم قررت املحكمة نقض الحكم 
املمي��������ز وإع��������ادة اضب��������ارة الدعوى إل��������ى محكمتها 
للسير فيها وفقًا للمنول املتقدم على أن يبقى رسم 
التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار باالتفاق وفق 
املادة 3/210 مرافعات مدنية في 4/محرم/1439ه� 

املوافق 2017/9/24م .

)2(
املبدأ:

عقد املقاولة ش��������ئ واالش��������راف عل��������ى اعمال 
البناء شئ اخر الن االخير ال يضمن الضرر 
في حال كون اعمال البناء قد جاءت معيبة 

على العكس من املقاولة .

القرار:

لدى التدقيق واملداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي 
مق��������دم في مدته القانونية قرر قبوله ش��������كاًل ولدى 
عطف النظر على الحكم املميز وجد بأنه ملا استند 
الي��������ه من اس��������باب وحيثي��������ات قانوني��������ة تفصيلية 
صحي��������ح مواف��������ق للقان��������ون الن مطالب��������ة املمي��������ز/
املدعية/الحك��������م بالتعوي��������ض ع��������ن االض��������رار التي 
لحقت بها بحجة س��������وء تنفيذ عقد املقاولة املبرم 
بينها وب��������ني املدعى عليه في بنائ��������ه للدارين على 
العق��������ار املرق��������م 15031/1 م21 حيدري��������ة غير واردة 
قانونا الن املدعية قد اسس��������ت دعواها الى االتفاق 
التحري��������ري املب��������رم بينها وبني املدع��������ى عليه والن 
عبارات العقد تفسر بعضها البعض ومن خالل ما 
تضمنه من فقرات فانه يعتبر اتفاق مخالصة وال 
يعتبر عقد مقاولة باملعنى القانوني الس��������ليم وان 
مجرد قيام املدعى عليه باالش��������راف على بناء الدار 
بصفته زوجا للمدعية ال يعني ثبوت عقد املقاولة 
الن العرف االجتماعي السائد في املجتمع العراقي 
يفرض على الزوج االشراف ومتابعة اعمال البناء 
حت��������ى ول��������و كانت االم��������وال عائ��������دة للزوج��������ة التي 
تصرف على البناء وال يمكن اعتبار هذا االش��������راف 
والحضور اليومي وتوجي��������ه القائمني على اعمال 
البن��������اء من قبل املدعى عليه الزوج عقد مقاولة الن 
عقد املقاولة ش��������ئ واالشراف على اعمال البناء من 
قب��������ل زوج املدعية ش��������ئ اخ��������ر الن االخير ال يضمن 
الض��������رر ف��������ي حالة ك��������ون اعم��������ال البناء ق��������د جاءت 
معيب��������ة على العكس من املقاول��������ة الذي يضمن في 
هذه الحالة وازاء انكار املدعى عليه دعوى املدعية 
وع��������دم انش��������غال ذمته ب��������اي مبلغ وبع��������د ان كلفت 
محكم��������ة االس��������تئناف املدعية باثب��������ات وجود عقد 
مقاولة مع املدعى عليه فعجزت عن ذلك  ومنحتها 
املحكمة حق تحليف املدعى عليه اليمني الحاسمة 
اال ان وكيلته��������ا وفي محضر جلس��������ة 2017/5/30 
رفض��������ت تحليف املدعى عليه ه��������ذه فتكون املدعية 
خس��������رت ما توجهن به اليمني الحاس��������مة ودعواه 
ال س��������ند لها من القانون الفتقاره��������ا لدليل اثباتها 
مم��������ا يس��������توجب ردها وه��������ذا ما قضى ب��������ه الحكم 
االستئنافي وتاسيسا على ما تقدم قررت املحكمة 
تصديق الحكم املمي��������ز ورد الالئحة التمييزية مع 
تحميل املميزة رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق 
وفق املادة )2/210( من قانون املرافعات املدنية في 

23/ذي القعدة/1438ه املوافق 15/اب/2017م.

)3(
املبدأ:

التس��������بيب م��������ن عناص��������ر ومقوم��������ات الركن 
الش��������كلي في الحك��������م القضائ��������ي وبانتقائه 
وع��������دم تس��������بيب املحكم��������ة لحكمه��������ا يكون 
الحكم القضائي والحالة هذه فاقدا لش��������كله 

القانوني مما يستوجب نقضه.

القرار:
لدى التدقيق واملداولة لوحظ بان الطعن التمييزي 
مقدم في مدته القانونية قرر قبوله ش��������كال" ولدى 
عط��������ف النظ��������ر على الحك��������م املميز وج��������د بانه غير 
صحي��������ح ومخالف الح��������كام القان��������ون الن محكمة 
االس��������تئناف قد اعتم��������دت في حكمه��������ا املميز على 
تقري��������ر الخبراء القضائيني املهندس��������ني الخمس��������ة 

امل��������ؤرخ 2017/6/6 رغم انه لم يذك��������ر صراحة" بان 
االض��������رار الحاصل��������ة في العقار موض��������وع الدعوى 
ناتجة عن االس��������تعمال غير الع��������ادي مما يقتضي 
افه��������ام بتقديم ملح��������ق بتقريرهم وبي��������ان االضرار 
الناتج��������ة ع��������ن االس��������تعمال غي��������ر الع��������ادي وكلف��������ة 
اصالحه��������ا في العق��������ار العائد للمدعني املس��������تأجر 
م��������ن قبل املدعى عليه وال��������ذي يضمن فقط االضرار 
الناتجة عن االستعمال غير العادي كما لوحظ بان 
الحكم املميز قد جاء خاليا" من االسباب القانونية 
التي حملت محكمة االس��������تئناف على فسخ الحكم 
تعديال" وهذا ال يجوز قانون��ا" اس��������تنادا" لصراحة 
ن��������ص امل�����������ادة )1/159و2( م��������ن قان��������ون املرافع��������ات 
املدني��������ة والت��������ي اوجبت على املحكم��������ة عند اصدار 

حكمه��������ا الفاص��������ل ف��������ي الدع��������وى بي��������ان االس��������باب 
القانوني��������ة الت��������ي اس��������تندت اليه��������ا الن التس��������بب 
يعتبر من عناص��������ر ومقومات الركن الش��������كلي في 
الحكم القضائي وبانتفائه وعدم تس��������بب املحكمة 
لحكمه��������ا يك��������ون الحك��������م القضائ��������ي والحالة هذه 
فاقدا" لش��������كله القانوني مما يستوجب نقضه الن 
الحكم القضائي غير املس��������بب فاقدا" لروح القانون 
وجرهره وتأسيسا" على ما تقدم من اسباب قررت 
املحكمة نق��������ض الحكم املميز واعادة االضبارة الى 
محكمتها للس��������ير فيها وفقا" للمنوال املتقدم على 
ان يبق��������ى رس��������م التميي��������ز تابع��������ا" للنتيجة وصدر 
الق��������رار باالتفاق ف��������ي  /ذي الحجة/1438ه� املوافق 

2017/9/11م. 

 ● للحصول على القرارات التمييزية 
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القاضي عبد المطلب حمدان

م��������ن أهم ما تضطلع به الدولة الحديث��������ة من واجبات هو واجبها في 
توفير األمن ملواطنيها،  فقد جاء في املادة )15( من الدستور العراقي 
لس��������نة 2005 )لكل ف��������رد الحق في الحياة واألم��������ن والحرية وال يجوز 

الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إال وفقا للقانون..(.
ال بل قد يرتبط توفير الدولة لألمن االجتماعي بمفهوم أوسع وأكثر 
أهمية وهو مفهوم الس��������يادة الوطنية على أراضيها فالدولة التي ال 

توفر األمن لرعاياها تكون سيادتها محل نظر. 
واملخاطر التي تهدد هذا األم��������ن كثيرة منها ما يكون داخليا ومنها 
ما يك��������ون خارجيا، فالتهدي��������دات الخارجية واضحة وليس��������ت هناك 
أي إش��������كالية تث��������ار في التصدي له��������ا الن مصدرها دائم��������ا يكون من 
خارج الحدود، ولكن اإلش��������كالية يمكن أن تنشأ بالنسبة للتهديدات 
الداخلية وكيفية معالجتها ألنها تمثل في الغالب منها س��������لوكيات 

ألبناء املجتمع الذي تريد الدولة حمايته.
وفي العراق كبلد عربي توجد قبائل وعشائر عربية كريمة ساهمت 
وبش��������كل كبي��������ر من خ��������الل أبنائها في رس��������م تاريخ الدول��������ة العراقية 
الحديث��������ة وبنائه��������ا، إال ان هن��������اك بع��������ض الس��������لوكيات الت��������ي تصدر 
من بع��������ض افراد هذه العش��������ائر يترتب عليها تهديد األمن والس��������لم 
املجتمعي ومن هذه الس��������لوكيات ما تع��������رف باللهجة العامية )الدكة 
العش��������ائرية( وهذه املمارسة العش��������ائرية كانت الى وقت قريب قليلة 
الح��������دوث وتقتصر على املناطق الريفية والقرى، إال انها وألس��������باب 
كثيرة منها سياس��������ية ومنها اجتماعية وغيرها بدأت باالنتقال من 
البيئة الريفية إلى املدن وبش��������كل متصاعد ومتسارع بحيث تحولت 
من ممارسات فردية عابرة الى ظاهرة تهدد امن االفراد وامن الدولة 
بش��������كل عام، حيث ان حدوثها أصبح بش��������كل ش��������به يومي في بعض 

املناطق. 
وتترت��������ب على هذه املمارس��������ات الخطيرة جملة م��������ن النتائج أبرزها 
ب��������ث حالة من الخوف والهلع في قل��������وب االبرياء قد تصل الى مرحلة 
اره��������اب الناس اآلمنني، او حدوث جرائم قتل، او اس��������تغاللها لغرض 
الحصول على فصول عش��������ائرية دون وجه حق او حل النزاعات دون 
اللج��������وء للجه��������ات القضائية صاحبة االختص��������اص األصيل في حل 
النزاع��������ات بني األفراد وبالتال��������ي تغييب دور القض��������اء في فض هذه 
النزاعات واملس��������اس بهيبة الدولة في املحصلة النهائية، مما يفرض 
على الدولة بمؤسس��������اتها كافة التصدي له��������ذه الظاهرة باملعالجات 
الفعالة والتي تتناسب مع حجم التهديد الذي تحمله هذه السلوكية 

الخطيرة. 
وف��������ي ميدان القض��������اء يتم التعامل م��������ع هذه التصرف��������ات باعتبارها 
جريمة تهديد وفق املادة )432 ق ع( واذا ترتبت عليها إصابات فيتم 
تكيي��������ف الفعل وفق املادة )31/405 ق ع( وما يعنينا هنا هي الحالة 
الت��������ي يتم فيها تكييف الفعل كجريمة تهدي��������د وفق املادة )432 ق ع( 

وهي الحالة األغلب.
وف��������ي رأينا ان يتم معالجة املوضوع تش��������ريعيا عب��������ر إصدار قانون 
يتم فيه تش��������ديد العقوبات على مرتكبيه��������ا وجعلها جرائم من نوع 
الجنايات س��������واء ترتبت عليها إصاب��������ات او لم تترتب وعدم االكتفاء 
بجعله��������ا جريمة تهديد من نوع الجنح يمكن قبول الصلح فيها ملنع 

التمادي املستمر في هذا السلوك.

السلوكيات العشائرية وأمن 
المجتمع

نوافذ العدالة 

القاضي حيدر علي نوري 

 تطرق��������ت امل��������واد )219-221( من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لس��������نة 
1969 املع��������دل الى األح��������كام الخاصة بالطعن بطري��������ق تصحيح القرار 
التميي��������زي ف��������ي األح��������كام التمييزي��������ة الصادرة م��������ن محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة أو محكمة االس��������تئناف بصفتها التمييزي��������ة في الدعاوى 
املدني��������ة التي تقبل الطعن بطريق التصحي��������ح، إذ نصت املادة )2/222 
( من��������ه على انه )على طال��������ب التصحيح أن يضع تأمينات في صندوق 
املحكم��������ة مقدارها أل��������ف دينار عند تقديم العريض��������ة (، في حني نصت 
امل��������واد م��������ن )266 269- ( م��������ن قانون أص��������ول املحاكمات رقم 23 لس��������نة 
1971 املع��������دل على األح��������كام الخاصة بالطعن بطري��������ق التصحيح في 
األح��������كام التمييزية الصادرة من محكمة التمييز االتحادية أو محكمة 

االستئناف بصفتها التمييزية في الدعاوى الجزائية.
 ول��������م تتطرق تلك امل��������واد الى اس��������تيفاء تأمينات عن��������د الطعن بطريق 
تصحيح القرار التمييزي في الدعاوى الجزائية، وكذلك األمر بالنسبة 
لقانون الرس��������وم العدلية رقم 114 لسنة 1981 املعدل، ولذا يرى بعضا 
من الفقه بأنه ال حاجة الس��������تيفاء مبل��������غ التأمينات عند الطعن بطرق 
التصحيح في القرارات التمييزية الجزائية لعدم وجود س��������ند قانوني 
يخ��������ول اس��������تيفاء مبلغها، وي��������رى بعضهم اآلخر ضرورة اس��������تيفائها 
أس��������وة بالدعاوى املدنية عن��������د الطعن بالق��������رارات التمييزية الصادرة 
فيه��������ا بطرق التصحيح، ذلك إن قانون املرافعات انف الذكر والس��������يما 
امل��������ادة )2/222( منه تعد الس��������ند القانوني الس��������تيفاء التأمينات عند 
الطع��������ن بطريق التصحيح في الق��������رارات التمييزية الجزائية واملدنية، 

باعتباره القانون األم وهو واجب التطبيق عند عدم وجود نص.
ونرى وجوب اس��������تيفاء مبلغ التأمينات عند الطعن بطرق التصحيح 
في الق��������رارات التمييزية الص��������ادرة من محكمة التميي��������ز االتحادية أو 
من محكمة االس��������تئناف بصفته��������ا التمييزية في الدع��������اوى الجزائية 
واملدني��������ة، وإن الس��������ند القانون��������ي لذلك هو: أحكام ق��������رار مجلس قيادة 
الثورة املنحل رقم )68( في 8 / 6 / 1998، املنش��������ور في جريدة الوقائع 
العراقي��������ة بالع��������دد 3726 في 15 / 6 / 1998 ، الفق��������رة )ثالثا( منه، التي 
نص��������ت على انه: )ي��������ودع طالب تصحيح الق��������رار التمييزي الصادر من 
محكمة التمييز أو محكمة االس��������تئناف في الحاالت املنصوص عليها 
في البند )ثانيا( من هذا الق��������رار، تأمينات مقدارها )1000( ألف دينار 
في صندوق املحكمة عن��������د تقديمه طلب التصحيح، وتعاد التأمينات 
إل��������ى طالب التصحي��������ح في حالة قب��������ول طلبه، وتقيد إي��������رادا للخزينة 
العام��������ة في حالة رد الطل��������ب(، كما نصت الفقرة )رابع��������ا( منه على انه 
)ال يستوفى الرس��������م أو التأمينات عن الطعن املنصوص عليه في هذا 
الق��������رار إذا كان مقدما م��������ن االدعاء العام(، وان ن��������ص الفقرة )ثالثًا( من 
الق��������رار انف الذكر يعد نصا خاصا بالنس��������بة لنص املادة )2/222( من 
قانون املرافعات، وان النص الخاص يقيد النص العام، كما انه لم يميز 
عند الطع��������ن بطرق التصحيح بني الدعاوى املدنية أو الجزائية، ويعد 
الحقا في صدوره لتاريخ صدور قانون املرافعات واملادة )2/222( منه، 
ول��������ذا فهو املعول على تطبيق أحكام��������ه عند الطعن بطريق التصحيح 
بصورة مطلقة س��������واء أكان ذلك في الدع��������اوى املدنية أم الجزائية بقدر 

تعلق األمر باستيفاء التأمينات.

السند القانوني الستيفاء التأمينات 
عند الطعن بطريق التصحيح 

رؤية قانونية

■ لص المنصور

صدقت محكم��������ة تحقيق الكرخ اعترافات 
متهم بتنفيذ عمليات س��������رقة استهدفت 
مح��������اال تجاري��������ة ف��������ي املنص��������ور وس��������ط 

العاصمة.
وق��������ال القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرق��������دار 
املتحدث الرسمي ملجلس القضاء األعلى 
إن "محكمة تحقيق الكرخ دونت اعترافات 
لص اس��������تهدف محاال تجارية في منطقة 

املنصور".
وأضاف بيرقدار إن "االعترافات أكدت أن 
املتهم نفذ أربع عمليات س��������رقة جميعها 
ف��������ي وقت الصب��������اح قبل أن تك��������ون املحال 
مفتوحة مستغال عدم وجود املارة وخلو 
الش��������ارع"، الفتا إلى أن "املتهم كان يمتلك 
مقصًا حديديا لكس��������ر األقف��������ال، كما أورد 

في االعترافات".
وخلص املتحدث الرسمي إلى أن "محكمة 
اته��������ا  إجراء إكم��������ال  بص��������دد  التحقي��������ق 
القانوني��������ة لغرض إحالت��������ه على محكمة 

املوضوع".

■ مدير األسواق المركزية 

أصدرت محكم��������ة جن��������ح النزاهة حكمًا 
بالحب��������س س��������نتني بح��������ق مدي��������ر ع��������ام 
الشركة العامة لألسواق املركزية سابقًا 

بعد إدانة املتهم بقضية فساد إداري.
وق��������ال مراس��������ل "القض��������اء" إن "محكم��������ة 
الجن��������ح املتخصصة بقضاي��������ا النزاهة 
أصدرت حكما بالحبس س��������نتني بحق 
مدي��������ر ع��������ام الش��������ركة العامة لألس��������واق 

املركزية سابقًا".
وأضاف أن "املته��������م أدين بإصدار كتاب 
غي��������ر موث��������ق ف��������ي الص��������ادر إل��������ى هيئة 
اس��������تثمار بغ��������داد"، الفت��������ا إل��������ى أن "هذا 
الكت��������اب تضمن املوافقة على اس��������تثمار 
عقار كون��������ه خاليا من الش��������واغل وغير 
متعاق��������د علي��������ه برغ��������م وج��������ود موافقة 
مبدئي��������ة عل��������ى ع��������رض س��������ابق لتأهيل 
البناية لتصبح مجمعا تجاريا". وأفاد 
بأن "الحكم كان بحض��������ور املتهم وجاء 
اس��������تناد ألحكام امل��������ادة 341 من قانون 

العقوبات العراقي".

■ دورات تطويرية 

أقام معهد التطوير القضائي عددا من الدورات 
التدريبي��������ة خ��������الل ش��������باط في مبن��������ى معهد 
التطوير القضائي تناولت عدة مواضيع من 

شأنها تطوير الكوادر القضائية.
 وقالت نهل��������ة حمادي مديرة املعه��������د أنه "تم 
عقد أربع ورش تدريبية خالل ش��������هر ش��������باط 
الجنائية(  )التحقيق��������ات  تضمنت موضوعة 
لتطوي��������ر مه��������ارات املحقق��������ني القضائيني في 
املحاكم وبمش��������اركة 24 متدربا وملدة خمسة 

أيام.
وتابع��������ت أن "ال��������دورة الثانية التي اس��������تمرت 
يوم��������ني اختصت ب� )الترقية للس��������ادة القضاة 
 32 وبمش��������اركة  الع��������ام(  االدع��������اء  وأعض��������اء 

متدربا. 
البح��������ث  أهمي��������ة   (" ب��������أن  حم��������ادي  وأف��������ادت 
االجتماعي في محاكم األحداث( كان موضوع 
ال��������دورة الثالثة وهدفت إل��������ى تطوير مهارات 
الباحثني االجتماعيني ف��������ي محاكم األحداث 
ومكاتب دراسة الش��������خصية  وبحضور )26( 

مشاركا".

كتاب قضائي

وجاء املبح��������ث األول في الكتاب 
حول ماهي��������ة الكفال��������ة الجزائية 
بمطلبني األول ش��������مل ) تعريف 

الكفالة الجزائية وموقف املشرع 
العراقي والتشريع املقارن منها( 
أم��������ا املطلب الثان��������ي فتحدث عن 

للكفال��������ة  القانون��������ي  )األس��������اس 
الجزائية( ويشار إلى أن املطلب 
الثاني تضمن على  فرعني األول 

تحدث ع��������ن األس��������اس القانوني 
وأنواعه��������ا،  الجزائي��������ة  للكفال��������ة 
أن��������واع  والف��������رع الثان��������ي ش��������رح 

الكفالة الجزائية.
وأورد املؤلف في املبحث الثاني 
م��������ن الكت��������اب موضوع��������ة أحكام 
فتناولها من  الجزائي��������ة  الكفالة 
خ��������الل مطلبني أولهما )ش��������روط 
وش��������رح  الجزائي��������ة(  الكفال��������ة 
ف��������ي املطل��������ب الثان��������ي موضوعة 
والطع��������ن   الكفال��������ة   )إج��������راءات 
بقرار الكفالة( الذي بدوره فصل 
اإلجراءات على فرعني األول عن  
اتها املعمول بها  والثاني  إجراء

عن كيفية الطع��������ن بقرار الكفالة 
الجزائية.

وشرح الكاتب في مبحثه الثالث 
اإلخ��������الل  موض��������وع  واألخي��������ر 
بالكفالة الجزائي��������ة  وانتهائها، 
وتناولهما بمطلبني أيضا األول 
عن اإلخالل بالكفالة والثاني عن 

انتهاء الكفالة الجزائية.
الكت��������اب بخاتمة  املؤلف  وأنهى 
والنتائج  بحث��������ه  عن موض��������وع 
املس��������تخلصة من��������ه وجمل��������ة من 
التوصي��������ات مرفق��������ة باملص��������ادر 
الت��������ي اعتمدها ف��������ي  كل ما جاء 

به.

مسؤولية الكفيل في الدعاوى الجزائية للقاضي محمد عبد جازع 
بغداد / إيناس جبار

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد / القضاء

أقدم شاب على قتل سائق تاكسي بدم 
ب��������ارد ف��������ي العاصمة بعد خ��������الف على 

كلفة األجرة.
وي��������روي أب الضحي��������ة الحادث��������ة أم��������ام 
قاضي التحقيق أن ابنه استقل سيارته 
وذهب إل��������ى العمل كس��������ائق أجرة بعد 
الظهر في ش��������وارع بغداد، إال أنه تأخر 
عن الرجوع ال��������ى البيت حتى منتصف 

الليل.
يق��������ول األب "حاولت االتص��������ال به مرارًا 
إال أن هاتف��������ه مغل��������ق وق��������د اس��������تمررت 
باالتص��������ال حتى الس��������اعة الثانية بعد 
منتصف الليل عند ذاك رد على الهاتف 
ش��������خص وأخبرني بأنه من منتس��������بي 

مركز شرطة املنصور وذكر لي أن ابني 
تع��������رض إلى حادث بس��������يط وهو يرقد 

االن في مستشفى اليرموك.
م��������ن جنب��������ه يذك��������ر أح��������د أف��������راد املفرزة 
القابضة بأنه ش��������اهد ش��������خصًا يطعن 
آخر بعد أن ترجال من س��������يارة تاكسي 
صف��������راء األول ن��������وع )BYD(، وش��������اهد 
أيض��������ا ه��������روب األول عن��������د ذل��������ك قاموا 
بمتابع��������ة املجن��������ى إل��������ى أن تمكنوا من 
إلق��������اء القب��������ض علي��������ه وتعرف��������وا على 
هويته كما تعرف رجال الش��������رطة على 
هوية الش��������خص املطع��������ون الذي توفي 

في الحال".
وعن��������د التحقيق م��������ع الجاني في مركز 
ش��������رطة املنصور اعت��������رف بقيامه بقتل 

الشاب سائق التاكسي.

وذكر املته��������م بحس��������ب أوراق التحقيق 
انه بحدود الس��������اعة السابعة والنصف 
مس��������اء قام باستئجار س��������يارة تاكسي 
من جسر الغزالية إليصاله إلى منطقة 

املنصور.
وي��������روي أنه بالقرب م��������ن مول املنصور 
طل��������ب م��������ن الس��������ائق التوق��������ف لغرض 
الترجل كون��������ه وصل إلى امل��������كان الذي 
كان يقصده عند ذاك طلب منه السائق 
مبلغ ثماني��������ة آالف دينار كأجرة وبعد 
أن فت��������ح محفظته لم يجد فيها س��������وى 
ثالث��������ة آالف دين��������ار وأعطاها للس��������ائق 

لكنه رفض أخذها.
وذك��������ر املته��������م أن مش��������اجرة بينه وبني 
الس��������ائق نشبت في األثناء بسبب كلفة 
األج��������رة حتى فوج��������ئ بقيام الس��������ائق 

بإخراج س��������كني مهاجما إياه، فصارعه 
من��������ه  ينتزعه��������ا  أن  اس��������تطاع  حت��������ى 
ويوجهه��������ا إلى ص��������دره ليس��������قط على 
مقود الس��������يارة، الفتا إلى أن��������ه لم يكن 

يقصد قتله.
ويذكر ضباط الشرطة أن حادث القتل 
كان متوقع��������ا أن  تك��������ون الغاية منه أن 
تكون سلب وسرقة السيارة إال أنه من 
الغراب��������ة بمكان أن يكون القتل بس��������بب 

خالف على أجرة السيارة.
إلى ذل��������ك، رأت املحكمة أن املتهم ارتكب 
ما نس��������ب إليه من جرم ينطبق وأحكام 
املادة 405 من قانون العقوبات العراقي 
ولكفاي��������ة األدل��������ة ضده ق��������ررت املحكمة 
تجريم��������ه وف��������ق ه��������ذه امل��������ادة وتحديد 

عقوبته بمقتضاها.

راكب يقتل سائق تاكسي في بغداد بسبب كلفة األجرة
أورد القانون املدني العراقي 
في املادة )983( منه تعريف 
التأم��������ني، إذ ن��������ص عل��������ى أن 
"التأم��������ني، عق��������د ب��������ه يلت��������زم 
املؤم��������ن ان يؤدي الى املؤمن 
له او الى املستفيد مبلغًا من 
امل��������ال او إي��������رادًا مرتبًا او أي 
عوض مال��������ي آخر، في حالة 
وقوع الحادث املؤمن ضده، 
ف��������ي مقابل اقس��������اط  وذل��������ك 
او اي��������ة دفع��������ة مالي��������ة اخرى 

يؤديها املؤمن له للمؤمن".
باملؤمن  "يقص��������د  وأض��������اف 
ل��������ه الش��������خص ال��������ذي يؤدي 
االلتزامات القابلة اللتزامات 
باملستفيد،  ويقصد  املؤمن، 
اليه  الذي يؤدي  الش��������خص 

املؤم��������ن قيمة التأم��������ني، واذا 
ل��������ه هو صاحب  كان املؤمن 
الحق في قيمة التأمني كان 

هو املستفيد".
بينم��������ا أش��������ارت امل��������ادة 984 
م��������ن القانون إلى أنه " يجوز 
ان يكون مح��������اًل للتأمني كل 
ش��������يء مش��������روع يعود على 
الش��������خص بنف��������ع م��������ن عدم 
وقوع خط��������ر مع��������ني"، الفتة 
إل��������ى أن "عق��������د التأم��������ني يقع 
باط��������اًل، إذا تب��������ني ان الخطر 
املؤمن ض��������ده كان قد زال او 
كان ق��������د تحق��������ق ف��������ي الوقت 
الذي ت��������م فيه العق��������د، وكان 
اح��������د الطرف��������ني عل��������ى االقل 

عاملًا بذلك".

ما هو التأمين؟
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ولد القاضي )عبد الرحم��������ن محمود العالم( عام 1924 
في بغداد بجان��������ب الكرخ بمحلة س��������وق الجديد، وأتم 
دراس��������ته االبتدائية واملتوس��������طة واإلعدادي��������ة بمنطقة 
الكرخ والتحق بكلية الحقوق حيث تخرج منها بتفوق 
عام 1947 فعني لوظيفة نائب قاض في املحاكم املدنية 
ف��������ي 21/ 10 / 1950 متنقال بني محاكم مختلفة الثني 
عش��������ر عاما ليعني ع��������ام 1962 مدون��������ا قانونيا وهو ما 
نطل��������ق عليه اليوم تس��������مية مستش��������ار، واصبح وكيال 
ل��������وزارة العدل عام 1969 ثم قاضيا في محكمة التمييز 
سنة 1971 واس��������تمر بمنصبه هذا حتى وفاته في 2 / 
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كان ش��������غوفا بالفق��������ه القانوني يقرأ كثي��������را من الكتب 
الفقهي��������ة والقانونية وكانت مكتبته تضم مئات الكتب 
القانونية في فقه الش��������ريعة والقان��������ون. كان ذا ذو فكر 
صاف وذا علم في القانون وحياد في الرأي ونزاهة في 

الحكم، مؤمنا ان القضاء لم يكن اال دقة ونقاء.
ألف كتبا وبحوث��������ا كثيرة نذكر منها التقادم التجاري 
/ تنفي��������ذ الس��������ندات / تطبيق القان��������ون املدني/ أحكام 
الغض��������ب واإلت��������الف / تعدي��������ل األح��������كام/ تصرف��������ات 
الفضول��������ي القانوني��������ة/ نظرية االختص��������اص/ موقف 
القض��������اء العراق��������ي إزاء العق��������ود اإلداري��������ة/ مقارنة بني 
القضاء املستعجل والقضاء الوالئي/  ومن كتبه فهرس 
هجائي للقان��������ون املدني العراقي/ املب��������ادئ القانونية 
في قض��������اء محكمة التمييز/ تخري��������ج القانون املدني/ 

باالشتراك مع األس��������تاذ عالء الدين الوسواسي/ دليل 
قانون املرافعات املدنية.

 وله شرح لقانون املرافعات املدنية والتجارية رقم 188 
لس��������نة 1956 بجزأين ثم أربعة اجزاء في ش��������رح قانون 

املرافعات املدنية.
وق��������د تص��������دى ملهمة ش��������رح / قانون املرافع��������ات املدنية 
/ اس��������اتذة وقض��������اة افاضل كان املرح��������وم عبد الرحمن 
الع��������الم م��������ن ابرزهم حيث اتبع في ش��������رحه له اس��������لوب 
وطريقة الشرح على املتون جامعا بني العرض النظري 
والتطبي��������ق العملي وبني الفقه والقضاء وهو اس��������لوب 
ينتفع به القضاة واملحامون والحقوقيون كافة فشرح 
القان��������ون نصا نصا وفق لترتي��������ب نصوصه القانونية 
متبعا في ش��������رحه املنهج التحليل��������ي للنص القانوني 
بلفظ��������ه او بروحه واس��������تنباط الحل��������ول من النصوص 
القانونية، ودّون بعد كل ش��������رح فقهي للنص القانوني 
اح��������كام محكم��������ة التميي��������ز الصادرة فيها مس��������تخلصا 
املبادئ التي اتجهت اليها محكمة التمييز في تطبيق 
كل نص من نصوص هذا القانون االجرائي املهم. اذ ان 
احكام محكمة التمييز ذات قيمة عملية كبيرة فالقضاة 
يسترش��������دون بتلك االحكام في القضاي��������ا املماثلة التي 
تعرض عليهم الن النصوص القانونية جامدة غذاؤها 
العملي تطبي��������ق القضاء لها فهو ال��������ذي يبعث الحياة 
فيه��������ا فالقضاء ه��������و التطبي��������ق الحي للقان��������ون ولهذا 

املنهج محاسنه من الناحية العملية.

قضاة عراقيون

عبد الرحمن العالم 

أص��������درت مطبعة الس��������يماء في بغداد كتاب��������ا بعنوان )مس��������ؤولية الكفيل في 
الدع��������اوى الجزائية( ملؤلفه القاضي محمد  عبد جازع، وأحتوى الكتاب على 
ثالث��������ة مباحث قانونية تختص  بماهية الكفالة الجزائية وأحكام وش��������روط 

إتمام إجرائها أو اإلخالل بها.
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