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كش��������ف قضاة عراقيون معلومات دقيقة عن أسماء 
وتفاصي��������ل اآلثار املنهوبة بع��������د العام 2003، وفيما 
لفتوا إلى أن مؤسس��������ات وأثرياء أوروبيني حازوها 
بط��������رق غي��������ر ش��������رعية، أك��������دوا أن املحاك��������م العراقية 
املتخصصة س��������اهمت باس��������ترجاع عدد كبير منها 
بالتنس��������يق مع االنتربول، وفتح��������ت دعاوى أخرى 
بشأن سرقة آثار تعود للحضارة العراقية القديمة.

ويق��������ول قاضي محكمة غس��������يل األم��������وال والجريمة 
االقتصادية س��������هيل نجم في حديث م��������ع "القضاء"، 
إن "املحكمة س��������جلْت رس��������ميًا س��������رقة نح��������و 15 ألف 
قطعة أثري��������ة بعد العام 2003"، الفتًا إلى أن "قس��������مًا 

منها عبارة ع��������ن قطع وأخش��������اب وتماثيل حجرية 
تع��������ود إلى العصر األكدي". وأضاف نجم أن "الهيئة 
العام��������ة لآلثار والتراث حرك��������ت دعاوى في املحكمة 
االقتصادي��������ة ع��������ن فقدان ه��������ذه القطع"، مش��������يرًا إلى 
"ملفات اس��������ترداد نظمت لعدد م��������ن القطع منها 88 
رقيم��������ا طينيًا في ايطاليا، وهي رس��������ائل تعود إلى 

زمن ساللة أيسن أو العصر األكدي".
ون��������ّوه إلى أن "معرفة م��������كان تواجد الرقيم جاء بعد 
نش��������ر جامعة روما في العام 2006 صورًا له"، مبينًا 
أن "املخاطبات مس��������تمرة بني الجه��������ات ذات العالقة 

السترجاعه".
ويتحّدث ع��������ن "وجود دعويني: األولى تخص بوابة 
عش��������تار املوجودة من��������ذ القرن املاض��������ي في املتحف 

األملاني، والثانية عن قطع أثرية منها آلهة الس��������مك 
والحج��������ز األث��������ري وحام��������ل الهالل وه��������ي أيضًا في 
برل��������ني". وفيما أكد نجم أن "أملانيا تس��������تحوذ أيضًا 
عل��������ى تمثال الرج��������ل العابد الذي ع��������ود تاريخه إلى 
1500 ع��������ام قب��������ل امليالد"، نب��������ّه إل��������ى "تحريك دعوى 

إليقاف بيعة في مزاد هريمان".
وع��������ن اآلثار املوجودة في بريطانيًا أجاب "أنها 654 
قطع��������ة معروضة في متحف ش��������ويني الذي يمتلكه 

مارتن شوين أحد األثرياء النرويجيني".
وتابع قاضي الجريمة االقتصادية أن "شوين يزعم 
ش��������راءه لهذه القطع من ش��������خص أردني الجنس��������ية 
واألخير يدع��������ي بأنها أرث حصل عليه من عائلته"، 
مس��������تدركًا "لك��������ن الحقيق��������ة ه��������ي آثار مس��������روقة من 

املتحف العراقي".
إل��������ى ذلك، يكش��������ف القاض��������ي الثاني ف��������ي املحكمة إياد 
محس��������ن ضمد عن "صدفة قادت الكتش��������اف آثار مهمة 

عبر وسائل االعالم".
ويتاب��������ع ضمد في تعليق��������ه إلى "القض��������اء"، أن "تقريرًا 
عرضته قن��������اة الجزيرة الفضائية ق��������اد موظفي هيئة 
االثار إل��������ى تمثال س��������نقروط الذي كان بح��������وزة امرأة 

لبنانية اجري معها لقاء تلفزيوني".
ومن بني ما أسترد مؤخرًا، أوضح "انها 43 قطعة اثرية 
وهي عبارة عن اقراط ذهبية اش��������ورية كانت موجودة 

في مزاد كريستي االميركي".
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و�أثرياء  م�ؤ�س�سات  لدى  �أثرية  قطعة  �ألف   15
يف �أوروبا ووعد �أمريكي باإرجاع �لأر�سيف �ليه�دي

بغداد/ سيف محمد

من��������ح القانون العراقي للمس��������افر ال��������ذي تتأخر طائرته ع��������ن اإلقالع أو 
تغي��������ر مس��������ارها الحق ف��������ي إقامة دع��������وى تعويض مالي بحق ش��������ركة 
الخط��������وط الجوي��������ة الناقلة بغض النظر عن جنس��������يتها، ويؤكد قضاة 
متخصص��������ون بامللفات املدنية أن تذكرة الس��������فر تعّد بمنزلة عقد مبرم 
بني الطرفني يتحمل الطرف املخل مس��������ؤولية الض��������رر الناتج عن عدم 

تنفيذ االلتزامات املترتبة على عاتق أي منهما.
يأت��������ي ذلك في وقت تحدثت مصادر عن دفع قس��������م من هذه الش��������ركات 
مبالغ مالية مرتفعة إلى مس��������افرين أقاموا دعاوى شملت أيضًا ضياع 

أمتعتهم لحثهم على التنازل عنها خشية على سمعتها الدولية.
ويقول قاضي البداءة عمار احمد مصطفى في حديث مع "القضاء"، إنه 
"بإمكان املسافر املتضّرر نتيجة تأخر موعد الرحلة، أو تغير مسارها 

إقامة دعوى قضائية على شركة الخطوط الجوية الناقلة".
وتاب��������ع مصطف��������ى أن "الغرض من إقام��������ة الدعوى ه��������و الحصول على 
تعوي��������ض من الش��������ركة الناقلة"، الفت��������ًا إلى أن "الجهة الت��������ي يلجأ إليها 

املتضّرر هي محكمة البداءة كونها صاحبة الوالية".
 وأوضح أن "املشّرع العراقي يعّد تذكرة الطائرة بمنزلة عقد مبرم بني 
املسافر والشركة"، مس��������تطردًا أنه "يقع على الطرفني التزامات متبادلة 

يتحمل أي منهما مسؤولية تقصيره أو عدم اإليفاء بما في ذمته".
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بغداد/ سحر حسين

 تش��������ريع شامل 
ّ

طالبت جهات قضائية بس��������ن
يضم��������ن الحق��������وق الفكري��������ة والوص��������ول إل��������ى 
املعلومة تحت عن��������وان تنظيم العمل اإلعالمي 
ف��������ي الع��������راق، فيم��������ا أك��������دت أن الق��������رارات التي 
تخص دعاوى س��������رقة امللكي��������ة الفكرية تصدر 

بالتعويض الذي يقّدره خبراء قضائيون.
ويقول قاضي النش��������ر واالع��������الم محمد حبيب 
املوس��������وي إن "املحاك��������م تتلقى بنحو مس��������تمر 
دع��������اوى تخص س��������رقة مؤلف��������ات ومطبوعات 

وبحوث ودراسات"، الفتًا إلى أن "النظر في هذه 
الدعاوى يكون وفق قانون امللكية الفكرية".

ويوضح املوس��������وي أن "امللكية األدبية والفنية 
تتعل��������ق باملصنفات الفكري��������ة واإلعالمية التي 
تط��������رق إليها املش��������ّرع العراقي وتش��������مل أيضًا 
اإلعالمية"،  واملنتجات  املعلومات  تكنولوجيا 
مؤك��������دًا أن "األف��������كار قيد اإلعداد وغي��������ر املوّثقة 

رسميًا يصعب إثبات سرقتها".
وتعقيبًا عل��������ى املوضوع، يقول قاضي محكمة 
بداءة الحلة باسم العارضي إن "املحكمة تعطي 
دورًا أكب��������ر للخب��������راء القضائي��������ني بخصوص 

سرقة امللكية الفكرية بعد أن يتحقق لديها أن 
املّدعي تعّرضت أفكار ث�ّبتها في مقال أو كتاب 

أو منشور أو بحث إلى انتهاك".
وأض��������اف العارضي في حدي��������ث ل�"القضاء" أن 
"الخبراء هم من يقدرون قيمة الفكرة املسروقة 
لغرض تعويض املدع��������ي"، وزاد أن "املبدأ هنا 
تعويضي بسبب استحالة إعادة الحال، إذ ال 
يمكن إجبار ش��������خص ما على إخ��������راج األفكار 

من رأسه".
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�لق�ساء مينح �مل�سافر حق 
�لتع�ي�ض عن تاأخر طائرته

دع��ت ل�سن قان�ن يحفظ �حلق�ق �لفكرية وينظم �لعمل �لعالمي  النجف/ محمد سامي 

متخصص��������ون  قض��������اة  أك��������د 
النجف  ف��������ي  املخ��������درات  بمل��������ف 
أن عصاب��������ات حبوب الهلوس��������ة 
ف��������ي املحافظ��������ة فردي��������ة تمارس 
نشاطاتها بالتعاون مع موّردين 
من محافظ��������ات قريبة الس��������يما 
بابل، وكشفوا عن ضبط إحدى 
املدينة  في  املجموعات مؤخ��������رًا 
العشرات من  القديمة بحوزتها 

األشرطة املخدرة.
ويق��������ول قاضي النج��������ف مللفات 

املخدرات حكم شاكر محسن في 
حديث مع "القضاء"، إن "الحاالت 
املس��������جلة ف��������ي املحافظ��������ة تمثل 
واملتاج��������رة  الهلوس��������ة  تعاط��������ي 
بها"، مس��������تدركًا أن "الكفة تميل 

إلى التعاطي بنحو كبير".
وأض��������اف محس��������ن أن "نح��������و 30 
متهم��������ًا موجودي��������ن حاليًا على 
ذم��������ة التحقيق"، موضح��������ًا "أننا 
الطبي  الفحص  نتائج  بانتظار 
للمتعاطني منهم ألجل استكمال 
وإحالتهم  القانونية  اإلجراءات 

على املحاكم".
وأوض��������ح أن "االعتراف��������ات تفيد 

النجف  بوجود تج��������ار يمّولون 
باملخدرات من خارجها"، منبها 
تّش��������ير  "قس��������مًا منه��������م  أن  إل��������ى 
املعلوم��������ات إل��������ى تواجده��������م في 
بابل أو بغ��������داد إضافة إلى مدن 

أخرى قريبة".
وفيم��������ا يتح��������ّدث محس��������ن ع��������ن 
"أس��������ماء حركي��������ة يحملها اغلب 
املوّردي��������ن الرئيس��������ني ليصع��������ب 
الوص��������ول إليهم"، ش��������ّدد على أن 
"الجه��������ات التحقيقي��������ة تح��������اول 
الكافية عنهم  املعلوم��������ات  جمع 
من خالل مصادرنا ألجل القبض 
عليهم، ونجحنا في مهام عّدة". 

وي��������رى أن "عصاب��������ات املخدرات 
ف��������ي النج��������ف صغي��������رة"، نافي��������ًا 
وبنح��������و قاطع "وج��������ود مافيات 
كبي��������رة"، الفت��������ًا إل��������ى أن "القوات 
األمنية تسعى للسيطرة عليها 
من خالل تسخير الجهود كاملة 

ملواجهة التعاطي واملتاجرة".
وأكمل محسن بالقول إن "معظم 
يتعاط��������ون  النج��������ف  مدمن��������ي 
أش��������رطة كبتاج��������ون التي يطلق 
عليه��������ا محليًا تس��������مية )صفر- 

واحد(".
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�لنجف يف  �ملدمن�ن  يتعاطاها  حب�ب  و�حد"..  "�سفر- 

بابل/ مروان الفتالوي

الذين  السماس��������رة  تت��������راوح دوافع 
ل�"داع��������ش"  بمعلوم��������ات  يدل��������ون 
واملجموعات اإلجرامية األخرى عن 
الضحايا بني أن تكون عقائدية أو 
مالية، غي��������ر أن الثابت الوحيد هو 
أنه��������م يقدمون أبن��������اء مناطقهم من 
منتسبي القوات األمنية واملواطنني 
األبري��������اء كوجبة قت��������ل لإلرهابيني، 
لذلك فأن قان��������ون مكافحة اإلرهاب 
اإلع��������دام،  بعقوب��������ة  ه��������ؤالء  عال��������ج 
بحسب قضاة متخصصني بشؤون 

اإلرهاب.
وق��������ال قاضي التحقي��������ق قيس عبد 
السجاد في حديث إلى "القضاء" إن 
"تنظيم داعش يحم��������ل دهاء ومكرًا 
كبيري��������ن، إضاف��������ة إلى أن��������ه يمتلك 
قاعدة معلومات كبيرة عن ضحاياه 

الذين  األش��������خاص  بواسطة هؤالء 
يكلفهم باستحضار املعلومات عن 

الضحايا".
وأضاف القاضي الذي ينظر شؤون 
اإلره��������اب ف��������ي اس��������تئناف بابل أنه 
"بعدما يقوم ما يسمون بالعاّلسة 
بجمع املعلومات يتم إيصالها إلى 
من ه��������م بدرجة أعلى ف��������ي التنظيم 

لتتم تصفيتهم في ما بعد".
ولفت عبد الس��������جاد إل��������ى أن "أغلب 
الضحايا الذين يتم جمع املعلومات 
عنه��������م ه��������م م��������ن موظف��������ي الدول��������ة 
وضب��������اط ومن ضباط ومنتس��������بي 
قوى األمن الداخلي"، لكنه أشار إلى 
أن "كثي��������را من املعلومات التي تقدم 
من قبل هؤالء قد تكون مبنية على 
أساس مش��������اكل قديمة واختالفات 
مالي��������ة أو على أراض ونس��������اء، ففي 
كثير من الحي��������اة تدخل الخالفات 

الشخصية محورًا لقتل الضحايا، 
ألن من يمتهن ه��������ذه املهنة الدنيئة 

ال يمتلك النزاهة".
وأوضح عبد الس��������جاد أن "العالسة 
يقومون أيضا بأدوار أخرى أحيانا 
وهي االتص��������ال باملجموعة املنفذة 
هاتفيًا ليخبروهم ب��������أن الهدف قد 

وصل.. لتتم تصفيته".
وأف��������اد قاض��������ي التحقيق ب��������أن "من 
يقوم��������ون به��������ذه املهنة ف��������ي العادة 
متعلم��������ني  غي��������ر  أناس��������ا  نجده��������م 
ومخفق��������ون في الدراس��������ة والحياة، 
منطق��������ة  أبن��������اء  م��������ن  ويكون��������ون 
واحدة مع ضحاياه��������م وهم أعرف 
بس��������كانها"، الفت��������ًا إل��������ى أن "نس��������بة 
قليل��������ة منهم قد يكون��������ون موظفني 
لكنهم ال يقارن��������ون بعدد اآلخرين، 
ألن املوظف ف��������ي الغالب يكون أكثر 
استقرارا وإدراكا ويريد أن يحافظ 

على حياته".
وردًا على سؤال بشأن الدوافع التي 
ترمي ه��������ؤالء إلى اإلخبار عن أبناء 
عبد  ق��������ال  منطقته��������م وتصفيتهم، 
السجاد إن "هذه الدوافع تشترك ما 
بني العقائدية واملالي��������ة، فهي تبدأ 
التنظيم باملال  عقائديا ويديمه��������ا 
ألن كل تنظيم يحتاج أوال إلى فكر 
ومال ورجال وأدوات"، مشيرا إلى أن 
"محرك ذلك كله هو املال فمن دونه 
تذوب هذه التنظيمات وتتالش��������ى 

وال يكتب لها االستمرار".
يتبعه��������ا  الت��������ي  الط��������رق  وح��������ول 
"العالس��������ة"، يذكر أنه��������ا "ال تتعدى 
أن تك��������ون جمع معلومات من خالل 
الس��������ماع م��������ن األهال��������ي او قد تكون 
بالضحايا،  س��������ابقة  له��������م معرف��������ة 
أو ق��������د يقومون ب��������أدوار أكبر وهي 

استدراج الضحايا".

من جانبه يؤك��������د قاضي الجنايات 
عماد الفتالوي على ضرورة النظر 
إلى دوافع الجريمة التي يتس��������بب 
بها هؤالء املخبرون، معتبرًا إياهم 

"شركاء" في الجريمة.
وف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القض��������اء" قال 
الفتالوي إن "الدافع إذا كان إرهابيًا 
فأن قان��������ون مكافح��������ة اإلرهاب رقم 
13 لسنة 2005 س��������اوى بني الفاعل 
العقوب��������ة بموجب  ف��������ي  والش��������ريك 
نص امل��������ادة الرابعة منه"، الفتا إلى 
أن ه��������ذه امل��������ادة عاقب��������ت املح��������رض 
واملخط��������ط واملم��������ّول وكل م��������ن مّكن 
اإلرهابي��������ني من القي��������ام بجرائمهم 
بعقوب��������ة الفاع��������ل األصل��������ي وه��������ي 

عقوبة اإلعدام".
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محاكم اجلنايات تعاقبهم باإلعدام وفق قانون مكافحة اإلرهاب

�سة.. �سما�سرة قتل وخطف يقدم�ن �أبناء مناطقهم طبقًا لالإرهابيني �لعالاّ

على أنظمة
السلطة القضائية االتحادية

حّمل 
تطبيق 

اندرويد وأبل ستور

يختل��������ط على كثير م��������ن غير املتخصص��������ني بالقانون مفهوم 
النياب��������ة العامة في النظام القانون��������ي املصري ونظام االدعاء 
العام ف��������ي النظام القانوني العراقي حي��������ث أن النيابة العامة 
ف��������ي النظ��������ام القانوني املص��������ري تجمع بني س��������لطتي االتهام 
والتحقي��������ق بحي��������ث ين��������اط التحقيق بهذه الجه��������ة، بوصفها 

سلطة تحقيق أصلية تمارس التحقيق  في جميع الجرائم.
أم��������ا في العراق ف��������أن االدعاء الع��������ام يعد احد أركان الس��������لطة 
القضائي��������ة وهو النائب عن املجتمع واملمثل له واملراقب على 
مش��������روعية القرارات الت��������ي يصدرها القض��������اء وينظم مهامه 
قان��������ون االدعاء العام رقم 159 لس��������نة 1979 والذي اخذ بمبدأ 
الفصل بني سلطة االتهام والتحقيق إذ يختص االدعاء العام 
باالتهام، بينم��������ا يتولى التحقيق قضاة التحقيق ومحققون 

بإشراف قضاة تحقيق. 
وأعطت املادة األولى من قانون أص��������ول املحاكمات الجزائية 
الحق في تحريك الش��������كوى الجزائية أواًل للمش��������تكي وثانيًا 
لل��������ذي علم بوق��������وع الجريمة وثالثا لالدع��������اء العام وهو احد 
الجهات الت��������ي من اختصاصه��������ا تحريك الدع��������وى الجزائية 
ولي��������س له الدور الرئيس��������ي, كم��������ا انه إذا رجعن��������ا الى قضايا 
النزاهة نرى أن قانون هيئة النزاهة رقم 30 لس��������نة 2011 ألزم 
قاضي التحقيق املتخصص بقضايا النزاهة عند مباش��������رته 
التحقيق في قضايا النزاهة إبالغ مديرية الشؤون القانونية 
في هيئة النزاه��������ة بذلك وتعلم الهيئ��������ة بالتحقيق أوال بأول 
بناًء على طلبها وجوز القانون ايضا للهيئة ان تختار في اي 
وقت ان تتولى التحقيق، اذا اختارت الهيئة هذه املس��������ؤولية 
يحول قاض��������ي التحقيق الدعوى الى الهيئ��������ة فورا ويتعاون 
معه��������ا ويتوقف عن القيام بالتحقيق ال��������ذي كان يجريه , لذا 
ف��������ان دور االدعاء العام يأتي ف��������ي قضايا النزاهة بعد املجني 
عليه ومن عل��������م بالجريمة وهيئ��������ة النزاهة ودي��������وان الرقابة 
املالي��������ة بموجب قانونها املرقم 31 لس��������نة 2011 ثم املفتش��������ني 
العموميني بموجب امر سلطة االئتالف املرقم 57 لسنة 2004 

وتعديالته والذين يتحملون مسؤولية التدقيق والتحقيق.
 لذا فان القوانني والتش��������ريعات العراقية قد قيدت كثيرا دور 
االدعاء العام في قضاي��������ا النزاهة وبالتالي قيدت دورها في 
الدفاع ع��������ن الصالح العام مما يس��������توجب وقفة من املش��������رع 
ف��������ي منحه الصالحيات الالزمة قبل إلق��������اء اللوم والنقد لهذا 
الجهاز القضائي، متناسني التضحيات الكبيرة التي قدمها 

أعضاء االدعاء العام في خدمة العدالة.

�لدعاء �لعام و�لنيابة �لعامة 

satar_bayrkdar@yahoo.com

استعالمات القسامات الشرعية تسهل على المواطنين  انجاز معامالتهم.. عدسة / حيدر الدليمي 

بمناسبة حلول

العام الجديد
تتقدم

اسرة صحيفة

بأطيب التهاني وأحرها 
للعراقيين، سائلين المولى 

عز وجل أن ينعم علينا باألمن 
واالستقرار ويعيده باليمن 

والبركات.. كل عام وأنتم بخير.

تنشر أرقام وتفاصيل أهم اآلثار املسروقة بعد 2003
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املشّرع العراقي وحسب القاضي أحمد 
جاسب الس��������اعدي "تحّدث عن الطالق 
بنحو ع��������ام، وترك للفق��������ه الخوض في 

التفصيالت املتعلقة بإتمامه".
ف��������ي حدي��������ث مع  ويع��������ّرف الس��������اعدي 
)القضاء( الخلع على أن "الزوجة تكون 
كاره��������ة لزوجها فتطل��������ب خلع العالقة 

التي تربطهما".
ويعّلل إطالق تس��������مية الخلع على هذا 
النوع م��������ن الطالق بأن "امل��������رأة تتنازل 
عن حقوقها كاملة أو جزء منها مقابل 

التخلص من زوجها".
ويتطرق الساعدي إلى بعض الوقائع 
ب��������أن "بعض النس��������اء تنازلن عن أرض 
أو عقار أو س��������يارة لقاء الحصول على 

قرار قضائي بالخلع".
ويرى أن "هناك عوامل اجتماعية عدة 
أدت بالنس��������اء إلى س��������لك هذا الطريق؛ 

العتبارهن الطرف الضعيف في معادلة 
 أحيانًا من 

ّ
ال��������زواج؛ وألنهن ال يتمك��������ن

الحصول على قرار بالتفريق".
وأك��������د الس��������اعدي أن "توّج��������ه املحاك��������م 
ينصب حاليًا بالتش��������ّدد في موضوع 
قب��������ول دعاوى الط��������الق والتفريق، فلن 
يبق��������ى أمام امل��������رأة إال الخل��������ع تضحية 

بحقوقها".
ويدعو "قضاة األحوال الشخصية إلى 
االلتزام بالنصوص الس��������يما املتعلقة 
بطلب امل��������رأة تفريقها م��������ن زوجها وال 
ترفضه بحج��������ة املحافظة على تكوين 
األس��������رة، لكي ال تس��������د الباب أمام هذه 
امل��������رأة ف��������ي املحافظ��������ة عل��������ى حقوقها 

وتلجأ إلى الخلع".
وبرغم أن ال��������دول العربية تجيز الخلع 
بغض النظ��������ر عن موقف ال��������زوج، لكن 
القان��������ون العراق��������ي اش��������ترط موافقته، 

بحس��������ب قول الس��������اعدي الذي وجد أن 
"هذا املوقف اقرب للشرعية والتعاليم 

الدينية".
ويش��������ترط "ك��������ره امل��������رأة لزوجه��������ا لكي 
يحصل الخل��������ع"، مبينًا "أم��������ا إذا رضا 
الطرفني على إنه��������اء العالقة الزوجية 

فنكون هنا أمام طالق املبارءة".
أم��������ا ع��������ن معي��������ار ه��������ذا الك��������ره، أج��������اب 
الس��������اعدي أن "املحكم��������ة تتول��������ى هذه 
املهمة، أم��������ا إذا كانت تري��������د التخلص 
منه ألس��������باب أخرى كقضاي��������ا تتعلق 

بالحالة املادية فهذا غير كاف". 
من جانبه، يؤشر القاضي الثاني علي 
خلف عياش أن "أغل��������ب دعاوى الخلع 
أمام املحاكم تك��������ون عن تصديقه؛ ألنه 
أنجز ف��������ي الس��������ابق أمام رج��������ل الدين، 
الصف��������ة  إضف��������اء  القاض��������ي  ويتول��������ى 
القانونية عليه بعد التأكد من سالمته 

وبحضور شهود".
ويمّي��������ز عياش ف��������ي تصري��������ح أدلى به 
إل��������ى )القضاء(، الخلع عن غيره في أنه 
"ال يجيز ع��������ودة طرفيه إال بعقد ومهر 
جديدي��������ن فضاًل عن العدة الش��������رعية"، 
وأف��������اد  بأن "امل��������رأة يجب أن تكون على 

طهارة عندما تخلع زوجها".
وأكم��������ل عياش بالق��������ول إن "الخلع يتم 
بتلفظ املرأة بعب��������ارة )أني خالعتك يا 
فالن ابن ف��������الن على حقوق الش��������رعية 
املتمثلة..ال��������خ(، ويجيب زوجها )قبلت 

الخلع يا زوجتي فالنة بنت فالن(".
األح��������وال  قاض��������ي  أف��������اد  ذل��������ك،  إل��������ى 
الش��������خصية محمود عب��������د الفتاح في 
تعليقه إلى )القض��������اء(، بأن "الكره هو 
للمخالعة"،  ش��������رط أساس��������ي النج��������از 
وعّرف��������ه بأن��������ه "بغ��������ض امل��������رأة لزوجها 
وعدم قبوله��������ا العيش مع��������ه تحت أي 

ظرف على أن تقّر بذلك أمام املحكمة".
ق��������د  الت��������ي  الزوج��������ة  ويقّس��������م حق��������وق 
تتن��������ازل عنه��������ا جميعًا أو قس��������م منها 
بأنه��������ا "النفقة، ونفقة الع��������دة، واألثاث 
الزوجي��������ة، إضاف��������ة إلى املهر"، مش��������ّددًا 
عل��������ى "وج��������وب أن تب��������ذل امل��������رأة بهذه 
الحق��������وق لك��������ي تتحص��������ل عل��������ى ق��������رار 

قضائي باملخالعة".
ويعّرج عبد الفتاح إلى حاالت تلقتها 
املحاك��������م ب��������أن "القاض��������ي يتوصل إلى 
أن امل��������رأة قد أجبرت عل��������ى طلب الخلع 
م��������ن زوجها تح��������ت ضغط م��������ن ذويها 

ألسباب عدة".
الش��������خصية  ويواصل قاضي األحوال 
بالقول إنه "في هذه الحالة ترّد الدعوى 
النتفاء شرط أساسي فيها وهو الكره؛ 
ألن املرأة راغبة بزوجه��������ا وقّد أجبرت 

على تركه بذريعة الخلع".

املشّرع العراقي انفرد مبوقف مغاير ملا موجود في البلدان العربية

�لقان�ن ل مينح "�خللع" للمر�أة �إل مب��فقة زوجها 
مقابل ترك حق�قها

مدمن� �لنجف يتعاط�ن �لـ )�سفر- و�حد( 
دون من حمافظات جماورة و�مل�راّ

حماكم بد�ءة: للم�سافر حق �لتع�ي�ض 
عن تاأخر طائرته �أو تغيري م�سارها
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النجف/ محمد سامي

متعاط��������ي  أغل��������ب  يدم��������ن 
محافظ��������ة  ف��������ي  املخ��������درات 
حب��������وب  عل��������ى  النج��������ف 
كبتاجون املعروفة ب� )صفر- 
واح��������د(، التي تصل اس��������عار 
الش��������ريط الواح��������د منها إلى 
دينار-بحس��������ب  ال��������ف   150
قض��������اة متخصص��������ون بهذا 
املل��������ف- أكدوا في الوقت ذاته 
أن عصابات حبوب الهلوسة 
تمارس  فردية  املحافظة  في 
نش��������اطاتها بالتع��������اون م��������ع 
محافظ��������ات  م��������ن  موّردي��������ن 
قريبة السيما بابل، وكشفوا 
عن ضبط احدى املجموعات 
القديمة  املدين��������ة  في  مؤخرًا 
م��������ن  العش��������رات  بحوزته��������ا 

االشرطة املخدرة.
ويقول قاضي النجف مللفات 
املخدرات حكم شاكر محسن 
ف��������ي حديث م��������ع "القض��������اء"، 
إن "الح��������االت املس��������لجة ف��������ي 
تعاط��������ي  تمث��������ل  املحافظ��������ة 
بها"،  واملتاج��������رة  الهلوس��������ة 
مستدركًا أن "الكفة تميل إلى 

التعاطي بنحو كبير".
وأضاف محسن أن "نحو 30 
متهمًا موجودين حاليًا على 
ذمة التحقيق"، موضحًا "أننا 
بانتظ��������ار نتائ��������ج الفح��������ص 
الطب��������ي للمتعاط��������ني منه��������م 

ألج��������ل اس��������تكمال االجراءات 
القانوني��������ة واحالته��������م على 

املحاكم".
"االعتراف��������ات  أن  وأوض��������ح 
تفيد بوجود تجار يمّولون 
م��������ن  باملخ��������درات  النج��������ف 
إل��������ى  منبه��������ا  خارجه��������ا"، 
تّش��������ير  منه��������م  "قس��������مًا  أن 
املعلومات إلى تواجدهم في 
باب��������ل أو بغ��������داد إضافة إلى 

مدن أخرى قريبة".
وفيما يتحّدث محس��������ن عن 
يحمله��������ا  حركي��������ة  "أس��������ماء 
الرئيس��������ني  املوّردين  اغل��������ب 
ليصع��������ب الوص��������ول إليهم"، 
"الجه��������ات  أن  عل��������ى  ش��������ّدد 
التحقيقي��������ة تح��������اول جم��������ع 
املعلوم��������ات الكافي��������ة عنه��������م 
من خ��������الل مصادرن��������ا ألجل 
القبض عليهم، ونجحنا في 

مهام عّدة".
ويرى أن "عصابات املخدرات 
في النجف صغي��������رة"، نافيًا 
وبنحو قاطع "وجود مافيات 
كبيرة"، الفتًا إلى أن "القوات 
للس��������يطرة  تس��������عى  األمنية 
عليه��������ا م��������ن خالل تس��������خير 
ملواجه��������ة  كامل��������ة  الجه��������ود 

التعاطي واملتاجرة".
الس��������ائدة  األس��������عار  وع��������ن 
أج��������اب قاضي  الس��������وق،  في 
املخ��������درات "تخض��������ع لقواعد 
وخطورة  والطل��������ب  العرض 

املنطقة"، وتاب��������ع "عرفنا من 
متعاط��������ني بأن ثمن ش��������ريط 
ف��������ي بعض  الحب��������وب يصل 
ال��������ف   150 إل��������ى  األحي��������ان 

دينار".
إن  بالق��������ول  وأكمل محس��������ن 
النج��������ف  مدمن��������ي  "معظ��������م 
كبتاجون  اشرطة  يتعاطون 
التي يطل��������ق عليه��������ا محليًا 

تسمية )صفر- واحد(".
فينيثايلني  او  والكبتاجون 
ه��������و أح��������د مش��������تقات م��������ادة 
االمفيتام��������ني، وه��������ذه م��������ادة 
كيميائي��������ة منش��������طة، ترف��������ع 
إلى  الحاجة  امل��������زاج وتقل��������ل 
الش��������هية  تقلل  وكذلك  النوم 
ل��������أكل كم��������ا ان االس��������تخدام 
للكبتاجون بهدف  املنتظ��������م 
الجنس )إطالة مدة الجماع(، 
فت��������رة وجيزة  ت��������ؤدي بع��������د 
بالجه��������از  مزمن��������ة  ملش��������اكل 
التناس��������لي ومن ثم الضعف 

الجنسي.
م��������ن جانب��������ه، يؤك��������د قاضي 
تحقيق النج��������ف غيث جبار 
ف��������ي تصريح  ناصرية  أب��������و 
"األوراق  أن  ل�"القض��������اء"، 
واالعتراف��������ات  التحقيقي��������ة 
توض��������ح ان املتعاط��������ني ه��������م 
من أرباب السوابق ومدانني 
قض��������وا م��������ّدد محكوميته��������م 
وع��������ادوا إلى املخ��������درات بعد 
مضيف��������ًا  عنه��������م"،  اإلف��������راج 

"بعضه��������م قض��������ى 3 أح��������كام 
متتالي��������ة ع��������ن الس��������بب ذاته 
بتعاط��������ي  نش��������اطه  وع��������اود 

الهلوسة".
أن  ناصري��������ة  أب��������و  وذك��������ر 
ع��������ن  تخ��������رج  "املس��������كرات 
محكم��������ة  اختص��������اص 
املخدرات؛ ألن املش��������ّرع حدد 
م��������ا تنظ��������ره ه��������ذه املحكمة"، 
ويسترسل "أما عن محاسبة 
املش��������روبات  متناول��������ي 
الكحولي��������ة فتكون بحس��������ب 

قانون العقوبات النافذ".
"نش��������اط  أن  تأكيده  وبرغ��������م 
موّردي املخدرات في جميع 
أنح��������اء النج��������ف"، لك��������ن أبو 
ب��������ان "عددًا  أف��������اد  ناصري��������ة 
ليس قليال منهم موجودون 
في املنطقة القديمة يقومون 
الهلوس��������ة إلى  ببيع حبوب 

زبائن من مختلف املناطق".
وأوض��������ح قاض��������ي تحقي��������ق 
النج��������ف أن "اكبر العصابات 
الت��������ي ت��������م ضبطه��������ا مؤخرًا 
كانت ف��������ي املدين��������ة القديمة 
م��������ن  العش��������رات  بحوزته��������ا 

االشرطة املخدرة".
ويسترسل أن "افرادا تابعني 
ملديرية مخ��������درات املحافظة 
اوهم��������وا العصاب��������ة بأنه��������م 
تحدي��������د  وت��������م  متعاط��������ون، 
موعد للش��������راء، وفي حينها 
االمني��������ة  الق��������وات  تدخل��������ت 
وقامت بالق��������اء القبض على 

البائعني".
وعن س��������رعة التحرك االمني 
على معاقل املخدرات يعلق 
"بمج��������رد  ناصري��������ة   أب��������و 
ورود معلوم��������ات لدينا بأن 
ه��������ذا امل��������كان فيه مخ��������درات 
بالتح��������ري  اوام��������ر  نص��������در 
عليه، وتنجز العملية خالل 
وق��������ت قصير منع��������ًا لهروب 

املتورطني".
تحقي��������ق  قاض��������ي  وأردف 
النج��������ف، أن "مداهم��������ة اوكار 
-ف��������ي  ت��������ؤدي  املتعاط��������ني 
اغل��������ب االحي��������ان- إلى ضبط 
رشاشة،  وبنادق  مسدسات 
وهن��������ا نحرك دع��������وى اخرى 
بح��������ق املتهمني ع��������ن جريمة 
خالف��������ًا  اس��������لحة  حي��������ازة 

للقانون".

بغداد/ سيف محمد

منح القانون العراقي للمس��������افر الذي 
تتأخ��������ر طائرت��������ه عن اإلق��������الع أو تغير 
مس��������ارها الح��������ق ف��������ي إقام��������ة دع��������وى 
تعويض مالي بحق ش��������ركة الخطوط 
الجوي��������ة الناقل��������ة بغ��������ض النظ��������ر عن 
جنسيتها، ويؤكد قضاة متخصصون 
بامللفات املدنية أن تذكرة الس��������فر تعّد 
بمنزلة عقد مبرم بني الطرفني يتحمل 
الطرف املخل مسؤولية الضرر الناتج 
ع��������ن عدم تنفي��������ذ االلتزام��������ات املترتبة 

على عاتق أي منهما.
يأتي ذل��������ك في وق��������ت تحدثت مصادر 
عن دفع قسم من هذه الشركات مبالغ 
مالي��������ة مرتفعة إلى مس��������افرين اقاموا 
دعاوى ش��������ملت ايضًا ضياع امتعتهم 
لحثهم على التنازل عنها خشية على 

سمعتها الدولية.
ويق��������ول قاض��������ي البداءة عم��������ار احمد 
مصطفى في حديث مع "القضاء"، إنه 
"بإمكان املسافر املتضّرر نتيجة تأخر 
موعد الرحلة، أو تغير مسارها اقامة 
دعوى قضائية على ش��������ركة الخطوط 

الجوية الناقلة".
وتابع مصطفى أن "الغرض من اقامة 
الدعوى هو الحص��������ول على تعويض 
م��������ن الش��������ركة الناقل��������ة"، الفت��������ًا إلى أن 
"الجه��������ة الت��������ي يلج��������أ إليه��������ا املتضّرر 
ه��������ي محكمة الب��������داءة كونها صاحبة 

الوالية".
 وأوض��������ح أن "املش��������ّرع العراق��������ي يع��������ّد 

تذك��������رة الطائ��������رة بمنزل��������ة عق��������د مبرم 
بني املسافر والش��������ركة"، مستطردًا أنه 
"يقع على الطرف��������ني التزامات متبادلة 
يتحمل أي منهما مسؤولية تقصيره 

أو عدم االيفاء بما في ذمته".
ونّوه مصطفى إلى أن "القانون اشترط 
إهمال الش��������ركة وعدم التزامها كسبب 
لتغيي��������ر وجه��������ة الطائ��������رة، أو تأخير 
اقالعه��������ا لكي تتحمل املس��������ؤولية عن 

األضرار التي تلحق باملسافرين".
أما اذا كان السبب خارج ارادة الشركة 
كالظروف الجوية أو حصول خلل في 
املط��������ار، أو أي قوة قاهرة أخرى، أجاب 
مصطف��������ى أن "املحكم��������ة ت��������رّد الدعوى 

لعدم وجود تقصير".
وأستطرد قاضي البداءة أن "املحكمة 
تعتمد في نظ��������ر هذه الدعوى على ما 
يقدمه املسافر من أدلة لكي يثبت حقه 

وتقصير الشركة".
إن  بالق��������ول  مصطف��������ى  ويواص��������ل 
"الوصول إلى الحقيقة قّد يتطلب منا 
مفاتحة املط��������ار، أو جهات أخرى لكي 

نصدر قرار وفق القانون".
وأف��������اد ب��������أن "تحدي��������د الض��������ّرر تقدره 
املحكم��������ة من خالل انتداب خبراء وفق 
يرفعون  الذين  لالس��������تئناس  القانون 
تقري��������ر يح��������ددون الجه��������ة املس��������ؤولة 

ومقدار التعويض".
إلى ذل��������ك، كش��������فت مص��������ادر مطلعة ل� 
"القضاء"، إن العديد من شركات النقل 
الج��������وي التي ترف��������ع بحقه��������ا دعاوى 
تش��������مل أيضًا ضي��������اع االمتع��������ة تقوم 

بالتفاوض مع مسافريها".
وتابعت املصادر أن "الشركات تخشى 
على س��������معتها، وتعرض مبالغ تفوق 
مقدار الضّرر  لتجبر املس��������افرين على 

التنازل عن  دعاواهم".
من جانبه، ذكر قاضي البداءة الثاني 
هيث��������م عب��������د الل��������ه خليل ف��������ي تصريح 
إل��������ى "القض��������اء"، إن "املدعي يس��������تطيع 
إثبات حقه سواء كان الضرر ماديًا أو 

معنويًا".
وأض��������اف خلي��������ل أن "املحكم��������ة تق��������وم 
بعد تحريك الدعوى باالس��������تماع إلى 
الجوية،  الخطوط  املس��������افر، وش��������ركة 
ومن ثم تطلع على االدلة والدفوع الي 
يقدمها أي طرف إلثبات حقه"، مشّددًا 
على أن "يكون تقرير الخبراء مس��������ببًا 

ومعلاًل لكي نصدر القرار بموجبه".
وعن امكانية اقامة دعوى على شركة 
خطوط أجنبية، رّد القاضي خليل أن 
"ال فرق في جنسية الشركة، فإذا كانت 
اجنبي��������ة ترف��������ع الدعوى ض��������ّد فرعها 

املوجود في العراق".
وتتح��������ّدث امل��������ادة امل��������ادة 15 /ج م��������ن 
القانون املدني العراق��������ي  عن امكانية 
مقاض��������اة ش��������ركة الخط��������وط االجنبية  
املخلة بالتزاماته��������ا العقدية   اذا كان 
موض��������وع التقاضي عقد تم ابرامه في 
الع��������راق او كان واج��������ب التنفيذ فيه او 
كان التقاض��������ي عن حادث��������ة وقعت في 
الع��������راق وتق��������ام الدعوى ف��������ي محكمة 
الب��������داءة الت��������ي يوج��������د فيه��������ا موط��������ن 

الشركة اي مكان وجود الشركة .

إحدى محاكم األحوال الشخصية في بغداد/ عدسة حيدر الدليمي

الدعوى حترك على شركة اخلطوط بغض النظر عن جنسيتهاالعصابات صغيرة وتباشر نشاطها في املدينة القدمية

مّما ال ش��������ك في��������ه تعتبر جريمة التزوير من اخط��������ر الجرائم في املجتمع 

 بالثق��������ة العامة وتهدد اس��������تقرار املعام��������الت فهي جريمة 
ّ

لكونه��������ا تخل

عظيمة وجس��������يمة الضرر يس��������تولي فيها املجرم على مال تعلق به حق 

الغير فتنهدم تلك الحقوق وتضيع.

 ومل��������ا تمثله الضريبة من اهمية ف��������ي تكوين موارد الدولة املالية لذا فأن 

اي خلل في تحصيلها ال بد وان يربك ميزانية الدولة و لو في جانب من 

جوانبها لذا فان استش��������رت وسائل الغش والخداع او التزوير واتخذت 

كأس��������اس للتعامل مع الس��������لطة املالية فأن هذا  سيش��������كل خرقا للقواعد 

القانوني��������ة و انته��������اكا لها و انتش��������ارا لجرائم خطرة واهمه��������ا التزوير 

الضريبي.

 وفي ضوء لك فان قانون ضريبة الدخل العراقي استشعر خطورة هذه 

الجريم��������ة فتصدى لها بالتنظيم في نصوص��������ه واورد لجريمة التزوير 

الضريبي نصا خاصا و بني فيه طرق وقوع الجريمة  وعقوبتها ذلك ان 

هذه الجريمة اخذت تتس��������ع وتتزايد و اضحى املكلف يتوسل بالتزوير 

الضريبي ويتخذه كوس��������يلة للتهرب م��������ن دفع الضريبة حيث ان املكلف 

بالضريب��������ة يش��������عر بأن الضريبة تنط��������وي على التع��������رض المواله التي 

غالب��������ا ما يأتي به��������ا  بعد عناء فيحاول بني تارة واخرى منع املس��������اس 

بامواله بشتى الطرق ومنها التزوير الضريبي.

وقد عرف املش��������رع العراق��������ي التزوير في قانون العقوب��������ات بانه )تغيير 

الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة  او اي محرر اخر بإحدى الطرق 

املادي��������ة او املعنوي��������ة التي بينها القانون تغييرا من ش��������أنه احداث ضرر 

باملصلحة العامة او بش��������خص من االش��������خاص ( اما في قانون ضريبة 

الدخ��������ل فلم ي��������ورد تعريفا لجريمة التزوير الضريب��������ي  وانما كل ماورد 

بش��������أن التزوي��������ر هو نص امل��������ادة )57( منه و الت��������ي اوردت تعدادا لصور 

هذه الجريمة  حيث يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س��������نة واحدة من 

يثب��������ت علي��������ه امام املحاكم  املختص��������ة  كل من قدم بيان��������ات او معلومات 

كاذبة او ضمنها في تقرير او حس��������اب او بيان بشأن الضريبة او اخفى 

معلوم��������ات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او 

سماح او تنزيل في مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد 

مبلغ مما دفع عنها و من اعد او قدم حس��������ابا او تقريرا  او بيانا كاذبا 

او ناقص��������ا مما يجب اع��������داده او تقديمه وفق هذا القانون او س��������اعد او 

حرض او اش��������ترك في ذلك  ويمكن ايراد تعريف للتزوير الضريبي على 

انه )قيام املكلف بتضمينه بيانات او معلومات كاذبة في تقريره املقدم 

الى الس��������لطة املالية يهدف من خالله الحصول على خفض او سماح او 

تنزي��������ل في مقدار الضريبة املفروض��������ة عليه ينتج من خالل ذلك تضليل 

السلطة املالية فتفرض ضريبة قليلة عليه( و ان طرق التزوير الضريبي 

ف��������ي قانون ضريب��������ة الدخل  هي تقدي��������م  بيانات او معلوم��������ات كاذبة و 

تضمني بيانات او معلومات كاذبة في تقرير او حس��������اب او بيان بشأن 

الضريبة  او اخفاء معلومات اوجب القانون بيانها.

 وجريم��������ة التزوير الضريبي م��������ن الجرائم العمدية الت��������ي يتمثل الركن 

املعن��������وي  فيه��������ا بالقص��������د الجنائ��������ي  وان العقوبة التي قررها املش��������رع 

العراقي ال تتناسب مع خطورة الجريمة ونرى تشديد العقوبة.

جرمية �لتزوير �ل�سريبي
قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
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القاضي حكم شاكر محسن

قال قضاة متخصصون بالدعاوى 
الشرعية إن القانون العراقي انفرد 
مبوقف مغاير ملا موجود في 
البلدان العربية بخصوص ملف 
اخللع، مؤكدين أن اجنازه يتطلب 
موافقة الرجل.  وفيما اشترط 
القضاة في أحاديث لهم، كره املرأة 
لزوجها كسبيل وحيد للتخلص 
منه "مخالعًة"، ربطوا حتقق ذلك 
بتنازلها عن حقوقها أو جزء منها، 
أشاروا في الوقت ذاتها إلى أن احملكمة 
مسؤولة عن التحقق من هذا 
الشعور.

ويضع قانون األحوال الشخصية 
العراقي رقم )188( لسنة 1959 
ثالث طرق إلنهاء احلالة الزوجية 
وهي الطالق بوصفه حقًا للرجل 
يستخدمه على زوجته، والتفريق 
لضّرر في منصوص عليها، إضافة 
إلى اخللع.

بغداد/ عدنان صبيح
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بغداد/ دعاء آزاد

تفت��������ح صحيفة "القضاء" هذا الع��������دد ملف اآلثار 
العراقية املس��������روقة، وهو أحد أه��������م امللفات التي 
ش��������غلت الرأي العام املحلي والعامل��������ي بعد العام 

.2003
وفيما أدل��������ى قضاة عراقي��������ون بمعلومات دقيقة 
بشأن أس��������ماء وتفاصيل اآلثار املنهوبة، كشفوا 
أن مؤسس��������ات وأثرياء أوروبيني حازوها بطرق 
غير ش��������رعية، وأكد القض��������اة أن املحاكم العراقية 
املتخصصة ساهمت باس��������ترجاع عدد كبير من 
اآلثار بالتنس��������يق مع االنتربول، وفتحت دعاوى 
أخرى بشأن سرقة آثار تعود للحضارة العراقية 

القديمة.

15 ألف قطعة مسروقة
ويقول قاضي محكمة غس��������يل األموال والجريمة 
االقتصادية سهيل نجم في حديث مع "القضاء"، 
إن "املحكمة س��������جلْت رس��������ميًا سرقة نحو 15 ألف 
قطعة أثرية بعد العام 2003"، الفتًا إلى أن "قسمًا 
منها عبارة عن قطع وأخشاب وتماثيل حجرية 

تعود إلى العصر األكدي".
وأض��������اف نجم أن "الهيئة العام��������ة لآلثار والتراث 
حرك��������ت دع��������اوى ف��������ي املحكم��������ة االقتصادية عن 
فقدان هذه القطع"، مش��������يرًا إلى "ملفات استرداد 
نظم��������ت لعدد م��������ن القطع منه��������ا 88 رقيما طينيًا 
في ايطاليا، وهي رس��������ائل تعود إلى زمن ساللة 

أيسن أو العصر األكدي".

رقم طينية في إيطاليا
ون��������ّوه إلى أن "معرف��������ة مكان تواج��������د الرقيم جاء 
بعد نشر جامعة روما في العام 2006 صورًا له"، 
مبينًا أن "املخاطبات مس��������تمرة بني الجهات ذات 

العالقة السترجاعه".
ويتح��������ّدث عن "وج��������ود دعوي��������ني: األولى تخص 
بوابة عش��������تار املوجودة منذ الق��������رن املاضي في 
املتح��������ف االملاني، والثانية عن قط��������ع أثرية منها 
آلهة السمك والحجز األثري وحامل الهالل وهي 

ايضًا في برلني".

وفيم��������ا أكد نجم أن "املانيا تس��������تحوذ أيضًا على 
تمثال الرجل العابد الذي عود تاريخه الى 1500 
ع��������ام قبل امليالد"، نبّه إلى "تحريك دعوى اليقاف 

بيعة في مزاد هريمان".
وعن االثار املتوج��������ودة في بريطانيًا أجاب "أنها 
654 قطع��������ة معروضة في متحف ش��������ويني الذي 
 يمتلكه مارتن شوين أحد األثرياء النرويجيني".

ثري نرويجي يهدي آثارنا
وتاب��������ع قاضي الجريمة االقتصادية أن "ش��������وين 
يزع��������م ش��������راءه له��������ذه القطع من ش��������خص أردني 
الجنس��������ية واالخير يدعي بأنها أرث حصل عليه 
م��������ن عائلته"، مس��������تدركًا "لكن الحقيق��������ة هي آثار 

مسروقة من املتحف العراقي".
ويواص��������ل بالق��������ول إن "الع��������راق اكتش��������ف القط��������ع 
الت��������ي بحوزة ش��������وين بعد أن أهداه��������ا إلى إحدى 
الجامع��������ات البريطاني��������ة ونش��������رت خب��������رًا  بهذه 
املناسبة عبر وكاالت االنباء وحركت على اثرها 
قضية الس��������تردادها وما زالت سفارتنا في لندن 

تتابع امللف".
"وف��������ي بريطانيا ايضا هناك قطع اثرية تس��������مى 
حجار الحدود وهي تعود الى عهد امللك البابلي 
نبوخذ نصر االول اذ كانت توضع على الحدود 
انذاك ومكتوب عليها بالخط املسماري"، بحسب 

ما يقول قاضي التحقيق.

ملف األرشيف اليهودي
وف��������ي م��������ا يخ��������ص األرش��������يف اليه��������ودي رّد نجم 
"أن��������ه متواجد في الوالي��������ات املتح��������دة االميركية 
منذ اس��������تحوذت عليه بحج��������ة صيانته في العام 
2003"، مش��������ّددا على أن "اتفاقية ابرمت تلتزم بها 

واشنطن باعادته إلى العراق".
وزاد أن "عودة االرش��������يف كانت مقّررة في 2014، 
إال أن القائم��������ني عل��������ى إصالحه طالب��������وا بتأجيل 
تس��������لمه إلى س��������نتني والجه��������ود الدبلوماس��������ية 

مستمرة العادته"".
وأفاد بان "اس��������رائيل خصصت مكان لالرش��������يف 
وطلبت الحصول عليه من الواليات املتحدة لكن 
االخيرة رفضت ذلك"، كاش��������فًا عن "وجود قضية 

تحقيقية ض��������ّد احد املوظف��������ني العراقيني بتهمة 
تسليمه إلى الجانب األميركي".

آثار الموصل
 القاضي نجم أن 

ّ
وتعليقًا على آثار املوصل، يبني

"88 قطعة منها سجلت رسميًا على أنها تعرضت 
للنهب إبان سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على 

املدينة في منتصف 2014".
وتابع أن "س��������فاراتنا مس��������تنفرة ف��������ي جميع دول 
العال��������م وتعمل بالتع��������اون مع الش��������رطة الدولية 
)األنتربول(، لكنن��������ا لم نعثر على أي قطعة حتى 

اآلن".
وال ي��������رى نج��������م "خط��������ورة عل��������ى االثار املس��������جلة 
رس��������ميًا إنها مفقودة"، لكنه ح��������ذر من "ضياع ما 
يتم العثور عليه اثاء نب��������ش املواقع االثرية فهي 
غير موّثقة، وال نملك معلومات عنها، كتلك التي 

سرقت من محافظة ذي قار".
ويأس��������ف ل�"بقاء مس��������احات واس��������عة من الحدود 
العراق مع س��������وريا أو مع تركيا خارج السيطرة 
الرس��������مية وأصبحت مم��������را للمجاميع اإلرهابية 

ومهربي االثار".
ومن بني االش��������ياء الثمينة املفق��������ودة، يؤكد نجم 
أنه "مصحف عثماني قديم تعرض للس��������رقة في 

مطلع تسعينيات القرن املاضي".

آثار مستعادة
 وفيما يخص ما تمت اعادته إلى البالد، ذكر أن 
"العراق تسلم خالل املدة املاضية 2500 قطعة من 
األردن، و5 أخرى من اململكة السعودية، وقطعتني 
م��������ن لبنان، فيما اعادت املانيا 22 قطعة، وتلقينا 

من الواليات املتحدة االميركية 542 اخرى".
وتش��������ترط ال��������دول التي في حوزتها اث��������ار عراقية 
بحس��������ب نج��������م "وج��������ود متخصص��������ني عراقي��������ني 
ليتأكدوا من سالمتها، كما يستوجب استردادها 

اوراقا تحقيقية اطلع عليها قاض عراقي".
ويتح��������ّدث عن "وجود قضية بحق ضابط عراقي 
متع��������اون م��������ع نظرائ��������ه ف��������ي الجي��������ش االميركي 
بتهري��������ب 12 قطعة لكي يت��������م بيعها في الواليات 

املتحدة".

وفيما أشاد ب� "دور الدبلوماسية العراقية كونها 
متعاون��������ة م��������ع القضاء"، وجد أن "ال��������دول االخرى 
حريصة على ارجاع آثارنا"، مس��������تداًل ب�"استرداد 

بعض القطع من دول عدة".
وعند اكتش��������اف س��������لطات الدول االخ��������رى وجود 
اثار مسروقة معروضة للبيع، يوضح نجم "أنها 
تتع��������رض إلى حظر مؤقت للت��������داول لحني اثبات 

العراق احقيته بها".
وأورد أن "لجنة متخصصة في املتحف الوطني 
مس��������ؤولة عن تحدي��������د القطع االثري��������ة من غيرها 

بعد فصحها بنحو دقيق".
وأوضح نجم أن "املشّرع عّد حيازة االثار االصلية 
جناية ويعاقب مرتكبها بالسجن عشرة سنوات، 
وتش��������ّدد العقوب��������ة اذا كان موظف��������ًا ف��������ي الجهات 
الحكومية املس��������ؤولة عن االث��������ار، فيما عّد حيازة 
املزيفة على أنها جنحة"، ووصف "القانون النافذ 

رقم 55 لسنة 2002 بالجيد والنموذجي".

تقرير تلفزيوني فضح 
السرقة

إلى ذلك، يكشف القاضي الثاني في املحكمة إياد 
محس��������ن ضمد عن "صدفة قادت الكتش��������اف آثار 

مهمة عبر وسائل االعالم".
ويتابع ضمد في تعليقه إلى "القضاء"، أن "تقريرًا 
عرضت��������ه قناة الجزي��������رة الفضائية ق��������اد موظفي 
هيئة االثار إلى تمثال سنقروط الذي كان بحوزة 

امرأة لبنانية اجري معها لقاء تلفزيوني".
وأكد أن "العراق حرك دعوى لدى محكمة لبنانية 
الجل اس��������تعادة التمثال بالتنس��������بق م��������ع وزارة 
الخارجية وس��������فارتنا في بي��������روت وحصل قرار 
باس��������ترداده والقبض على حائزته بالتعاون مع 

الشرطة العربية".
ومن بني ما أسترد مؤخرًا، أوضح ضمد "انها 43 
قطعة اثرية وهي عبارة عن اقراط ذهبية اشورية 

كانت موجودة في مزاد كريستي االميركي".
وافاد بان "لدى املحكم��������ة اوراق تحقيقية تتعلق 
النرويجي��������ة  الجنس��������ية  يمل��������ك  عراق��������ي  يقي��������ام 
باملتاج��������رة باثار عراقي��������ة"، منوهًا إل��������ى "اصدار 

مذكرة قبض وملف استرداد بحقه".

بابل/ مروان الفتالوي

تختل��������ف دوافع السماس��������رة الذين يدل��������ون بمعلومات 
ل�"داعش" واملجموعات اإلجرامية األخرى عن الضحايا 
بني أن تكون عقائدية أو مالية، غير أن الثابت الوحيد 
هو أنهم يقدمون أبناء مناطقهم من منتس��������بي القوات 
األمنية واملواطنني األبري��������اء كوجبة قتل لإلرهابيني، 
لذلك فأن قانون مكافحة اإلرهاب عالج هؤالء بعقوبة 
اإلع��������دام دون مراع��������اة ظ��������روف الرأفة، بحس��������ب قضاة 

متخصصني بشؤون اإلرهاب.
وق��������ال قاضي التحقيق قيس عبد الس��������جاد في حديث 
إل��������ى "القض��������اء" إن "تنظيم داعش يحم��������ل دهاء ومكرًا 
كبيرين، إضافة إلى أنه يمتلك قاعدة معلومات كبيرة 
عن ضحاياه بواسطة هؤالء األشخاص الذين يكلفهم 

باستحضار املعلومات عن الضحايا".
وأض��������اف القاض��������ي الذي ينظ��������ر ش��������ؤون اإلرهاب في 
استئناف بابل أنه "بعدما يقوم ما يسمون بالعاّلسة 
بجم��������ع املعلومات يت��������م إيصالها إلى م��������ن هم بدرجة 

أعلى في التنظيم لتتم تصفيتهم في ما بعد".

ولفت عبد الس��������جاد إلى أن "أغلب الضحايا الذين يتم 
جمع املعلومات عنهم هم من موظفي الدولة وضباط 
ومن ضباط ومنتس��������بي ق��������وى األمن الداخل��������ي"، لكنه 
أش��������ار إلى أن "كثيرا من املعلوم��������ات التي تقدم من قبل 
ه��������ؤالء قد تك��������ون مبنية على أس��������اس مش��������اكل قديمة 
واختالف��������ات مالي��������ة أو على أراض ونس��������اء، ففي كثير 
م��������ن الحياة تدخل الخالفات الش��������خصية محورًا لقتل 
الضحايا، ألن من يمتهن هذه املهنة الدنيئة ال يمتلك 

النزاهة".
وأوض��������ح عبد الس��������جاد أن "العالس��������ة يقوم��������ون أيضا 
ب��������أدوار أخ��������رى أحيان��������ا وه��������ي االتص��������ال باملجموعة 
املنف��������ذة هاتفيًا ليخبروهم بأن الهدف قد وصل.. لتتم 

تصفيته".
وأف��������اد قاضي التحقيق بأن "م��������ن يقومون بهذه املهنة 
ف��������ي العادة نجدهم أناس��������ا غير متعلم��������ني ومخفقون 
في الدراس��������ة والحي��������اة، ويكون��������ون من أبن��������اء منطقة 
واحدة مع ضحاياهم وهم أعرف بسكانها"، الفتًا إلى 
أن "نس��������بة قليلة منهم قد يكون��������ون موظفني لكنهم ال 
يقارن��������ون بعدد اآلخرين، ألن املوظف في الغالب يكون 

أكثر استقرارا وإدراكا ويريد أن يحافظ على حياته".
وردًا على سؤال بش��������أن الدوافع التي ترمي هؤالء إلى 
اإلخب��������ار ع��������ن أبناء منطقته��������م وتصفيته��������م، قال عبد 
الس��������جاد إن "هذه الدوافع تش��������ترك ما ب��������ني العقائدية 
واملالية، فهي تبدأ عقائديا ويديمها التنظيم باملال ألن 
كل تنظي��������م يحتاج أوال إلى فكر ومال ورجال وأدوات"، 
مشيرا إلى أن "محرك ذلك كله هو املال فمن دونه تذوب 
هذه التنظيمات وتتالش��������ى وال يكتب لها االستمرار". 
وحول الط��������رق التي يتبعها "العالس��������ة"، يذكر أنها "ال 
تتعدى أن تكون جمع معلومات من خالل السماع من 
األهالي او قد تكون لهم معرفة س��������ابقة بالضحايا، أو 

قد يقومون بأدوار أكبر وهي استدراج الضحايا".
ونوه عبد الس��������جاد إلى أن "االستدراج ربما يكون عن 
طري��������ق العمل س��������ائقًا أو الطلب م��������ن الضحية الذهاب 
بصحب��������ة أحد أف��������راد املجموعة لزيارة ش��������خص ما أو 
اخت��������الق أي حجة بغية ع��������زل الضحية عن التجمعات 
الس��������كانية"، الفتا إلى أن "العالس��������ة يقومون بمتابعة 
الضحي��������ة لعدة أيام ملعرفة األماكن التي يرتادها ليتم 

التنفيذ عليه في الزمان املناسب".

وبشأن ما إذا كان هؤالء في حالة إلقاء القبض عليهم 
مصدرًا مهم��������ًا لتتبع قادة التنظيم قال عبد الس��������جاد 
إن "هذه التنظيم يعتمد األس��������لوب الخيطي فال يعرف 
املس��������ؤول املباش��������ر عن املفارز ألنه يعتمد كنية بعيدة 

عن االسم ولم يشاهده أفراد التنظيم الصغار".
من جانبه يؤكد قاضي الجنايات عماد الفتالوي على 
ض��������رورة النظر إلى دوافع الجريمة التي يتس��������بب بها 

هؤالء املخبرون، معتبرًا إياهم "شركاء" في الجريمة.
وفي حديث إل��������ى "القضاء" قال الفتالوي إن "الدافع إذا 
كان إرهابيًا فأن قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 
2005 ساوى بني الفاعل والشريك في العقوبة بموجب 
نص املادة الرابعة منه"، الفتا إلى أن هذه املادة عاقبت 
املح��������رض واملخطط واملمّول وكل م��������ن مّكن اإلرهابيني 
م��������ن القيام بجرائمه��������م بعقوبة الفاع��������ل األصلي وهي 

عقوبة اإلعدام". 
ويعتب��������ر إرهابيا بحس��������ب امل��������ادة الرابعة م��������ن قانون 
مكافح��������ة اإلرهاب كل من س��������اهم ف��������ي "العمل بالعنف 
والتهديد عل��������ى اثارة فتنة طائفي��������ة او حرب أهلية او 
اقتتال طائفي وذلك بتسليح املواطنني او حملهم على 

تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل".
وأفاد ب��������أن "التطبيقات القضائية ش��������هدت الكثير من 
الق��������رارات بحق ه��������ؤالء وعاقبتهم محاكمن��������ا باإلعدام 

دون مراعاة ظروف الرأفة".
أما اذا كانت الجريم��������ة عادية كأن يكون الغرض منها 
الس��������رقة أو القتل ألس��������باب أخرى، يضي��������ف الفتالوي 
فأنه��������ا "تنظر بحس��������ب قانون العقوب��������ات الذي يعاقب 
الشريك بعقوبة تختلف عن الفاعل االصلي في بعض 

األحوال".
ويتفق القاضي الدكتور حبيب إبراهيم رئيس الهيئة 
الجنائية الثانية في بابل مع القاضي الفتالوي، لكنه 
يعتقد أن "من يقدمون املعلومات للمجرمني أصبحنا 
نجده��������م أكثر ف��������ي عملي��������ات الخطف من خ��������الل تتبع 

الضحايا".
وقال ل�"القضاء" إن "دعاوى كثيرة ش��������هدتها محاكمنا 
من هذا النوع منها ما يخص الخطف"، متذكرا قضية 
م��������رت باملحكمة حول "قت��������ل مجموعة عمال ألس��������باب 
طائفية بعد أن وصل اإلرهابيني خبر عملهم في مكان 

قريب بواسطة سمسارهم".

                تفتح ملف سرقة حضارة العراق: 
الفضائيات ساعدت اجلهات اخملتصة على كشف أماكنها

األميركان وعدوا بارجاع االرشيف اليهودي بعد رفضهم تسليمه إلى اسرائيل
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صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ سحر حسين

رغم أن املش��������ّرع مّكن من تتعرض أفكاره إلى 
الس��������رقة من إثباتها بالطرق القانونية كافة، 
إال أن قض��������اة تحّدثوا عن صعوبات تعترض 
هذه العملية السيما في املوضوعات األدبية 

واإلنسانية.
 تش��������ريع شامل يضمن 

ّ
وفيما دعوا إلى س��������ن

الحق��������وق الفكري��������ة والوصول إل��������ى املعلومة 
تح��������ت عن��������وان تنظي��������م العم��������ل االعالمي في 
الع��������راق، أك��������دوا أن ق��������رارات ه��������ذا الن��������وع من 
الدع��������اوى تصدر بالتعويض الذي يقّدره في 

اغلب االحيان خبراء قضائيون.
ويقول قاضي النش��������ر واالعالم محمد حبيب 
املوس��������وي إن "املحاكم تتلقى بنحو مس��������تمر 
دعاوى تخص س��������رقة مؤلف��������ات ومطبوعات 

وبح��������وث ودراس��������ات"، الفت��������ًا إل��������ى أن "النظر 
في ه��������ذه الدعاوى يكون وف��������ق قانون امللكية 

الفكرية".
وتابع املوس��������وي في حديث مع "القضاء"، إن 
"امللكية الفكرية أن��������واع منها تجارية وأخرى 
صناعية كما هو الحال بالنس��������بة للعالمات 

التجارية أو الصناعية".
وفي مقابل ذلك، يوضح املوسوي أن "امللكية 
األدبية والفنية تتعل��������ق باملصنفات الفكرية 
واإلعالمية التي تطرق إليها املشّرع العراقي 
املعلوم��������ات  تكنولوجي��������ا  أيض��������ًا  وتش��������مل 
واملنتجات اإلعالمية"، مؤكدًا أن "االفكار قيد 
االعداد وغير املوّثقة رس��������ميًا يصعب اثبات 

سرقتها".
واس��������تطرد أن "هذه الدعاوى من مس��������ؤولية 
محكمة البداءة بحسب االختصاص النوعي"، 

منوّهًا إل��������ى أن "عقوبات مرتكب هذه األفعال 
ال تتعدى الجوان��������ب االنضباطية والجزائية 

الخاصة بمخالفة قوانني املهنة وأنظمتها".
من جانبه، يرى رئيس الهيئة االس��������تئنافية 
الثالثة في محكمة الرصافة القاضي ش��������هاب 
أحم��������د ياس��������ني أن "س��������رقة األف��������كار الذهنية 

تعترضها صعوبة في اإلثبات".
وأضاف ياس��������ني في تصريح إل��������ى "القضاء"، 
أن "القاض��������ي الذي ينظر الدعوى يس��������تطيع 
العودة إلى القواعد العامة لإلثبات"، مش��������ّددًا 
عل��������ى أن "اغلب طرق التحقق من الحادثة يتم 

اللجوء فيها إلى اقوال الشهود".
ويش��������ّبه ياسني "إثبات س��������رقة بعض االفكار 
ل��������دى الرأي  بالعالمات التجارية املش��������هورة 
العام لكنها غير مسجلة"، موضحًا "ال يمكن 
انكار س��������رقة أفكار قد تكون معّرفة للش��������ارع، 

وذلك وفقًا ألحكام العدالة والتطبيق السليم 
للقانون".

ودع��������ا رئي��������س الهيئة االس��������تئنافية "مجلس 
 قان��������ون متكام��������ل للعمل 

ّ
الن��������ّواب إل��������ى س��������ن

اإلعالم��������ي، ويتضمن أيضًا حق الوصول إلى 
املعلومة وحماية األفكار".

وينص��������ح "الكت��������اب واإلعالميني إل��������ى تقديم 
أفكاره��������م بنح��������و رس��������مي وموّث��������ق"، وطالب 
"وس��������ائل اإلع��������الم بنش��������ر الثقاف��������ة القانونية 
وتوعي��������ة طواقمها بما يحف��������ظ حقوقهم من 

االنتهاك".
وتعقيبًا على املوضوع، يقول قاضي محكمة 
ب��������داءة الحلة باس��������م العارض��������ي إن "املحكمة 
القضائي��������ني  للخب��������راء  أكب��������ر  دورًا  تعط��������ي 
بخصوص س��������رقة امللكي��������ة الفكري��������ة بعد أن 
يتحق��������ق لديه��������ا أن املّدع��������ي تعّرض��������ت أفكار 

ث�ّبتها في مقال أو كتاب أو منش��������ور أو بحث 
إلى انتهاك".

وأض��������اف العارضي في حدي��������ث ل�"القضاء" أن 
"الخبراء هم من يقدرون قيمة الفكرة املسروقة 
لغ��������رض تعويض املدعي"، وزاد أن "املبدأ هنا 
تعويضي بسبب استحالة إعادة الحال، إذ ال 
يمكن إجبار ش��������خص ما على إخراج األفكار 

من رأسه".
وعن م��������دى صعوبة أو س��������هولة إثب��������ات تلك 
الوقائ��������ع، أورد العارض��������ي أن "الوقائ��������ع هنا 
مادي��������ة، ومن املمك��������ن إثباتها بكافة وس��������ائل 

اإلثبات كالشهادة واليمني وغيرهما".
وعّم��������ا إذا كان هن��������اك م��������ا يس��������مى بت��������وارد 
الخواط��������ر بني مفّكرين أو كاتبني، فأن قاضي 
البداءة يستبعد مثل هذه الحاالت؛ ألنه يرى 
أن األفكار خالصة وخاصة السيما في املواد 

العلمية.
وقال العارضي إن "هن��������اك احتمالية لوجود 
توارد فك��������رة واحدة ل��������دى كاتب��������ني إذا كانت 
املادة تتعلق بنصوص إنس��������انية كأن تكون 

أدبية أو قانونية".
ويس��������تدرك "ربم��������ا ه��������ذه االحتمالي��������ة تنعدم 
عندم��������ا يتعلق األم��������ر بامل��������واد العلمية التي 
تعتمد التحليل واالس��������تنتاج"، الفتًا أن "أهم 
هذه السرقات تكون في املواد العلمية كسرقة 
فك��������رة ابت��������كار علمي جدي��������د أو حل مس��������ألة 

رياضية أو اختراع طبي وغيرها".
وانتهى العارضي إلى القول إن "الدعاوى التي 
تصلن��������ا من هذا النوع ن��������ادرة وقليلة"، داعيًا 
"م��������ن يقع عليه��������م مثل هكذا ح��������وادث اللجوء 
إل��������ى القضاء لغ��������رض مقاض��������اة املدعى عليه 

وتعويض املدعي إذا ما ثبتت الحادثة".
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كربالء/ القضاء

بدأ االجتار في البشر يتفاقم خالل 
السنوات األخيرة في البالد، وتشهد 
احملاكم العراقية الكثير من دعاوى 
هذه اجلرمية، حتى أن السلطة 
القضائية االحتادية خصصت قضاة 
حملاكم االستئناف يتولون تلقي 
الشكاوى حول أي خرق بأحكام 
قانون مكافحة االجتار بالبشر.

إحدى هذه اجلرائم حدثت في 
محافظة كربالء التي تتمتع 
بوجود أكبر مزارين دينيني ومركز 
استقطاب للجنسيات اخملتلفة، 
بعدما أقدم شخص إيراني اجلنسية 
مبساعدة متهمني عراقيني آخرين 
على خطف طفل من احملافظة. 

خرج ولم يعد!
وتش��������ير األوراق التحقيقي��������ة إلى أن الطفل 
مرتض��������ى خ��������رج كعادت��������ه صبيح��������ة ي��������وم 
ش��������تائي إل��������ى مدرس��������ته االبتدائي��������ة إال أن 
الس��������اعة الثالث��������ة حل��������ت وما زال��������ت والدته 
تنظر طرقة الباب أو رنة الجرس.. مرتضى 
لم يع��������د، بحث والده في كل املستش��������فيات 
وعمم اس��������مه في مراكز الشرطة كلها.. لقد 

ذاب نجله كما يذوب امللح في املاء.
م��������ّر ش��������هر كام��������ل وبي��������ت العائل��������ة ي��������زداد 
وحش��������ة وغربة من دون ضحكة هذا الطفل 
ومشاكس��������اته، ش��������هر بال مرتضى. وأخيرًا 
 هات��������ف األب ال��������ذي يكتوي بن��������ار القلق 

ّ
رن

والفقد.. "نحن من منذ الشالمجة الحدودي 
في البصرة.. ولدك مرتضى موجود لدينا، 

كان بحوزة إيراني ينوي تهريبه"!
أصوات أطفال!

حض��������ر األب وتس��������لم ابن��������ه ال��������ذي روى انه 
س��������حب وهو في طريقه إلى املدرس��������ة إلى 
بس��������تان ثم وضعت قطعة قماش على أنفه 
ففقد وعي��������ه ولم يصُح إال وه��������و داخل دار 
مع أناس غرباء. ي��������روي الطفل كما أوردت 
أوراق التحقي��������ق أن��������ه كان يس��������مع ص��������وت 
أطف��������ال ونس��������اء داخل ال��������دار ال��������ذي يجهل 

مكانه، كانوا يقدمون له الطعام، ثم ينام.

وتذكر التحقيقات أن��������ه بعد يوم واحد من 
خطف��������ه ت��������م نقله إل��������ى النجف ثم ع��������اد إلى 
كرب��������الء ومنه��������ا انتقل إلى البص��������رة وعند 
آخ��������ر نقط��������ة حدودية م��������ع دولة إي��������ران في 
منفذ الشالمجة انتهت اللعبة وذلك عندما 
صحا الطف��������ل من نومته وأخبر الش��������رطي 
ب��������أن الرج��������ل ال��������ذي يصطحبه لي��������س أباه، 
فطن��������ة الطفل وذكاؤه والتوقيت املناس��������ب 
قادته إلى النجاة من مصير غير معروف، 

لكنه سيئ في النهاية.

تجارة مخدرات!
ويعترف املتهم إيراني الجنس��������ّية في دور 
التحقيق بأنه من س��������كنة األهواز في إيران 
لذل��������ك ف��������أن املحكمة لم تحت��������ج إلى مترجم 
للفارسية ألنه يجيد اللغة العربية. ويقول 
أن أحد سكنة األهواز من العراقيني ويعمل 
ف��������ي تجارة املخ��������درات قد طل��������ب منه جلب 
طفل عراقي م��������ن النجف، وزّوده بقصاصة 
مكتوب عليها عنوان مقبرة وادي الس��������الم 

في النجف.

ويضيف امل��������دان وفق��������ًا ألوراق القضاة أنه 
عند ذهابه إلى املقبرة حضر إليه شخص 
يجهل اس��������مه برفقة الطفل مرتضى، طالبًا 
منه إيصاله إلى تاجر املخدرات العراقي في 
األهواز واعدًا إياه بمبلغ كبير س��������يضمنه 

له عند التاجر عند إيصاله إلى إيران.
حبوب منّومة للعبور

ويفي��������د بأن��������ه أثن��������اء تنقل��������ه وم��������روره من 
السيطرات األمنية كان يزود الطفل بحبوب 
منومة لغرض العبور، لكن في آخر سيطرة 
انتفض الطفل م��������ن غفوته دااًل على املجرم 

ومخبرًا السيطرة بأنه مخطوف.
 ووفق��������ا العترافات املتهم وإف��������ادات الطفل 
املخط��������وف وتطاب��������ق األقوال كان��������ت األدلة 

كافية للمحكمة ليتم تجريم الجاني.
سجن وغرامة

إلى ذلك، تش��������كلت محكمة جنايات كربالء 
وأص��������درت قراره��������ا بالس��������جن املؤبد على 
امل��������دان باإلضاف��������ة ال��������ى غرام��������ة قدراها 15 
مليون دينار عراقي وفق احكام املادة 63/ 
أواًل وثالث��������ًا م��������ن قانون مكافح��������ة االتجار 
بالبش��������ر رق��������م 28 لس��������نة 2012 بداللة مواد 
اشتراك أخرى، وفي حالة عدم دفع الغرامة 
حبسه ملدة سنتني بالتعاقب مع احتساب 

مدة موقوفيته.
ول��������م تحك��������م املحكم��������ة بالتعوي��������ض املدني 
لتنازل��������ه  الش��������خصي  بالح��������ق  للمدع��������ي 
واالحتف��������اظ للمجن��������ي عليه الح��������دث بحق 
املطالب��������ة بالتعويض بعد اكتس��������اب القرار 

الدرجة القطعية.
وأرس��������لت املحكم��������ة إضب��������ارة الدع��������وى إلى 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة ف��������ي بغ��������داد 

لشمولها بالتمييز التلقائي.
وبغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة 
فأن القانون العراقي يمنح القضاء العراقي 
ح��������ق مقاض��������اة أي م��������دان داخ��������ل األراض��������ي 
العراقية بحس��������ب ما يسّمى ب�"االختصاص 

اإلقليمي".
جنسية المدان

وتعقيب��������ًا عل��������ى موض��������وع جنس��������ية املدان 
وم��������كان مقاضاته، يق��������ول قاضي الجنايات 

في بابل ف��������رج املعموري إن "العبرة هنا في 
مكان ارتكاب الجريمة، أيًا كانت ش��������خصية 
وجنس��������ية املتهم، فطاملا أن الجريمة وقعت 
ضم��������ن حدود الدولة العراقي��������ة فأن القانون 
الواج��������ب التطبي��������ق ه��������و قان��������ون العقوبات 
العراق��������ي، ويحاك��������م املدان من قب��������ل القضاء 

العراقي".
وأض��������اف املعم��������وري ال��������ذي ينظ��������ر دعاوى 
الهيئ��������ة األول��������ى هن��������اك، ف��������ي تصري��������ح إلى 
مراسل )املركز اإلعالمي للسلطة القضائية 
– JAMC( إن "امل��������ادة السادس��������ة م��������ن قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي رقم 101 لس��������نة 1969 
نصت بس��������ريانه على جمي��������ع الجرائم التي 
ترتكب في العراق وفي جميع األحوال على 
كل من س��������اهم ف��������ي جريمة وقع��������ت كلها أو 
بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في 

الخارج سواء كان فاعال أو شريكا".
االختصاص اإلقليمي

أن  إل��������ى  املعم��������وري  القاض��������ي  ولف��������ت 
"االختص��������اص اإلقليمي للع��������راق هو جميع 
أراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع 
لس��������يادته بم��������ا ف��������ي ذل��������ك املي��������اه اإلقليمية 
والفضاء الجوي الذي يعلوه"، مش��������يرا إلى 
أنه "بما في ذلك السفن والطائرات العراقية 
الخاضع��������ة الختصاص جمهوري��������ة العراق 

اإلقليمية أينما وجدت".
وأكد أن في "محاكمنا العراقية تمت محاكمة 
أفراد من جنس��������يات عربية وأجنبية عديدة 
سواء بتهم اإلرهاب أو غيرها من الجرائم".

وكانت السلطة القضائية خصصت قاضيًا 
في كل محكمة استئنافية لقضايا االتجار 
بالبش��������ر، ولفت��������ت إل��������ى أن ذل��������ك ج��������اء بعد 
استقبال الس��������يد رئيس السلطة االتحادية 
القاض��������ي مدح��������ت املحم��������ود اعض��������اء لجنة 
مكافحة االتجار بالبشر املكونة من ممثلي 

الوزارات ذات الصلة.
وت��������م اتخاذ قرار بتخصي��������ص قاض في كل 
م��������ن محكمتي اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 
والك��������رخ وبقية االس��������تئنافات يتولى تلقي 
الش��������كاوى ح��������ول اي خ��������رق ألح��������كام قانون 

مكافحة االتجار بالبشر.

�إير�ين حاول تهريب طفل كربالئي وذكاء �ملخط�ف ي�قعه يف �آخر نقطة حدودية
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بابل/ القضاء

دخل��������ت مواقع التواص��������ل االجتماعي 
أن  إال  املحاك��������م،  أب��������واب  إل��������ى  بق��������وة 
الخالف��������ات املتعلق��������ة به��������ا غالب��������ا ما 
تنضوي تحت مظلة محاكم األحوال 
الش��������خصية، لكنها ه��������ذه املرة طرقت 
أب��������واب محاك��������م الجناي��������ات، بعدم��������ا 

ارتكب أحدهم جريمة قتل في بابل.
س��������مع والد املجن��������ى علي��������ه إطالقات 
 

ّ
ناري��������ة، فه��������رع مس��������رعًا إل��������ى مح��������ل

الح��������ادث، إال أن��������ه ص��������دم برؤية نجله 
معلقًا على دراجته النارية "الستوتة" 

وفي رأسه رصاصتان.
اتخذ القض��������اء والش��������رطة اإلجراءات 
القانوني��������ة وقاموا بتدوي��������ن األقوال، 
اتهم  كما قام أه��������ل الضحي��������ة بإجراء
االجتماعية وتنظي��������م مجلس العزاء، 
ثالث��������ة أي��������ام م��������ّرت والجريم��������ة ض��������د 
يق��������رأ  كان  األخي��������ر  أن  إال  مجه��������ول 
الفاتحة في املجل��������س كل يوم ليقطع 

الشك. وقد كاد يبقى مجهواًل لوال أن 
صاحب املس��������دس الذي استعاره منه 
القاتل بحجة قتل كالب س��������ائبة سلم 
نفس��������ه واعت��������رف، إال أن وال��������د املجنى 
عليه تنازل عنه ألنه ليس��������ت له عالقة 

بالحادث.
كش��������فت اعتراف��������ات املتهم ال��������ذي كان 
ي��������دور بني ظهرانيهم أس��������بابًا غريبة 
للقت��������ل، كان دم��������ه ب��������اردًا عندما أنهى 
حياة إنسان من دون سبب كبير يبرر 

هذه الحادثة.
يعترف املتهم بوجود خالفات سابقة 
م��������ع الضحي��������ة، إال أن الغراب��������ة تكمن 
ف��������ي أن تكون ه��������ذه الخالفات متعلقة 
بعالق��������ات م��������ع فتي��������ات عب��������ر موق��������ع 
"فيس��������بوك"،  االجتماع��������ي  التواص��������ل 

يقول املدان إنه فكر بقتله.
ويروي القات��������ل أنه اتفق مع الضحية 
حول لقاء قرب شط الحلة في منطقة 
البو علوان في باب��������ل، فذهب إلى ابن 
عمته ليس��������تعير مسدسه بحجة قتل 

كالب س��������ائبة تضايق��������ه لي��������ال، ويفيد 
بأنه حامل��������ا تم اللق��������اء باملجنى عليه 

فأنه قام بمعاتبته حول الخالفات.

ويؤكد أنه قام بلحظة جنونية واحدة 
بإخراج املسدس ورميه برصاصتني 
في الرأس فخر مم��������ددا على دراجته، 

معترفا ب��������أن الضحية كان ينافس��������ه 
ف��������ي عالق��������ات غرامية م��������ع فتيات في 

الفيسبوك.
إل��������ى ذل��������ك، قام��������ت الهيئ��������ة الثاني��������ة 
ف��������ي محكم��������ة جناي��������ات باب��������ل بنظر 
الدع��������وى، ووفق��������ا لأدل��������ة املتحصلة 
أن  املحكم��������ة  رأت  املته��������م،  واعت��������راف 
حادث��������ة القت��������ل هذه جاءت مع س��������بق 
اإلصرار والترصد دون أن يكون لتلك 
الخالفات ش��������يء من األهمية السيما 
وانه حضر مجلس مراس��������يم الفاتحة 

لثالثة أيام.
أص��������درت املحكم��������ة قراره��������ا باإلعدام 
امل��������دان  بح��������ق  امل��������وت  حت��������ى  ش��������نقًا 
اس��������تنادًا إلى أحكام امل��������ادة 1/406/أ 
من قان��������ون العقوبات املعدل الرتكابه 
جريمة القتل عمدا مع سبق اإلصرار 
والترص��������د، وأفهم املحك��������وم بأن هذه 
املحكمة سوف ترسل إضبارة الدعوى 
إلى محكمة التمييز االتحادية إلجراء 

التدقيقات التمييزية.

بابل/ القضاء

أصدرت محكمة الجنايات في بابل 
حكما باإلعدام بحق أحد عناصر 
تنظيم داع��������ش اإلرهابي )القاعدة 
س��������ابقًا( بعد قيام��������ه بتفجير دار 

وقتل سكانها شمالي بابل.
وأف��������ادت أوراق تحقيقي��������ة تحصل 
عليه��������ا مراس��������ل "القض��������اء" بأن��������ه 
تم تفجي��������ر أحد الدور ف��������ي القرية 
اإلس��������كندرية  بمنطقة  العصري��������ة 

شمال بابل.
واعت��������رف امل��������دان ب��������أن أح��������د أمراء 
)أب��������و مصعب(  التنظي��������م ويدعى 
قد كلفه به��������ذا الفعل ألن أصحاب 
ه��������ذا ال��������دار ينتمون إل��������ى الطائفة 
الش��������يعية، مش��������يرا إلى أنه قام مع 
آخري��������ن مفرق��������ة قضاياهم بنصب 
اربع عبوات ناس��������فة ح��������ول البيت 
ليال بعدما اس��������تقلوا سيارة نوع 

أوبل كاديت، ثم قاموا بتفجيره.
وروى املته��������م بأنه قدي��������م االنتماء 
إل��������ى م��������ا يس��������مى س��������ابقًا تنظيم 
عملي��������ات  بع��������دة  وق��������ام  القاع��������دة 
إرهابية ش��������مالي بابل كان هدفها 

تهجير وترويع الناس وقتلهم.
وذكرت األوراق التحقيقية أن هذا 
التفجي��������ر ذهب ضحيت��������ه أكثر من 
خمسة أشخاص وآخرين مصابني 

ت��������م اس��������تخراجهم بصعوب��������ة بني 
األنقاض إضافة إلى تضرر الدور 

املجاورة.
ف��������ي  الثاني��������ة  الهيئ��������ة  ووج��������دت 
محكم��������ة جنايات باب��������ل أن األدلة 
املتحصلة ف��������ي هذه الدعوى وهي 
بالحق  املصاب��������ني واملدعني  اقوال 
الشخصي والكشوفات واملحاضر 
والش��������هادات واعتراف املتهم ادلة 
كافي��������ة ومقنعة بارتكاب املتهم ما 
نس��������ب إليه من جريمة مروعة راح 
ضحيتها عدد كبير من أفراد الدار 
وإصاب��������ة اآلخرين إصابات بليغة 
حينما كانوا نائمني في دارهم، ثم 
فقدوا كل ش��������يء ال لشيء إال لدافع 

إرهابي دنيء.
ل��������ذا ق��������ررت الهيئ��������ة الثاني��������ة ف��������ي 
محكم��������ة جناي��������ات باب��������ل إص��������دار 
حك��������م باإلعدام ش��������نقًا حتى املوت 
بحق املدان وفق��������ا للمادة 4/1 من 
قان��������ون مكافح��������ة اإلره��������اب وأفهم 
املحكوم بأن دعواه سترس��������ل إلى 
محكمة التمييز االتحادية لغرض 
إج��������راء التدقيق��������ات التمييزية، مع 
االحتف��������اظ للمصاب��������ني واملدع��������ني 
بالحق الشخصي باملطالبة بحق 
أم��������ام املحاك��������م املدنية  التعويض 
الدرج��������ة  الحك��������م  اكتس��������اب  بع��������د 

القطعية.

ر�سا�ستان بر�أ�ض �ساحب "�ل�ست�تة" ب�سبب فتيات �لفي�سب�ك

ر د�ر� على �ساكنيه جنايات بابل ت�سدر حكما باإعد�م �إرهابي فجاّ

جنايات كربالء: املؤبد وغرامة 15 مليونًا للمدان بتهمة االجتار بالبشر

شرطي يقف في نقطة حدودية بين العراق وايران/ ارشيف

تصاعد جرائم القتل في البالد ألسباب بسيطة/ ارشيف

مبنى رئاسة االستئناف في بابل/ عدسة القضاء

بغداد/ سحر حسين 

ال يعرف )علي( البالغ من الس��������ن 10 سنوات والذي رحل عن الحياة 
بهذا العمر املبكر سببًا واحدا لخنقه بخرقة قماش سوى أن والدته 
بعثت به إلى إحدى النس��������اء لجلب أم��������وال بناًء على اتصال هاتفي 

من والده. 
كان قت��������ل هذا الطفل تصرف��������ا أرعن م��ن امرأة غرق��������ت ببحر الديون 
املترتب��������ة عليها جراء أعمال تجارية فاش��������لة تورط��������ت بها مع والد 
املجنى عليه، فقد توّلد لدى القاتلة ش��������عور الحقد والكراهية تجاه 
وال��������د الطفل والذي يعمل في مج��������ال الصيرفة خاصة بعد اإللحاح 
واملطالبات املتكررة منه بتسديد ما بذمتها من ديون والتي بلغت 

ما يقارب الستة ماليني دينار.
ول��������م تفك��������ر هذه املرأة ف��������ي االنتقام من��������ه فقط، بل فك��������رت أيضًا في 

التخلص من ديونها بطريقة إجرامية بشعة تحمل دهاًء كبيرًا.
تذكر االعترافات وأوراق التحقيق أنه في صبيحة احد األيام فوجئ 
صاحب الصيرفة باتصال هاتف��������ي عندما كان في مكتب الصيرفة 
خاصته من املتهمة كوثر وطلبت منه إرس��������ال ولده علي إلى دارها 
القريبة من داره لغرض اس��������تالم املبلغ املالي الذي كان بذمتها، فقد 

ادعت أنها قامت بجمعه وتريد تسديده. 
الرج��������ل قام بدوره باالتص��������ال بزوجته وطلب منها إرس��������ال الطفل 
إل��������ى دار املتهمة لغرض اس��������تالم مبلغ من املال منها مخبرًا زوجته 
بوج��������ود عالقة تجارية فيما بينهما، اال ان صاحب الصيرفة وبعد 
مضي أكثر من خمس س��������اعات تلقى اتصاالت من زوجته لتخبره 

بان ابنهما لم يعد إلى البيت. 
ولدى االستفس��������ار من املتهمة من قبل ذوي الطفل فقد ادعت بأنها 
قامت بتسليم املجنى عليه تسعا وسبعني ورقة من فئة مئة دوالر 

وانه خرج من دارها وال تعرف مصيره.
أرادت القاتل��������ة أن تنتقم من دائنها بواس��������طة قتل ابنه، ثم تتخلص 

من ديونها عندما تّدعي أنه تعرض لعملية خطف.
إال أن ذوي الطفل لم يقتنعوا بكالمها، وقدموا شكوى ضدها وألقوا 
على عاتقها مسؤولية اختفاء الطفل، وبعد البحث والتحري وعند 
مرور خمس��������ة أيام  تم العثور على جثته في دار القاتلة في الطابق 

العلوي مخبأة في إحدى الغرف وتحت األفرشة.
 وبع��������د القبض على املتهمة فقد اعترفت بقيامها بقتل الطفل علي 
وأف��������ادت بأنه��������ا عند وصول الطف��������ل الى دارها قامت باس��������تدراجه 
للصعود إل��������ى الطابق الثاني وعند دخوله ال��������ى احد الغرف قامت 
بجلب قطعة قماش كانت قد أحضرتها قبل وصوله ثم قامت بسد 
ف��������م املجنى علي��������ه ملنعه من الصراخ وخنقه بواس��������طة قطعة قماش 
حتى مفارقته الحياة ثم قامت بإخفاء جثته في األفرش��������ة وبعدها 
قامت باالتصال بوالده وأخبرته بأنها قامت بتس��������ليم ولده املبلغ 

وانه ذهب إلى داره.
وضع��������ت القضية أم��������ام إحدى محاك��������م الجنايات، حي��������ث أصدرت 
قرارها باإلعدام ش��������نقًا حتى املوت بحق املدانة وفق املادة 406 من 
قانون العقوب��������ات العراقي املعدل، وأرس��������لت املحكمة هذه الدعوى 

إلى محكمة التمييز االتحادية لغرض التدقيقات التمييزية.

�مر�أة تقتل طفاًل لتهرب 
من دي�نها!
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كربالء/ مروان الفتالوي

عّدت رئاسة جنايات الهندية 
وقطاعات واسعة من املواطنني في 
قضاء الهندية شرقي كربالء، إن 
تشكيل احملكمة حدث تاريخي 
للمدينة ألنها ساهمت إلى حد كبير 
في انخفاض منسوب اجلرائم هناك.

وبّين قضاة احملكمة في أحاديث 
إلى "القضاء" أهم الدعاوى الواردة 
وطبيعة العمل القضائي في مدينة 
ذات عمق تاريخي متزج بني الريف 
واحلضر ومتتاز بكثافة سكانية 
عالية.

وق��������ال رئي��������س جناي��������ات الهندي��������ة القاضي 
إس��������ماعيل كاظ��������م حمي��������د إن "بيان تش��������كيل 
محكم��������ة جناي��������ات ف��������ي الهندية ص��������در بعد 
زيارة الس��������يد رئيس مجلس القضاء األعلى 
القاض��������ي مدح��������ت املحم��������ود إل��������ى محافظة 
كربالء العام املاضي الذي أوعز بتش��������كيلها 
بن��������اًء عل��������ى طل��������ب رئاس��������ة االس��������تئناف في 

املحافظة".

خطوة جبارة
واعتب��������ر حميد في حديث إل��������ى "القضاء" أن 
"تش��������كيل املحكمة حدث تاريخي بالنس��������بة 
للمدين��������ة وخط��������وة جبارة ملجل��������س القضاء 
األعل��������ى"، الفتا إلى أن "ه��������ذه الخطوة وفرت 
للمواطنني الوقت والجهد وأزاحت عن كاهل 
املحكم��������ة الجنائي��������ة في مدين��������ة كربالء ثقال 
آخر". وأش��������ار إلى أن "االختص��������اص املكاني 
له��������ذه املحكم��������ة هي دع��������اوى مرك��������ز مدينة 
الهندي��������ة باإلضاف��������ة إل��������ى الج��������دول الغربي 

ومحكمة تحقيق الحسينية".
ويؤش��������ر القاض��������ي حميد عام��������اًل آخر مهما 
واضح��������ة  آث��������اره  وب��������دت  املحكم��������ة  وفرت��������ه 
عل��������ى البني��������ة االجتماعية للمدين��������ة، بقوله 
إن "املحكم��������ة خلق��������ت ال��������ردع للمجرم��������ني أو 
الطائش��������ني وساهمت في انخفاض مستوى 
الجريمة ألن إش��������اعة خبر الحكم على مجرم 
في هذه املحكمة يبدو أقرب لأهالي ووقعه 

يكون أش��������ّد، فما أن يصدر قرار من املحكمة 
حت��������ى يتناقل��������ه األهال��������ي، م��������ا يوف��������ر ردع��������ًا 
للطائش��������ني ويخل��������ق بيئة تخش��������ى القانون 

وتطبقه".
ويذكر حميد أن "من مميزات املحكمة أيضًا 
أنها ش��������كلت رقابة أخرى م��������ع االدعاء العام 
على الجهات التحقيقية"، مؤكدًا أن "عالمات 
االرتي��������اح الش��������عبي له��������ذه املحكم��������ة ب��������دت 
واضح��������ة من خالل ما ملس��������ناه من املواطنني 
ورجال القانون والوجه��������اء في املدينة وهم 
غالبا ما يحملوننا تحيات شكر إلى رئيس 

السلطة القضائية على هذا اإلنجاز".

4  محاكم
وبش��������أن التقس��������يم القضائ��������ي املوج��������ود في 
الدار أف��������اد رئيس الجنايات والقاضي األول 
ب��������أن "املجمع يض��������م باإلضافة إل��������ى محكمة 
وأح��������وال  تحقي��������ق  محكمت��������ي  الجناي��������ات 

شخصية وأخرى للجنح".
وفي مع��������رض إجابته عن نوعي��������ة الدعاوى 
التي ترد إلى املحكمة أج��������اب بأن "الدعاوى 
مختلف��������ة، نذكر منها القت��������ول التي يمكن أن 
نحدد بأن أغل��������ب دوافعه��������ا جنائية وكذلك 
هناك قتول ألسباب عشائرية وأخرى بسبب 

حوادث مرورية".
وأوض��������ح ب��������أن "محكم��������ة الج��������دول الغرب��������ي 
تس��������تقبل دع��������اوى تج��������اوزات زراعي��������ة على 
اآلث��������ار"، الفت��������ا إل��������ى أن "عدد ه��������ذه الدعاوى 
وص��������ل إل��������ى 35 حت��������ى اآلن"، فيم��������ا ذكر بأن 

"دعاوى اإلرهاب تكاد تكون معدومة".
بصفته��������ا  الجناي��������ات  محكم��������ة  وحس��������مت 

األصلية ف��������ي الهندية أكثر م��������ن 147 دعوى 
خالل املدة األخي��������رة من مجموع 180 دعوى 
فق��������د  التمييزي��������ة  أم��������ا بصفته��������ا  وردته��������ا، 
 أنج��������زت كل الدع��������اوى الواردة الت��������ي بلغت

.168 
واعتبر حميد أن "اغل��������ب ما يعطل ويؤخر 
حس��������م الدعاوى هي التدخ��������الت التمييزية 

التي يقوم بها املش��������كو منه"، وقال إن "طرق 
الطعن قانونية ومكفولة للجميع لكن هذه 
القوانني اس��������تغلت من قب��������ل البعض لغاية 

تأخيرية ال أكثر".
وخل��������ص حمي��������د إل��������ى أن "العم��������ل يس��������ير 
بانس��������يابية وس��������رعة وال توج��������د معوقات 
س��������وى أن قاعة الجنايات صغيرة ال تكفي 

للحضور أثناء املحاكم��������ة العلنية وبعض 
األثاث قديم".

رقابة االدعاء العام
ويعد قضاء الهندية الذي يس��������ّمى شعبيًا 
"طويري��������ج" من أه��������م األقضية ف��������ي البالد، 
تحيطه مجموع��������ة من القرى الزراعية التي 
تس��������توطن على ضفاف نهر الف��������رات الذي 

 أيضًا منتصف املدينة.
ّ

يشق
وحيث تتوزع األرياف في هذا القضاء الذي 
كان تابعًا إلى محافظة بابل إداريا قبل أن 
يلحق بكربالء، تبقى املدينة الحضرية في 
مركز طويري��������ج ذات عمق تاريخي وكثافة 
س��������كانية عالية انتش��������رت عل��������ى جوانبها 
العديد من املؤسسات والدوائر الحكومية.

وفي الش��������أن القضائي يق��������وم االدعاء العام 
ف��������ي الهندية برص��������د جميع دوائ��������ر الدولة 
واملؤسس��������ات هناك لتعقب حاالت الفساد 
املال��������ي واإلداري عماًل بورق��������ة اإلصالحات 
القضائي��������ة الت��������ي أعدها مجل��������س القضاء 

األعلى العام املاضي.
ويق��������ول نائب االدع��������اء العام ف��������ي املحكمة 
القاض��������ي طالب الطائ��������ي "وجهنا 17 كتابًا 
إلى الدوائر الحكومية في الهندية إلعالمنا 
باإلخب��������ارات التي تتعلق بالفس��������اد املالي 

واإلداري".
وفي حديث إلى "القضاء" أضاف الطائي أن 
"ثالثة إخبارات وصلتنا من بعض الدوائر 
ت��������م تدقيقها وت��������م اتخاذ كاف��������ة اإلجراءات 
القانوني��������ة بحقه��������ا ومن ثم إرس��������الها إلى 

محكمة تحقيق النزاهة في كربالء".
وتختلف الجرائم التي ترتكب في األرياف 
عنه��������ا في املدن، وك��������ون املدينة خليطًا بني 
االثنني فأن املحكمة تشهد قضايا تحقيقية 

متنوعة.

قضايا تحقيقية
ويق��������ول قاضي التحقي��������ق أحمد العارضي 
في تصريح إلى "القضاء" إن "ابرز الجرائم 
التي تردنا تتعلق بسرقات"، الفتا إلى أنها 
"متنوعة منها سرقة دراجات وأخرى بيوت 
وبعضه��������ا س��������رقات أبقار وم��������واٍش"، نافيا 
أن "تك��������ون هن��������اك عصابات منظم��������ة تقوم 
بسرقات كبيرة، فغالبا ما يكون اللصوص 
من املراهق��������ني التي تك��������ون دوافعهم مالية 

محضة".
وأض��������اف العارض��������ي "م��������ن الجرائ��������م التي 
تردن��������ا قت��������ول وقضايا ش��������رف وصراعات 
عش��������ائرية بس��������بب قط��������ع أراض"، الفتا إلى 

أن هن��������اك "قضايا نص��������ب واحتيال تتعلق 
ابتزاز املواطنني واالس��������تيالء على أموالهم 
بحجة توظيفهم واخذ أموال الناس بحجة 
الذهاب إل��������ى الحج، كما وردن��������ا في إحدى 

الدعاوى".
وعن اغرب قضية واجهته في املحكمة لفت 
العارضي إل��������ى أن "إح��������دى الجرائم كلفتنا 
جهدا تحقيقيا لكشف مالبستها وتتلخص 
بقتل امرأة وحيدة وكبيرة في السن من قبل 
قريبه��������ا طمعًا باإلرث حيث أدانته املحكمة 
وهو اآلن يواجه عقوبة اإلعدام بعدما أقدم 
على قتلها بواس��������طة الف��������أس، وعلى الرغم 
م��������ن أنه كان بعيدا عن دائ��������رة االتهامات إال 
أن محكمة التحقيق استطاعت أن تتوصل 

إليه بجهد تحقيقي دقيق ومفاجئ".
وش��������كا القاض��������ي العارضي من "ع��������دم دقة 
قوائ��������م املطلوب��������ني املعممة في الس��������يطرات 
األمني��������ة ألنها غي��������ر مس��������تكملة البيانات، 
وعن��������د جل��������ب أح��������د املطلوبني ف��������أن الجهة 
املص��������درة ألم��������ر القب��������ض ال تجي��������ب عل��������ى 

مخاطباتنا".
وفيما أك��������د "تنفيذ أوام��������ر القبض بصورة 
جي��������دة"، إال أن��������ه ق��������ال إن هن��������اك "صعوب��������ة 
في تنفي��������ذ مذك��������رات القبض ف��������ي املناطق 
االس��������تئنافية األخرى ألن األمر يحتاج إلى 
إجراءات روتينية من خالل مخاطبة مراكز 

الشرطة هناك وتتأخر في اإلجابة".
وخلص إل��������ى أن "العمل التحقيقي يس��������ير 
بصورة سلس��������ة وانس��������يابية عالية"، الفتا 
إل��������ى أن "املحكمة تحس��������م نح��������و  88 % مّما 

يردها شهريًا".

قضايا البداءة
من جانبه قال قاضي البداءة في دار القضاء 
في الهندية راسم رحيم الياسري عن عمل 
محكمت��������ه إن "دع��������اوى املنق��������ول والعقارات 
واالستمالك واإلقرارات القضائية هي أكثر 

ما يردنا".
وأضاف أن "الدي��������ون واملعامالت التجارية 
ال تق��������ل ع��������ددا ع��������ن القضايا األخ��������رى التي 
تنظره��������ا املحكمة ألن مركز املدينة س��������وق 
تجاري��������ة وغالب��������ا ما تتركز ه��������ذه الدعاوى 
فيه"، مش��������يرا إلى أن "النس��������بة متوازنة بني 

دعاوى األراضي والديون".
وفي حديث إلى "القضاء" خلص الياسري 
إل��������ى "أنن��������ا ملتزم��������ون بالس��������قوف الزمنية 
املحددة والدعاوى تس��������ير وفق ما مرسوم 
لها"، موضح��������ا أن "150 دعوى تقريبا ترد 

إلى محكمة البداءة في الشهر الواحد".

االدعاء العام يوجه الدوائر باإلخبار عن الفساد.. ويحيل ملفات على محاكم النزاهة
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محكمة جنايات الهندية في كربالء
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ويق��������ول رئيس اتح��������اد الحقوقيني 
عل��������ي الش��������مري ف��������ي حدي��������ث م��������ع 
"القض��������اء"، إن "الس��������لطة القضائية 
االتحادي��������ة في العراق له��������ا تاريخ 
الس��������نوات  م��������دى  عل��������ى  مش��������رف 

املاضية".
وي��������رى أن "من الطبيع��������ي أن توّجه 
انتقادات إلى عم��������ل املحاكم؛ ألنها 
فالجه��������ات  الن��������اس  ب��������ني  تقض��������ي 
الخاس��������رة ع��������ادة ما تلق��������ي باللوم 
عل��������ى القاضي الذي اص��������در حكما 
بحقها، ب��������ل وتتهم��������ه أحيانا بأنه 

غير عادل".
ويج��������زم الش��������مري ب��������أن "القض��������اء 
العراق��������ي كان س��������ببًا رئيس��������ًا ف��������ي 
دخ��������ول البالد ضم��������ن عصبة األمم 

املتحدة في مطلع القرن املاضي".
وأضاف أنه "رغ��������م التحديات التي 
لكنه��������م  القض��������اة،  عم��������ل  واجه��������ت 
اتخذوا قرارات ش��������جاعة أس��������همت 

في إرجاع حقوق الناس".
"القض��������اء  أن  الش��������مري  وأوض��������ح 
العراق��������ي بع��������د الع��������ام 2003، ورغم 
االنف��������الت األمني الذي عاش��������ه في 
مطل��������ع ه��������ذه الحقب��������ة لكن��������ه بق��������ي 
تعم��������ل  الت��������ي  الوحي��������دة  الس��������لطة 

وتحدت الظروف الصعبة".
وع��������ّد رئي��������س اتح��������اد الحقوقي��������ني 
العراق��������ي  القض��������اء  "س��������معة  أن 
"بع��������ض  أن  مس��������تدركًا  حس��������نة"، 
السياسيني يحاولون اإلساءة لها 
بالتصريحات غير املبررة وبدوافع 

شخصية أو حزبية".
ودع��������ا إل��������ى "دع��������م القض��������اء وع��������دم 
مهاجمته بنح��������و غير مبرر"، منوهًا 
إلى أن "ورقة تطوير العمل القضائي 
الت��������ي س��������بق أن أعلن عنه��������ا مجلس 
القض��������اء تحتاج أيض��������ًا إلى دعم من 
الجهات التنفيذية والتشريعية لكي 
تأت��������ي بنتائج ايجابي عل��������ى الواقع 

العراقي".
كما طالب الشمري "مجلس النّواب 
عل��������ى  التصوي��������ت  ف��������ي  باإلس��������راع 
مش��������اريع قوان��������ني مدونة الس��������لطة 
القضائي��������ة الت��������ي رفعه��������ا مجل��������س 
القضاء األعلى تباعًا"، وحثهم على 
املصادق��������ة على مرش��������حي رئاس��������ة 
محكمة التميي��������ز االتحادية وجهاز 

اإلّدعاء العاًم".
ونصح "مجلس النّواب أيضًا برفع 
س��������قف موازن��������ة مجل��������س القض��������اء 
األعلى ألجل توفير درجات وظيفية 
تخّص��������ص للمحقق��������ني واملعاون��������ني 
القضائيني وكل مس��������تلزمات حسم 

الدعاوى".
ولفت الش��������مري إل��������ى "أهمي��������ة بقاء 
دورات تطوي��������ر القض��������اة التي يقيم 
أغلبه��������ا معهد التطوي��������ر القضائي 
قدراته��������م  رف��������ع  ألج��������ل  وزيادته��������ا 

خصوصًا في مجال التحقيق".
وناش��������د ب� "إلغاء الجه��������ات الرقابية 
الت��������ي لي��������س له��������ا أهمي��������ة وتحويل 
طواقهم��������ا الوظيفي��������ة إل��������ى اإلدعاء 
العام لكي يتعاون مع هيئة الرقابة 
املالي��������ة للحف��������اظ عل��������ى امل��������ال العام 

ومحاسبة املفسدين".
كما ش��������ّدد على ضرورة أن "تساعد 
الوزارات األمنية السلطة القضائية 
االتحادي��������ة ف��������ي توفي��������ر حماي��������ات 
املتخصص��������ني  الس��������يما  للقض��������اة 
بملفات اإلرهاب، كما على الجهات 
التنفيذي��������ة ذات العالقة تخصيص 
ش��������رطة قضائي��������ة تخص الس��������لطة 

القضائية".
التش��������ريعية  "الس��������لطتني  وح��������ذر 
والتنفيذية من التالعب بنحو كبير 
بروات��������ب القضاة وأعض��������اء االدعاء 
الع��������ام وبقي��������ة موظفي ومنتس��������بي 

السلطة القضائية".
وكان مجل��������س القض��������اء األعلى عن 
إرس��������ال مش��������روع قان��������ون تخفيض 
رواتب القضاة، أتساقًا مع توجهات 
الدولة بالتعامل م��������ع األزمة املالية، 
وفيما أعلن أن هذا املشروع قّلل من 
روات��������ب أعضاء محكمت��������ي التمييز 
واالتحادي��������ة العلي��������ا بنح��������و كبير، 
قال إن��������ه مس رواتب بقي��������ة القضاة 
بمع��������دالت قليل��������ة، اما روات��������ب بقية 

املوظفني فلم يلحقها أي تقليص.
وتح��������ّدث الش��������مري ع��������ن توجه��������ات 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى بتعزيز 
التع��������اون م��������ع اتح��������اد الحقوقي��������ني 
وأع��������رب عن رغبته ف��������ي "تعزيز هذا 
التعاون بم��������ا يعود باملصلحة على 
الجانبني واملجتم��������ع بنحو عام من 
خالل القيام بورش عمل مش��������تركة 
تث��������ري ثقاف��������ة الش��������ارع القانوني��������ة 

والقضائية".

حذر من اإلساءة إلى سمعة احملاكم بـ "التصريحات غير املبّررة"
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القضائي��������ة  الس��������لطة  وتول��������ي 
االتحادية اهتمامًا بالغًا باألرقام 
واإلحصاءات ملا لها من أهمية في 
كشف الحقائق كما هي وبشفافية 
كاملة، فقد حرصت منذ س��������نوات 
موظف��������ني  إيج��������اد  عل��������ى  عدي��������دة 
ضم��������ن  يعمل��������ون  متخصص��������ني 
قس��������م اإلحص��������اء ال يق��������ف عمله��������م 
عند حدود القض��������اء بل يمتد إلى 
األخرى  الس��������لطات  ف��������ي  الدوائ��������ر 
ومنظمات املجتمع املدني وجميع 

الجهات ذات العالقة.
وقالت مسؤولة شعبة اإلحصاء في 
اس��������تئناف بابل ماجدة خضير إن 
"الدورة شملت جميع اإلحصائيني 
العاملني ف��������ي محاكم بابل بعد أن 
تم ترشيحهم من قبل دور القضاء 
العامل��������ني فيه��������ا"، مش��������يرة إلى أن 
"ال��������دورة كانت على مدار أس��������بوع 
كامل وشملت التدريب على كيفية 

ملء الجداول اإلحصائية بالنسبة 
ألعمال السادة القضاة واملحققني 
واألح��������كام  املنج��������زة  واملعام��������الت 

لجميع املحاكم".
وأضاف��������ت خضي��������ر ل�"القضاء": "تم 
تدريب الحاضرين على البرنامج 
ال��������زواج وكيفية  بعق��������ود  الخاص 
إدخ��������ال األس��������ماء والبيانات على 
امللفات االلكترونية وتطابقها مع 

األعداد في اإلحصائية".
إن  اإلحص��������اء  مس��������ؤولة  وبّين��������ت 
"ال��������ورش ش��������ملت كيفي��������ة تنظي��������م 
جداول املوقوف��������ني وأوامر القبض 
غير املنفذة على مل��������ف الكتروني 
ملحاكم التحقيق ومحاكم املوضوع 
املرسل إلى مجلس القضاء األعلى 
ومطابقته��������ا بأع��������داد املوقوف��������ني، 

خالل األيام الثالثة األولى".
بدوره، ق��������ال املحاضر في ش��������عبة 
الش��������مري  الفق��������ار  ذو  اإلحص��������اء 
ال��������دورة  م��������ن  الراب��������ع  "الي��������وم  إن 
ش��������هد تدري��������ب اإلحصائيني على 

االس��������تمارات الخاص��������ة بدع��������اوى 
النزاهة واملوقوف��������ني وفق املادة 4 
إرهاب ملحاكم الجنايات وتحقيق 
الحلة". ولفت الش��������مري في حديث 
"املتدرب��������ني  أن  إل��������ى  ل�"القض��������اء" 
تعلموا كيفية إعداد اإلحصائيات 
السنوية ومطابقتها لإلحصائيات 

الشهرية والفصلية".
"الي��������وم  ف��������ي  أن��������ه  إل��������ى  وخل��������ص 
ال��������دورة أقمنا اختبارًا  األخير من 
أس��������ئلة  م��������ن خ��������الل  للمش��������تركني 
مطبوعة ملعرفة مدى استجابتهم 
أن  إل��������ى  الفت��������ا  للمحاض��������رات"، 

"النتائج كانت طيبة".
م��������ن جانبه ق��������ال املت��������درب محمد  
ش��������اكر من محكمة بداءة القاس��������م 
إن "ال��������دورة كان��������ت ناجح��������ة ج��������دًا 
حيث تم تدريبنا على عمل جميع 
اإلحص��������اءات املوكل��������ة إلين��������ا ف��������ي 
محاكمنا"، وتمنى أن "تتكرر هذه 
ال��������دورات ألنها توف��������ر خصوصية 
ف��������ي العمل وتس��������اهم في س��������رعة 

اإلنجاز".
وأف��������ادت املتدرب��������ة خولة ياس��������ني 
م��������ن محكم��������ة تحقيق الحل��������ة بأن 
"هذه الدورات من ش��������أنها االرتقاء 
بمستوى املوظف"، مؤكدة "نجاح 
الشخصي  املس��������توى  الدورة على 
ألنه��������ا وف��������رت ل��������ي إمكاني��������ة ملء 
االس��������تمارات والدع��������اوى وجداول 
اإلحصائي��������ات  وكل  املوقوف��������ني، 

الشهرية والفصلية".
من جانبه، التقى رئيس استئناف 
باب��������ل القاض��������ي حي��������در النائل��������ي 
باملتدربني في نهاية الدورة منّبهًا 
إلى أهمية اإلحصائيات وما توفره 
من فائدة للقضاء أوال وللمجتمع 
أخيرًا، وشدد على ضرورة مراعاة 
الدق��������ة في أثناء ملء االس��������تمارات 

والجداول وحسابها.

��ستئناف بابل تقيم دورة تط�يرية لإح�سائييها
أقامت رئاسة محكمة استئناف بابل االحتادية دورة في اإلحصاء ملوظفي احملاكم التابعني لها 
واستمرت أسبوعا واحدًا في القصر القضائي في احللة، وفيما شدد رئيس االستئناف القاضي 

حيدر النائلي على أهمية هذه الدورة، أكدت شعبة اإلحصاء في الرئاسة أن موظفي احملاكم 
تدربوا على كيفية عمل جميع اإلحصائيات اخلاصة بالعمل القضائي.

دعا احتاد احلقوقيني 
العراقيني، مجلس النّواب 

إلى اإلسراع في تشريع 
مدّونة قوانني السلطة 

القضائية االحتادية، 
واملصادقة على مرشحي 

رئاستي محكمة التمييز 
االحتادية وجهاز اإلّدعاء 

العام، فيما أشاد بتجربة 
القضاء العراقي في املرحلة 

احلالية.
وفيما عّد االحتاد الهجوم 

الذي يشنه البعض ضّد 
عمل احملاكم بأنه شخصي 

وبدوافع حزبية، شّدد على 
ضرورة عدم اإلساءة إلى 
سمعة القضاء من خالل 

التصريحات غير املبّررة.

السنة االولى/ العدد )3( كانون الثاني 2016
1st Year  Issue (3) January 2016

القاضي إسماعيل كاظم حميد

جانب من الدورة/ عدسة القضاء

علي الشمري



رأي
www.iraqja.iq
 Monthly Newspaper
AL Qadaa6 صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

وفي الفق��������رة )الثانية ( من املادة املذكورة 
يمنح النص القانوني هيمنته الواضحه 
في تقسيم الفعل الذي يعده القانون وقت 
اقتراف��������ه جريمة،  وان ال جريمة والعقوبة 
اال بن��������ص وال يجوز تطبيق عقوبة اش��������د 
من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة 
، وهو املبدأ املعروف باملشروعية  والذي 
يراه بعض الفقهاء الركن الشرعي للجريمة 
مضاف��������ًا ال��������ى اركانه��������ا التقليدي��������ة وهما 
)الرك��������ن املادي والركن املعن��������وي( ومثلما 
يمنح املؤسس��������ة القضائية االس��������تقاللية  
والخض��������وع لس��������لطان القان��������ون وينظ��������م 
االفعال اباحة وتجريما فانه يجعل الحق 
ف��������ي املطالبة القضائية مكف��������وال للجميع 
وهو حق مصون حس��������ب الفق��������رة )ثالتا(  
وكما ان هناك حقاً  في املطالبة فان هناك 
حقاً  ايضاُ  في الدفاع واراد الدس��������تور ان 
يرتقي بهذا الحق فمنحه صفة القداس��������ة 
واعتبره  مكفوالُ  بمناس��������بة وقوع الفعل 
في جمي��������ع مراحل التعبي��������ر عنه تحقيقا 
ومحاكم��������ة كما تنص الفقرة )رابعا( والن 
االصل االباحة  فالبراءة مقترنة واالتهام 
ع��������ارض حتى تتحق��������ق النتيجة بثبوتها 
في ظل محاكمة قانونية عادلة وال يحاكم 
املته��������م ع��������ن ذات التهمة م��������رة اخرى بعد 

االفراج عنه اال اذا ظهرت ادلة جديدة. 
حسب الفقرة )خامسًا( وبغية االتساع في 
الش��������مولية وتحقيق العدالة فان لكل فرد 
يجد نفسه امام اجراءات قضائية او ادارية 
الح��������ق في ان يعامل معامل��������ة عادلة وهو 
ما نصت عليه الفقرة )سادس��������ًا(، ولكون 
العدالة غاية وهدف وموضوعة املحاكمة 
نتاج��������ا اجتماعيا كفعل وش��������خوص  آثر 
الدستور ان تكون جلسات املحاكم علنية 
اال اذا ق��������ررت املحاكم جعلها س��������رية وهو 
م��������ا نص��������ت علي��������ه الفق��������رة )س��������ابعا ( من 
املادة املذكورة، ان مبدأ عالنية جلس��������ات 
املحاك��������م الجزائية هي نقل��������ة تراتبية اراد 
الدس��������تور م��������ن خاللها ان يمن��������ح  ثنائية 
التفاعل الرقاب��������ي والتأثيري بني )الهيئة 
االجتماعية والقضاء( فمن خالل عالنية 
املحاكم��������ات  تتحق��������ق الرؤي��������ة املباش��������رة 
للش��������اهد فال يكون تحت س��������تار السرية 
ومتلما يمارس املش��������تكي حق��������ه واملتهم 
دفاع��������ه ف��������ان العالنية ضام��������ن رقابي في 
عدم التعدي ومص��������ادرة الحق والحرية، 

كما ان عالنية املحاكمة وصدور االحكام 
تحقق ال��������ردع الع��������ام وهو ه��������دف وغاية 
العقوبة اجتماعيًا وبذلك تتحقق العدالة 
الخارجة م��������ن جدران الجلس��������ات واوراق 
الدغوى الى مديات اجتماعية اكبر واكثر 
تأثي��������راُ ينمو وبتحقق فيه��������ا االطمئنان 
واالحس��������اس بعدال��������ة االح��������كام وتطبيق 
القان��������ون، ومثلم��������ا تكون العالني��������ة حقاُ  
اوجبه الدس��������تور ف��������ي جلس��������ات املحاكم 
فان القان��������ون اوجبه في مرحلة التحقيق 
بالنسبة للخصوم ضماناً  لرقابة املتهم 
واملدع��������ي بالحق��������وق املدني��������ة على س��������ير 
اج��������راءات التحقي��������ق, ان ه��������ذه الضمان��������ة 
قانوني��������ة  ثقاف��������ة  ال��������ى  بحاج��������ة  املهم��������ة 
مجتمعية يس��������تطيع من خالله الجمهور  
نفس��������ه  بحماي��������ة  الوقائ��������ي   دوره  اداء 
وعائلته ومحيطه االجتماعي من الوقوع 
في ارت��������كاب الجريمة ودوره الرقابي  في 
التحقق من تطبيق الضمانات القانونية 
والدستورية الذي اليمكن ان يكون مهما 
وفاعالً  بدون محصالت ثقافية قانونية 
،يض��������اف ال��������ى ذل��������ك مؤسس��������ات اعالمية  
مهني��������ة متخصصة قادرة عل��������ى تحقيق 
ق��������در اكب��������ر م��������ن الفاعلي��������ة والنش��������اط مع 
التاكيد على خصوصية علنية املحاكمة، 
ف��������اذا اتجه��������ت املحكمة ال��������ى االصل وهي 
العلنية فان النشر سيكون مقصورا على 
اج��������راءات املحاكم��������ة كاملرافع��������ات واقوال 
اطراف النزاع وشهادة الشهود والخبراء 
والتقارير الفني��������ة دون ان يكون هناك اي 
تعليق او اضافة بالتماهي مع مجريات 
املحاكمه حت��������ى صدور الحك��������م او القرار 
الفاصل فيها وهو امت��������داد لعالنية هذه 
املحاكم��������ه .ام��������ا اذا رات املحكمة ان تكون 
جلس��������ات املحاكم��������ة س��������رية وق��������ررت ذلك 
وهو االس��������تثناء فال بد ان تسبب قرارها، 
وتلعب طبيع��������ة موضوع الدع��������وى دورا 
كبي��������را ف��������ي لج��������وء املحكمة الى الس��������رية  
وبخاص��������ة في بع��������ض الجرائم االخالقية 
او التي تمس النظام العام واالداب والتي 
يرى الدستور ان املحكمة هي االقدر على 
الترجيح بني العلنية والس��������رية في ضوء 
تحقيق الهدف االجدر بالحماية تكريسا 
ًللعدال��������ة وضمانًا لحقوق االنس��������ان دون 
اغفال الدور الرقابي الذي هو محط انظار 

القضاء بالتزامن مع تطبيق القانون.

وس��������يلة  ه��������و  املس��������تندي  االعتم��������اد  ان 
مصرفية ابتكرها الفكر املصرفي لخدمة 
التجارة الخارجية الغرض منها تسوية  
املش��������تريات بضم��������ان مس��������تندات تمثل 
البضائع املس��������توردة وقد سمي اعتماد 
مستندي استنادًا للمس��������تندات املرافقة 
ل��������ه باعتباره��������ا األداة الوحي��������دة الت��������ي 
يقوم عليه��������ا التعامل بني أطرافه كما ان 
تس��������ليمها يمثل حي��������ازة للبضاعة مما 
يعطي الثقة لكل من امُلَصِدر واملس��������تورد 
البنوك  بواس��������طة  بضم��������ان حقوقهم��������ا 
بصفتها وس��������يطا بني البائع واملشتري. 
ولالعتم��������اد املس��������تندي دور مه��������م ف��������ي 
التجارة الدولية وهو وسيلة مضمونة 
لتمويل التجارة بحيث تضمن للُمَصِدر 
قيام البن��������ك فاتح االعتم��������اد بدفع قيمة 
البضاع��������ة ل��������دى تقديم��������ه للمس��������تندات 
املطلوب��������ة وبالتال��������ي يفتح املج��������ال أمام 
املس��������تورد أما بدفع نس��������بة م��������ن القيمة 
أو الحص��������ول على تس��������هيالت مصرفية 
بضم��������ان البضاع��������ة تتيح له تس��������ويقها 

وبيعها تمهيدًا لسداد قيمتها.  
وقد ع��������ّرف القانون االعتم��������اد بانه عقد 
يلت��������زم بمقتضاه البنك فات��������ح االعتماد 
بوض��������ع مبل��������غ مع��������نّي م��������ن امل��������ال تحت 
تصرف عميله املستورد بناًء على طلبه 
مل��������دة معينة من الزم��������ن أو األجل لصالح 
املس��������تفيد(  )املص��������در/  آخ��������ر  ش��������خص 
البضاع��������ة  قيم��������ة  لتس��������ديد  ضمان��������ًا 
املس��������توردة بضم��������ان مس��������تندات تمّثل 
البضاعة املش��������حونة يج��������ري بموجبها 
الس��������حب والدفع لدى البنك الذي نشأت 
في��������ه العالق��������ة. وع��������ّرف امُلّش��������رع العراقي 
االعتماد املس��������تندي في املادة/273/أواًل 
من قانون التجارة: )االعتماد املستندي 
عقد يتعه��������د املصرف بمقتض��������اه بفتح 
اعتماد لصالح املستفيد بناًء على طلب 
اآلمر بفتح االعتماد بضمان مس��������تندات 
 

ّ
تمّثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل(. إن

االعتماد املستندي هو عقد رضائي يقوم 
على االعتبار الشخصي للعميل وينعقد 
بتواف��������ر رضا أطرافه بحيث يلتزم البنك 

بتقديم التسهيالت االئتمانية بناًء على 
التزام عميله بالوفاء بقيمته مع الفوائد 
املتفق عليها والعموالت. وعقد االعتماد 

املس��������تندي مس��������تقل ع��������ن العق��������د 
الذي فت��������ح االعتماد بس��������ببه 

ويبقى املصرف أجنبيًا عن 
ولالعتماد  العق��������د.  ه��������ذا 

ثالث��������ة  املس��������تندي 
العميل   �1( ه��������م  اطراف 
)املستورد(.2�املستفيد 
3�املص��������رف  . ئع( لبا ا (

فاتح االعتماد( 
كما يمكن ان يكون هناك 

ط��������رف رابع وه��������و البنك 
املراس��������ل وهو البنك الذي 

يس��������تعني ب��������ه البن��������ك مصدر 
االعتماد في بلد املس��������تفيد ان لم 

 من أهم خصائص 
ّ

يكن لديه فرع هناك، إن
االعتماد املس��������تندي أّنه عقد يرتب آثاره 
فور انعقاده استنادًا للروابط القانونية 
الناشئة عنه فهو عقد مستقل عن عقود 

البي��������ع املبرم��������ة بني املصدر واملس��������تورد 
الت��������ي ال دخ��������ل للبنوك به��������ا وال تلزمها 
بش��������يء النه��������ا تتعام��������ل بمس��������تندات ال 
ببضائع أما من حيث مس��������ؤولية 
البن��������ك ع��������ن تنفي��������ذ االعتماد 
املش��������حونة  والبضاع��������ة 
فالبن��������وك ال تتحمل بأي 
ح��������ال م��������ن األح��������وال أي 
مس��������ؤولية  أو  الت��������زام 
بالبضاع��������ة  خاص��������ة 
املس��������تندات  بوج��������ود 
املرافق��������ة كم��������ا انه��������ا ال 
مس��������ؤولية  أية  تتحمل 
تتعلق بصح��������ة أو زيف 
تق��������دم  مم��������ا  املس��������تندات  
نجد ان هناك أوجه تش��������ابه 
بني خط��������اب الضمان واالعتماد 

املستندي نلخصها بما يلي:
 االعتماد املس��������تندي ش��������أنه ش��������أن 

ّ
1. إن

خطاب الضمان من خلق وابتكار العمل 
املصرف��������ي بقص��������د تس��������هيل املعام��������الت 

التجاري��������ة الدولي��������ة ولحماي��������ة اط��������راف 
العالقات التعاقدية من جهة ثانية. 

2. ان هناك قاس��������مًا مشتركًا بني خطاب 
الضمان واالعتماد املستندي يتمثل في 
صفة اس��������تقاللية الت��������زام املصرف تجاه 
املس��������تفيد ويترت��������ب عل��������ى ه��������ذه الصفة 
عدم ج��������واز عرقل��������ة تنفيذ الت��������زام البنك 
تجاه املس��������تفيد عن طريق إثارة الدفوع 
املس��������تمدة من عقد البيع أو من عقد فتح 
االعتماد املس��������تندي طاملا ان املس��������تفيد 
تقدم للمص��������رف ضمن فت��������رة صالحية 
خط��������اب  لش��������روط  املطابق��������ة  االعتم��������اد 
الضم��������ان ، ونج��������د نف��������س االس��������تقاللية 
في خط��������اب الضم��������ان فعالق��������ة املصرف 
باملس��������تفيد الذي صدر خطاب الضمان 
لصالحه هي عالقة منفصلة عن عالقته 
باآلم��������ر )العمي��������ل( إذ يلت��������زم املص��������رف 
بمقتض��������ى خط��������اب الضم��������ان وبمجرد 
إص��������داره ووصوله إلى املس��������تفيد بوفاء 
املبلغ الذي يطال��������ب به األخير باعتباره 

حقًا له. 

إاّل انه رغم التش��������ابه املش��������ار إليه آنفًا إاّل 
أننا نج��������د ان هناك بع��������ض االختالفات 
الواضحة بينهما حي��������ث يعتبر خطاب 
الضمان عملي��������ة من عملي��������ات االئتمان 
املصرفي غير املباشر وبطريق التوقيع 
وته��������دف إل��������ى تعوي��������ض املس��������تفيد عن 
األض��������رار الت��������ي تلح��������ق ب��������ه م��������ن ج��������راء 
عدم تنفي��������ذ اآلمر )العمي��������ل( اللتزاماته 
التعاقدية، أما االعتماد املس��������تندي فهو 
من عمليات االئتمان املصرفي املباش��������ر 
ويه��������دف إل��������ى ضم��������ان حص��������ول البائع 
عل��������ى الثم��������ن وه��������و بذل��������ك ال يش��������كل إاّل 
جزءًا م��������ن العملية املرتبط��������ة باالعتماد 
املس��������تندي. أما من الوجهة االقتصادية 
ف��������ان العمليتني معًا تتقاب��������الن أو ُيكّمل 
بعضهم��������ا البع��������ض م��������ادام ان االعتماد 
املس��������تندي خص��������ص للبائ��������ع )اعتم��������اد 
التصدير( لضمان دفع الثمن من جانب 
املشتري وان خطاب الضمان فهو توقيع 
خصص للمش��������تري الذي يضمن تنفيذ 

الصفقة.

يض��������ع  املتلق��������ي  والن 
وقدرات��������ه  حواس��������ه  كل 
خل��������ف  االس��������تنتاجية 
عين��������ه , فهو يص��������دق ما 
تراه عين��������ه , هذا ما حدا 
بنابليون  ذات مرة وفي 
مع��������رض حديثه عن قوة 
تاثير الص��������ورة ان يقول 
اذا اردت ان تامر فخاطب 
العني , وربما قوة تاثير 
الصورة هي التي دفعت 

جان  والباحث  االعالمي 
كرم ال��������ى القول بضرورة 
ان يع��������ود املصورون الى 
الن  املهن��������ة  اخالقي��������ات 
يس��������اوي  صورة  تاثي��������ر 

تاثير االف الكلمات.
م��������ا حدان��������ي الى س��������وق 
ه��������ذه املقدم��������ة , ه��������و ما 
وس��������ائل  بعض  تتناوله 
لقضايا  املرئي��������ة  االعالم 
املحاكم  ام��������ام  معروضة 

العراقي��������ة وه��������ي ال زالت 
التحقي��������ق  ادوار  ف��������ي 
االول��������ى , وم��������ا ينتج عن 
التن��������اول االعالمي  ه��������ذا 
من تاثير في الراي العام 
ودفعه الص��������دار االحاكم 
املس��������بقة قب��������ل ان يق��������ول 
القض��������اء كلمت��������ه ,النن��������ا 
س��������نكون  هذه  والحال��������ة 
, محكمة  امام محكمتني 
ال��������راي الع��������ام , ومحكمة 
القضاء, املشكلة ستكون 
ايسر حني تكون الصور 
املعروض��������ة  واالف��������الم 
تخص مجرم��������ني تتوافر 
املعروضة  في قضاياهم 
امام القض��������اء ادلة كافية 
املش��������كلة  لكن   , للتجريم 
تتعق��������د حني تكون االدلة 
القضايا  ف��������ي  املتحصلة 
غير كافية لالدانة والحكم 
حين��������ذاك   , بالعقوب��������ة 
تف��������اوت  ام��������ام  س��������نكون 
بني ما تص��������دره املحاكم 
من ق��������رارات واحكام وما 
الع��������ام  ال��������راي  يص��������دره 
املتاثر باالعالم املرئي من 
احكام , فالقضاء يستند 
اصولي��������ة  قوان��������ني  ال��������ى 
وعقابية في نظر الوقائع 
امامه  اوراقها  املعروضة 
وف��������ي ض��������وء م��������ا يتوافر 
من ادلة يص��������در احكامه 
, ام��������ا ال��������راي الع��������ام فانه 
يس��������تند في بناء احكامه 
الى ما تعرضه وس��������ائل 
االع��������الم املرئي من صور 
وفديوات , وما تتضمنه 
س��������يناريوهات  م��������ن 
وحدي��������ث  وتعليق��������ات 
لناش��������ر الصورة او مقدم 
البرنام��������ج , وما يرافقها 
تصويرية  موسيقى  من 
الص��������ورة  تجع��������ل  ق��������د 
وجدان��������ي  تاثي��������ر  ذات 
 , املتلقي  ل��������دى  وعاطفي 
فيك��������ون حكم��������ه منطلقا 
الوج��������دان  منطق��������ة  م��������ن 
والعاطف��������ة ولي��������س م��������ن 
 , منطقة الوقائع واالدلة 
وال��������راي العام غير معني 
باملسطرة القانونية التي 
يس��������ير عليه��������ا القض��������اة 
اته��������م وانجاز  ف��������ي اجراء
مهامهم , وذات مرة كنت 
اتابع برنامجا تلفزيونيا 
يتن��������اول هم��������وم الناس , 
فظهر تقرير تتحدث فيه 
امرأة  متش��������حة بالسواد 
عن ابنها ال��������ذي اعتقلته 
ب��������دون  الش��������رطة  ق��������وات 
ذنب او جريرة وامتنعت 
املحاكم عن اخالء سبيله 

دون مبرر وكان حديثها 
تناوله��������ا  وطريق��������ة 
واملوس��������يقى  للموضوع 
التصويرية الحزينة التي 
رافقت كالمها واتشاحها 
بالس��������واد مؤثرا و سببا 
كان  م��������ن  كل  دف��������ع  ف��������ي 
ان  ال��������ى  مع��������ي  يجل��������س 
يتعاط��������ف معها ويصدر 
حكم��������ه الجاهز ب��������ان ابن 
هذه امل��������رأة بريء, وما ان 
زمالئي  اح��������د  بي  اتصل 
انه  ليخبرن��������ي  القض��������اة 
اب��������ن هذه  ينظ��������ر قضية 
اح��������دى محاكم  املراة في 
وان  ببغ��������داد  التحقي��������ق 
ولده��������ا مته��������م بعملي��������ة 
الح��������دى  وقت��������ل  س��������طو 
العوائ��������ل ف��������ي محافظ��������ة 
نتائ��������ج  وان  بغ��������داد 
الكثير  اف��������رزت  التحقيق 
م��������ن االدلة ض��������ده , حتى 
تغيرت مالمح الجالسني 
حولي واختلفت وجهات 
نظرهم في املوضوع , غير 
ان املالي��������ني ممن ش��������اهد 
التقرير املتلفز بقي على 
حكمه املتعاطف مع املرأة 
النه اصدر حكمه متاثرا 
بحقيقة مجزوءة لصورة 
وحتى  واحيانا  متلفزة, 
الراي الع��������ام للبعض من 
النخب املثقفة , ينس��������اق 
تاثي��������رات,  هك��������ذا  ملث��������ل 
فئ��������ات  م��������ن  فالكثي��������ر 
املجتمع ال تكلف نفسها 
عن��������اء البحث عم��������ا وراء 
ادلة تستند  الصورة من 

الى الحقيقة .
الحكمني...حك��������م  كال 
وحك��������م  الع��������ام  ال��������راي 
في  يش��������تركان  القض��������اء 
كونهم��������ا يمث��������الن حقني 
اساس��������يني م��������ن حق��������وق 
االنس��������ان, ف��������االول يمثل 
الحق في الراي والتعبير 
االع��������الم  وحري��������ة  عن��������ه 
والصحاف��������ة الت��������ي تمثل 
امت��������داد اساس��������ي لح��������ق 
 , املعرف��������ة  ف��������ي  الش��������عب 
والثان��������ي يمثل الحق في 
بدون  العادلة  املحاكم��������ة 
تاثي��������رات او ضغوط��������ات 
او اح��������كام عامة مس��������بقة 
ال  العادل��������ة  واملحاكم��������ة 
اال  تصوره��������ا  يمك��������ن 
الضمانات  كافة  بوجود 
والتي يقف في مقدمتها 
استقالل القضاء كسلطة, 
كاح��������كام  وحياديت��������ه 
وتحقي��������ق  وق��������رارات, 
التوازن بني هذين الحقني 
مطل��������وب رغم كونه ليس 

باالمر اليسير , فاذا كان 
تناول االع��������الم للقضايا 
املنظورة قضائيا مهنيا 
ويه��������دف  ومتوازن��������ا 
للوص��������ول ال��������ى الحقيقة 
السلطة  استقالل  ويدعم 
القضائي��������ة , فه��������و اعالم 
وهو  بالحماي��������ة  جدي��������ر 
اس��������تثمار امث��������ل للح��������ق 
في التعبي��������ر والصحافة 
كان  اذا  ام��������ا  واالع��������الم 
االعالم فيه م��������ن املبالغة 
الش��������يء الكثي��������ر او تقف 
ورائ��������ه ارادات سياس��������ية 
او اغ��������راض غي��������ر مهنية 
الحقائق  لتغيير  تسعى 
لدى الراي العام ويحاول 
ان يضغط على املحاكم, 
يج��������ب  االع��������الم  فه��������ذا 
التصدي له النه ال يمثل 
حرية للتعبير وال يهدف 
للحقيق��������ة قدرم��������ا يهدف 

لتشويهها وتحريفها .
الكثي��������ر من التش��������ريعات 
التفت��������ت ال��������ى مث��������ل هذه 
الح��������االت ومنه��������ا قانون 
رقم  العراقي  العقوب��������ات 
111 لس��������نة 1969 حي��������ث 
 235 امل��������ادة  تناول��������ت 
جريم��������ة النش��������ر باحدى 
ام��������ورا  العالني��������ة  ط��������رق 
م��������ن ش��������انها التاثير في 
اني��������ط  الذي��������ن  القض��������اة 
به��������م الفصل ف��������ي دعوى 
مطروحة ام��������ام جهة من 
جه��������ات القض��������اء وكذلك 
تناولت املادة 236 جريمة 
نشر اخبار عن محاكمات 
قرر القانون س��������ريتها او 
تناول ما دار في جلسات 
بغير  العلني��������ة  املحاك��������م 
امانة وبسوء قصد, وان 
ملثل  االساس��������ي  الغرض 
هذه النصوص هو وضع 
ي��������دس نواياه  مل��������ن  ح��������د 
املغرضة لتحقيق اهداف 
معينة مستغال ما تتيحه 
الديمقراطي��������ة  االنظم��������ة 
م��������ن فض��������اءات مفتوحة 
للصحافة واالعالم , ومع 
كل ذلك فال يمكن الحد ان 
ينكر ما مارس��������ه االعالم 
واملوضوع��������ي  املهن��������ي 
بع��������ض  كش��������ف  ف��������ي 
الدعم  وتوفي��������ر  الجرائم 
للمحاكم واسنادها  في 
 تطبيق العدال��������ة فكم من 
مص��������ور كان ف��������ي الوقت 
املناس��������ب والتقط اللقطة 
املناس��������بة فوثق الحقيقة 
وكش��������فها وق��������دم خدم��������ة 
جلي��������ة للعدالة وللصالح 

العام.

ـــن �لعـــتـــمـــاد �ملــ�ــســتــنــدي ــان ع ــم ــس ــ� متــيــيــز خـــطـــاب �ل

عالنية �ملحاكم �جلنائية 
ودور �جلمه�ر �لرقابي

ما بني �لعالم و�حكام �لق�ساء

القاضي عبد الرزاق محسن صالح

القاضي إياد محسن ضمد

تعرف املادة 287 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 خطاب الضمان بأنه تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب احد املتعاملني معه )اآلمر( 
بدفع مبلغ معني او قابل للتعيني لشخص آخر)املستفيد( دون قيد أو شرط اذا طلب منه ذلك خالل املده املعينه في اخلطاب ويحدد في خطاب الضمان 

الغرض الذي صدر من اجله وانطالقا من هذا التعريف يتبني ان خطاب الضمان يقوم على عالقة ثالثية تربط بني اطرافه ))العميل - االمر واملستفيد 
واملصرف مصدر خطاب الضمان (( وهو مايجعله يشبه بعض االنظمة التي تقوم على نفس االساس كالكفالة والوكالة واالعتماد املستندي وسنتناول موضوع 

متييزخطاب الضمان عن االعتماد املستندي باعتبار االخير ايضا من ابتكار الفكر املصرفي، 

يصر الدستور على ان يترجم ضماناته القانونية 
في حماية احلقوق واحلريات وهو يشرعن اخلط 

السلوكي للفرد بني االباحة والتجرمي، ففي املادة )19( 
الدستورية وفي الفقرة )اواٌل( يؤسس مظلة احلماية 

االهم والركيزة الداعمه والضامنة الكبرى للحقوق 
واحلريات وهي )استقاللية القضاء ( فتنص الفقرة 

على ان )القضاء مستقل ال سلطان عليه لغير القانون(

القاضي ناصر عمران

اضحــت الصــورة ســواء اكانــت ثابتة او 
متحركة تصنع ذائقة بكاملها, تنســج 
عقــل املشــاهد وترســم وعيه وتشــكل 
يصعــب  حاكمــا  عامــا  رايــا  وتنتــج 
مواجهتــه، وتصبح اي محاولة ملناقشــة 
الصورة واثبات خالف ما توحي به غير 
مجديــة ولــن يصــدق النــاس ان بعض 
الصــور التي تظهــر امامهم في وســائل 
االعالم تقف وراءهــا غايات ونوايا غير 
مهنية، الن االعالم املرئي بواسطة العني 

اضحى بوابة اجلسد الى الذات والعالم.
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ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئة 
املوس��������عة املدنية في محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة وجد أن الطع��������ن التمييزي 
مقدم ضمن املدة القانونية ومش��������تمل 
عل��������ى اس��������بابه قرر قبوله ش��������كال ولدى 
عطف النظر على الحكم املميز تبني انه 
صحي��������ح ملوافقته اح��������كام القانون وان 
اصرار املحكمة عل��������ى حكمهااملنقوض 
كان ف��������ي محله ذل��������ك الن قي��������ام املميز/

اج��������ور  اضاف��������ة لوظيفت��������ه باس��������تيفاء 
واالع��������الن  املهن��������ه  ورس��������م  النفاي��������ات 
تقتضي املباش��������رة في العم��������ل وذلك لم 
يتحقق سيما وان الكشف الذي اجرته 

محكمة البداءة ثبت حالة العقار كونه 
الزال عرص��������ه والتوجد فيه اعالنات او 
عالمات تدل على اس��������تغالله ومايؤيد 
ماتق��������دم ن��������ص امل��������ادة 1/7 م��������ن قانون 
واردات البلدي��������ة رقم 130 لس��������نة 1963 
التي لزم��������ت املكلف باضب��������ارة البلدية 
بيوم مباشرته بالعمل الخاضع للرسم 
لذا تكون لدعوى املميز عليه سندًا من 
القانون وهذا ماقضى به الحكم املميز 
لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي 
وتحمي��������ل املميز رس��������م التمييز وصدر 
القرار باالكثرية في 1/شعبان/1436ه� 

املوافق 2014/5/18م .

املبدأ

القرار

اصرار املحكمة كان في محله. ذلك الن قيام املميز باستيفاء 
اج��������ور النفايات ورس��������م املهنة واالعالن تقتضي املباش��������رة 
في العمل وذلك لم يتحقق س��������يما وان الكش��������ف الذي اجرته 
محكم��������ة البداءة ثب��������ت حالة العقار كون��������ه ال زال عرصه وال 

توجد فيه اعالنات او عالمات ترك على استغالله .

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة 
املوس��������عة املدنية في محكمة التمييز 
االتحادية وجد أن محكمة استئناف 
واس��������ط بصفته��������ا االصلي��������ة اصدرت 
ف��������ي  10/س/2006  بالع��������دد  حكم��������ا 
الحكم  بفس��������خ  2006/10/11 قض��������ى 
البدائ��������ي الصادر ع��������ن محكمة بداءة 
العزيزية بالع��������دد 107/ب/2004 ورد 
دعوى املطلوب الترجيح ضدهم ضد 
املدع��������ى عليه وزي��������ر الزراع��������ة اضافة 
الصادر  بالق��������رار  لوظيفته واملصدق 
ع��������ن ه��������ذه املحكم��������ة بالع��������دد 3111/
كم��������ا   2007/5/7 ف��������ي  ه���������.أ.ع/2006 
اصدرت املحكم��������ة ذاتها قرارا بالعدد 
50/س/2013 في 2013/6/9 يقتضي 
بتايي��������د الحكم البدائ��������ي املرقم 178/

ب/200 ف��������ي 2012/12/26 القاض��������ي 
بالزام طالب الترجي��������ح بتادية مبلغ 
اج��������ر املث��������ل ال��������ى املطل��������وب الترجيح 
ضدهم عن استغالله القطعة املرقمة 
2/12م31 الش��������اعورة الغربية وصدق 
بالق��������رار الص��������ادر عن ه��������ذه املحكمة 
ف��������ي  4358/ه���������.أ.ع/2013  بالع��������دد 
الترجيح  2013/12/16 وق��������دم طالب 
طلب��������ا الى ه��������ذه املحكم��������ة يطلب فيه 
ترجي��������ح الحك��������م  االول عل��������ى الثاني 

لالس��������باب الواردة بطلبه وترى هذه 
الهيئة ان جواز طل��������ب احد الخصوم 
ترجيح اح��������د حكمني واالمر بتنفيذه 
دون االخ��������ر . معل��������ق عل��������ى حص��������ول 
نزاع حكمني مكتسبني درجة البتات 
ف��������ي موضوع  متناقض��������ني صادرين 
واحد بني الخصوم انفس��������هم او كان 
احده��������م طرفا ف��������ي هذي��������ن الحكمني 
ف��������ان تخلف احد الش��������روط القانونية 
فان ذلك موجب ل��������رد الطلب وملا كان 
الحكم��������ان املطلوب ترجي��������ح احدهما 
غي��������ر متناقضني اذ قض��������ى االول برد 
دع��������وى املطل��������وب الترجي��������ح ضدهم 
بح��������ق املدع��������ى عليه وزي��������ر الزراعة / 
اضاف��������ة لوظيفت��������ه وقض��������ى الثان��������ي 
بال��������زام املدع��������ى علي��������ه )س.م.م( وهو 
بتاديت��������ه ملطلوب  الترجي��������ح  طال��������ب 
الترجي��������ح ضدهم بتادي��������ة مبلغ اجر 
املثل عن القطعة املش��������ار اليها لذا قرر 
رد الطلب اس��������تنادا للم��������ادة 217 من 
قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 
1969 املع��������دل وامل��������ادة 13/اوال/ب/1 
م��������ن قان��������ون التنظي��������م القضائي رقم 
160 لسنة 1979 املعدل وصدر القرار 
باالتفاق ف�ي  1/رجب/1436ه� املوافق 

2015/4/19م

القرار

ترجي��������ح االح��������كام . حيث وج��������د ان الحكمان املطلوب ترجي��������ح احدهما غير 
متناقضي��������ني اذ قض��������ى االول برد دع��������وى املطلوب الترجي��������ح ضدهم بحق 
املدعى عليه وزي��������ر الزراعة اضافة لوظيفته . وقض��������ى الثاني بالزام املدعى 
علي��������ه )س.م.م( وهو طالب الترجي��������ح بتاديته للمطل��������وب الترجيح ضدهم 

مبلغ اجر املثل عن القطعة املشار اليها لذا قرر رد الطلب .

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

لدى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة 
محكم��������ة  ف��������ي  املدني��������ة  املوس��������عة 
التميي��������ز االتحادي��������ة وجد ان طلب 
التصحيح انص��������ب على تصحيح 
م��������ن  الص��������ادر  التميي��������زي  الق��������رار 
الهيئ��������ة املوس��������عة املدني��������ة بع��������دد 
 2014 املدني��������ة/  املوس��������عة   /346
ف��������ي 2014/12/15 وحي��������ث ان هذه 
الهيئ��������ة ق��������د حل��������ت مح��������ل الهيئ��������ة 
العامة في بع��������ض اختصاصاتها 
بموج��������ب امل��������ادة 13/ اوال/ ب م��������ن 
قانون التنظيم القضائي رقم 160 

لس��������نة 1979 وحي��������ث ال يقبل طلب 
التصحيح في القرارات التمييزية 
الصادرة من الهيئة العامة بموجب 
اح��������كام امل��������ادة )220/ 1( من قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة رقم 83 لس��������نة 
1969 املعدل وهذا ما قررته الهيئة 
العامة لهذه املحكمة بقرارها 527/ 
هيئة عامة/ 2010 في 2011/8/28 
لذا قرر رد طل��������ب التصحيح وقيد 
التأمينات اي��������رادا للخزينة وصدر 
القرار باالتفاق في 4/ رجب/ 1436 

املوافق 2015/4/22

لدى التدقيق واملداولة وجد ان املحكمة الكمركية للمنطقة 
 /2 املرقم��������ة  وبالدع��������وى   2013/7/15 بتاري��������خ  الغربي��������ة 
كمركية/ 2013 قررت ادانة املتهم )م ا ع( وفقا الحكام املادة 
194/ اوال/ أ � ب � ج م��������ن قانون الكم��������ارك املعدل بالقرار 76 
لس��������نة 1994 وبداللة امل��������ادة 193 وحكمت علي��������ه بالحبس 
البسيط ملدة عشرة اشهر استدالال باملادة 132/ 3 عقوبات 
وف��������رض غرامة كمركي��������ة تعادل ثالثة امثال قيمة الرس��������وم 
كتعوي��������ض مدني الدارة الكمارك مقدرات اثنان وتس��������عون 
مليون وخمسمائة وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دينار 
ومصادرة الس��������كائر وبيعه��������ا ومصادرة الس��������يارة املرقمة 
81477/ انب��������ار فحص ولدى التأمل في القرار املذكور وجد 
ان املتهم اعترف تحقيقا ومحاكمة بالتهمة املنس��������وبة اليه 
والتي تعززت باقوال املمثل القانوني والشهود من موظفي 
مديرية مركز كمرك الوليد ومحضر الضبط املؤرخ 23/ 9/ 
2013 املتضمن ضبط 3200 كروص من الس��������كائر ومحضر 
الكش��������ف عل��������ى الس��������يارة وتقدر قيم��������ة االم��������وال املضبوطة 
وه��������ي ادل��������ة كافية ومقنع��������ة لالدانة والحك��������م اال انه لوحظ 

ان املحكم��������ة اخطأت في تطبي��������ق القانون تطبيقا صحيحا 
حي��������ث ولم يربط قرار االدان��������ة والعقوبة املكتوب بخط اليد 
مع اضبارة الدعوى كما لم تربط محاضر جلسات املحكمة 
بعد جلسة 29/ 4/ 2013 سيما وان املتهم دونت اقواله في 
جلس��������ة 24/ 6/ 2013 وان ورق��������ة التهمة ج��������اءت خالية من 
تاري��������خ توجيهها ولم يذكر فيها تاري��������خ ارتكاب الجريمة 
كما لوحظ ان املحكمة لم تحكم بالعقوبة البديلة في حالة 
عدم دفع املحكوم الغرامة املفروضة اس��������تنادا الحكام املادة 
257/ من قانون الكمارك كما ان املحكمة احتسبت موقوفية 
املتهم لغاية 2013/7/15 وهي يوم صدر قرار الحكم خالفا 
الحكام املادة 90 من قانون العقوبات وحيث ان ما تقدم اخر 
بصحة القرارات الصادر قرر نقض كافة القرارات الصادرة 
بالدعوى واعلى االضبارة ملحكمتها الجراء محاكمة املتهم 
مجددا "اس��������تنادا" الحكام املادة 259/ أ � 7 من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية والتنويه للمحكمة باس��������تيفاء الرسم 
طابع على الئحة محامي الدفاع وصدر القرار باالتفاق في 

13/ صفر/ 1435 ه� املوافق 2013/12/17م. 

املبدأ

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار

ق��������رار الهيئ��������ة املوس��������عة ال يقبل التصحي��������ح. ان قرار الهيئة املوس��������عة ال يقبل 
التصحي��������ح ك��������ون ه��������ذه الهيئ��������ة قد حل��������ت مح��������ل الهيئ��������ة العامة ف��������ي بعض 
اختصاصاته��������ا بموجب املادة 13/ اوال/ ب من قانون التنظيم القضائي رقم 
160 لسنة 1979 وحيث ال يقبل التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من 
الهيئة العامة بموجب احكام املادة )220/ 1( مرافعات مدنية قرر رد الطلب. 

يجب ان تحتوي ورقة التهمة على تاريخ توجيهها وتاريخ ارتكاب الجريمة عمال بأحكام املادة 257 
من قانون الكمارك. 

ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
وج��������د ان الطعن التميي��������زي مقدم ضمن املدة 
القانوني��������ة ق��������رر قبوله ش��������كال. ول��������دى عطف 
النظ��������ر ف��������ي الق��������رار املميز وجد ان��������ه صحيح 
وموافق للقان��������ون ذلك ان املميز طلب تجديد 
القوة التنفيذية للحكم االس��������تئنافي الصادر 
عن محكمة استئناف بغداد بعدد 399/ س/ 
1998 وتاري��������خ 1998/5/31 لع��������دم حص��������ول 
الصل��������ح من املمي��������ز عليه بخص��������وص املبلغ 
املحكوم به في الحكم املذكور. وحيث ال يقبل 
التنفيذ الحكم الذي مضى سبع سنوات على 
اكتس��������ابه درجة البتات عم��������ال باحكام املادة 
114 م��������ن قانون التنفيذ رقم 45 لس��������نة 1980 
املعدل فان االج��������راءات الالزمة لهذه الدعوى 

يتطل��������ب التحقق من اكتس��������اب الحكم حجية 
األمر املقضي فيه الشكلية واملوضوعية بان 
يكون الحك��������م قضائيا وص��������ادرا من محكمة 
ذات اختص��������اص ف��������ي اص��������داره وحائزا  على 
درج��������ة البت��������ات وكذل��������ك التحقق م��������ن وحدة 
الخص��������وم ووح��������دة املحل.. وحي��������ث ان املميز 
ابرز صورة مص��������ورة للحكم وان التحقيقات 
القضائية التي أجرتها محكمة االس��������تئناف 
لم تتوصل الى صح��������ة صدوره لعدم العثور 
على اضبارة الدعوى وس��������جل األس��������اس في 
املحكمة املختصة ومؤدى ذلك انه اذا اقيمت 
دعوى لطلب تجديد القوة التنفيذية لأحكام 
الباتة فعلى محكمة املوضوع تقييم االدعاء 
والدفوع على ضوء ما تس��������فر عنه جلس��������ات 
املرافع��������ة وحيث ال يمكن تجدي��������د قوة الحكم 

التنفيذية استنادا للصورة املصورة املبرزة 
م��������ن املميز بمفردها كونها فاقدة ألساس��������ها 
املتمثلة بالنسخة األصلية او سجل األساس 
حت��������ى يمكن املراجعة عليها ف��������ال تكون لتلك 
الص��������ورة املص��������ورة حجية ف��������ي اإلثبات بعد 
فق��������دان االضبارة األصل وس��������جل األس��������اس 
وال��������ى مظهرها الخارجي يدعو للش��������ك وانه 
بمعزل عن أصله أصبح مبهما وغامضا وال 
يمكن تجديد قوته التنفيذية. وملا كان القرار 
االس��������تئنافي املميز قد الت��������زم بوجهة النظر 
القانونية السليمة عندما قضى برد الدعوى 
ل��������ذا ق��������رر تصديق��������ه ورد الطع��������ن التميي��������زي 
وتحميل املميز رس��������م التمييز وصدر القرار 
باالتف��������اق في 19/ جم��������ادي الثاني/ 1436 ه� 

املوافق 2015/4/7م. 

املبدأ

القرار

املبدأ

لدى التدقي��������ق واملداولة وجد أن املحكم��������ة الكمركية 
للمنطق��������ة الجنوبية وبتاري��������خ 2014/6/5 بالدعوى 
املرقم��������ة 68/كمركية/2014 ق��������ررت الحكم على امدان 
)ح .ج .خ( وفق��������ا الحكام امل��������ادة 3/اوال/وبداللة املادة 
1/اوال وثالث��������ا ورابعا /ج من قانون مكافحة تهريب 
النف��������ط ومش��������تقاته رق��������م 41 لس��������نة 2008 بالحب��������س 
البس��������يط ملدة س��������تة اش��������هر والزامه بغرام��������ة قدرها 
مليون دينار ومصادرة املنتوج املضبوط زيت الغاز 
والس��������يارة املضبوطة ولدى التامل في القرار املذكور 
وج��������د انه بن��������ي على خطأ ف��������ي تقدير االدل��������ة ذلك ان 
الثاب��������ت من االوراق التحقيقي��������ة ن املتهم قبض عليه 
وهو  يقود السايرة العائدة له املرقمة 20006/بصرة 
مؤقت مارس��������يدس تريل��������ه عند خروج��������ه من محطة 

تعبئة الشعيبة وتبني  وجود خزان اضافي حديدي 
مربوط بش��������كل ظاهر للعيان بكمي��������ة مائتي لتر من 
زيت الغ��������از ومثل هذه الكمية  ال يكون الغرض منها 
ه��������و التهريب وحي��������ث ان املتهم انكر ف��������ي كافة ادوار 
التحقي��������ق واملحاكم��������ة قيامه باملتاج��������رة باملنتجات 
النفطي��������ة وحيث ان الركن املادي هو س��������لوك اجرامي 
بارت��������كاب فع��������ل جرم��������ه او االمتن��������اع عن فع��������ا امر به 
القان��������ون وان املتهم لم يس��������لك مثل هذا الس��������لوك ولم 
يوجه ارادته الى ارتكاب الفعل املكون للجريمة هادقا 
الى نتيجة الجريمة التي وقعت وحيث ان القانون قد 
من��������ع تحرير الخزانات في جمي��������ع املركبات الغراض 
التهريب وان ضب��������ط املنتج في املركبة ال  يثبت انها 
مع��������دة للتهري��������ب وان القص��������د الجاني ال يس��������تنتج 

استناجا وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة عليه 
يك��������ون قرار املحكمة غير صحي��������ح ومخالف للقانون 
وحيث ان املحكمة س��������ارت بالدع��������وى خالفا ملا تقدم 
ق��������رر نقض كافة القرارات الص��������ادرة بالدعوى ولعدم 
كفاي��������ة االدلة ضد املته��������م )ح .ج .خ( قرر الغاء التهمة 
املوجهة اليع وفق املادة 3/اوال وثالثا ورابعا /ج من 
قانون تهريب النفط ومش��������تقاته رقم 41 لسنة 2008 
واالفراج عنه واطالق س��������راحه م��������ن التوقيف حاال ما 
لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى واالشعار الى دائرة 
االصالح العراقية بذلك اس��������تنادا الحكام املادة 259/ 
أ – 6 م��������ن قانون اصول املحاكم��������ات الجزائية وصدر 
الق��������رار باالتف��������اق ف��������ي 26/رمضان/1435ه��������� املوافق 

2014/7/24م .

القصد الجنائي ال يستنتج وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة .

واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز االتحادية

راجع االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز 
في الموقع االلكتروني للسلطة القضائية 
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التمييزية مباشرة 
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ال يمكن تجديد القوة التنفيذية اس��������تنادا للصور املصورة املبرزة من املميز بمفردها كونها فاقدة الساس��������ها 
املتمثلة بالنس��������خة االصلية او س��������جل االس��������اس حتى يمكن املراجعة عليها فال تكون لتلك الصورة  املصورة 
حجي��������ة في االثبات بعد فقدان االضبارة االصل وس��������جل االس��������اس والى مظهرها الخارجي يدعو للش��������ك وانه 

بمعزل عن اصله اصبح مبهما وغامضا وال يمكن تجيد قوته التنفيذية. 
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ويتط��������رق الكاتب في هذا الجزء إلى مراحل تأس��������يس 
مجل��������س القض��������اء االعل��������ى بع��������د الع��������ام 2003، معرجًا 
عل��������ى التعدي��������الت الطفيف��������ة التي جرت على تش��������كيله، 
وخصائ��������ص اس��������تقاللية القضاء عن بقية الس��������لطات، 
وم��������ن ثم يجيب على س��������ؤال لطاملا طرح��������ه الرأي العام 
عن دس��������تورية جمع رئاس��������تي مجلس القضاء االعلى 
واملحكمة االتحادية، وينتهى إلى دور املحاكم العراقية 
ف��������ي تحقيق العدال��������ة وبعدها عن كل التأثيرات بش��������تى 

انواعها.

أصوات للمناداة باستقالل القضاء
ويق��������ول املحم��������ود أن "القض��������اة في الع��������راق وكل املعنيني 
باس��������تقالل القضاء بقوا ينادون بوجوب إعادة )مجلس 
القضاء( وإناطة شؤون القضاة وأعضاء االدعاء العام به 

واستقالله عن وزير العدل".
وأض��������اف أن "ه��������ذه األص��������وات ارتفعت عالي��������ًا بعد حركة 
التغيي��������ر في الع��������راق التي حصلت ف��������ي 2003/4/9، وهو 
تاريخ سقوط النظام الدكتاتوري الذي حكم الع�راق طيلة 

ثالثة عقود ونيف".
ويجّد الكاتب أن "تشكيل مجلس للعدل بأي�ة صيغة كانت 
ال يمكن أن يكون إال تابعًا للس��������لطة التنفيذية"، مستداًل ب� 
"رئاس��������ة وزير العدل لهذا املجلس، وبالتالي  تكون إدارة 

شؤون القضاء بيد السلطة التنفيذية".
وعّد "إخضاع القضاء، وهو رمز العدالة، لرغبات السلطة 
التنفيذية وجهًا من أوجه التدخل بشؤون العدالة وخرقًا 
لش��������ؤونها ويتعارض م��������ع النصوص الدس��������تورية التي 

تحكم تلك السلطات". 
ويش��������دّد املحم��������ود عل��������ى أن��������ه "إذا كان��������ت العدال��������ة تعني 
االتص��������اف بصف��������ة العدل ، فأنها ال تتّم م��������ن دون أن يكون 
القضاء مس��������تقال استقالال تاّما عن الس��������لطة التنفيذّية"، 
مش��������يرًا إلى أن "تلك االستقاللّية  يلزم ان تدخل في قناعة 

جميع األطراف، حكامًا و محكومني".
ووزاد أن "ه��������ذا التغيير يع��������ّد ضمانا للحقوق والحريات، 
وتأسيس��������ًا لقض��������اء مس��������تقل يعم��������ل م��������ن اج��������ل الحقيقة 

والعدالة".  
ويرب��������ط الكات��������ب طبيعة امله��������ام  القضائي��������ة القائمة على 
تحقي��������ق العدال��������ة وحماي��������ة الحقوق والحري��������ات واحترام 
القانون ، ب�" عدم تدخل أية س��������لطة  في هذه املهام"، وحذر 
"بخالف ذلك فأن العمل القضائي سيرتبك وثقة املجتمع 

به  تتزعزع".

األمر 35 .. وأهداف استقالل القضاء
ويلف��������ْت املحم��������ود إل��������ى ص��������دور "األم��������ر املرق��������م )35( ف��������ي 
2003/9/18 ويح��������دد هدفني م��������ن ص��������دوره، االول "إعادة 
تأس��������يس مجلس القضاء ليكون مس��������ؤواًل ومشرفَا على 
النظ��������ام القضائي في العراق وبش��������كل مس��������تقل عن وزارة 

العدل".
أما الهدف األخر فيقول أنه "السعي إلقام�ة دولة القانون"، 
متابعًا أنه "بإعادة تأس��������يس مجلس القضاء أقّر املش��������رع 
بوجود س��������لطة قضائي��������ة مس��������تقلة تؤمن قي��������ام القضاة 
وأعضاء االدعاء العام بمهامهم على الوجه األكمل بعيدًا 

عن أي مؤثر".
ويذهب املحمود إلى "القس��������م الس��������ادس من االمر الخاص 
ن��������ص عل��������ى ممارس��������ة مجل��������س  باس��������تقاللية املجل��������س، 
القضاء مهامه ومس��������ؤولياته بش��������كل مس��������تقل عن وزارة 
الع��������دل، وتعليق كل نص ف��������ي أي قانون يتعارض مع هذا 
االس��������تقالل،  وأن يح��������ل مجلس القضاء ب��������داًل عن مجلس 
الع��������دل الذي كان ق�د جرى تش��������كيله بموجب قانون وزارة 

العدل رقم ) 101 ( لسنة 1977".
وذك��������ر أن تركيب��������ة مجلس القضاء املنص��������وص عليها في 
األمر ضمت " كل املس��������ؤولني عن شؤون القضاة وأعضاء 

االدعاء العام".
وأض��������اف املحمود أنه " ُيش��������كل برئاس��������ة رئي��������س محكمة 
التمييز وعضوية نوابه الخمسة، ونواب ورئيس مجلس 
ش��������ورى الدولة، ورئي��������س االدع��������اء العام، ورئي��������س هيئة  
األش��������راف العدلي ومدير عام الدائرة اإلدارية -إذا كان من 
القض��������اة أو من أعض��������اء االدعاء العام-، ورؤس��������اء محاكم 
االس��������تئناف كافة البالغ عددهم أربعة عش��������ر رئيس��������ًا في 
حينه، كم��������ا يوجد طاقم  من املوظف��������ني يديرهم أمني عام 

املجلس من القضاة". 
وب��������نّي أن "ه��������ؤالء األعضاء ه��������م من صلب القض��������اء وعلى 

ودراي��������ة  عل��������م 
بشؤونه وبمتطلباته، 
بمهام��������ه  املجل��������س  يق��������وم  لك��������ي 
وبالضمان��������ات الواجب توفيرها للقاضي وعضو االدعاء 

العام ".

مهام مجلس القضاء بعد استحداثه
أم��������ا عن مهام املجلس في بداية األمر، يعّلق املحمود أنها 
"األش��������راف اإلداري الكامل على ش��������ؤون القضاة وأعضاء 
اإلدعاء الع��������ام كافة باس��������تثناء أعضاء محكم��������ة التمييز 
حيث يكون األشراف اإلداري عليهم  لرئيس املحكمة نظرًا 
لخصوصيتها بوصفها أعلى هيئة قضائية في العراق - 

قبل تشكيل املحكمة االتحادية العليا-".
كما يتول��������ى املجلس -وفقًا للمحمود- "ترش��������يح املؤهلني 
للقضاء ولالدع��������اء العام والتوصية بتعيينهم وترقيتهم 
وترفيعهم وانتدابهم، والتعيني في املناصب القضائية".

وأس��������تطرد أن املهام تشمل أيضًا "التحقيق في املخالفات 
املنس��������وبة للقضاة وأعض��������اء اإلدعاء الع��������ام ومحاكمتهم 
انضباطي��������ًا وإصدار العقوبة املناس��������بة بحقهم بما فيها 
تنحيتهم م��������ن وظائفهم"، موضحًا أن "األم��������ر ابقى الباب 

مفتوحًا ملهام اخرى".
ويعّرف املحمود الفكرة األساسية التي يقوم عليها مبدأ 
الفصل بني الس��������لطات ب� "توزيع وظائف الحكم الرئيسية: 
التش��������ريعية والتنفيذية والقضائية على هيآت منفصلة 

ومتساوية تستقل كل منها عن األخرى".
لكن��������ه ع��������اد ليوضح أن "الفص��������ل بني الس��������لطات الثالث ال 
يشكل سياجا  حديديًا ومطلق يباعد بني تلك السلطات، 
إنما نوعًا من التخصص والرقابة املوضوعية بينها  في 
نطاق اختصاصاتها والتزامها بالنصوص الدس��������تورية 

والقانونية".
وأش��������ار املحم��������ود إلى أن "قيام س��������لطة قضائية مس��������تقلة 
ف��������ي الدول��������ة من املب��������ادئ التى كرس��������تها معظ��������م املواثيق 

واالتفاقيات الدولية".
ونبه إلى أن استقالل القضاء "لم يظهر لنفع خاص يحققه 
القضاة ألنفسهم، وإنما وليد نظرية فصل السلطات التي 

تهدف حماية حقوق اإلنسان من التجاوزات".
وأورد "أن��������ه يرت��������ب التزامًا كبي��������رًا على القض��������اة في أن ال 
يتصرف��������وا بش��������كل كيفي عن��������د الفصل ف��������ي املنازعات بل 
بتطبي��������ق القانون تطبيقًا س��������ليمًا وبأمانة  بعيدًا عن كل 

املؤثرات".

مبادئ استقالل القضاء
ويلّخ��������ص املحمود املبادئ التي يس��������تند إليها اس��������تقالل 
القضاء من بينها "االقرار بهذا املبدأ كون القضاء س��������لطة 
تمارس اختصاصها إلى جانب الس��������لطتني التش��������ريعية 

والتنفيذية".
وأضاف ان "املبدأ الثاني يتضمن منح السلطة القضائية 

ادارة  ش��������ؤون القض��������اة وأعضاء 
االدعاء العام واألجهزة القضائية 

املرتبطة بها".
وأستطرد أن " املؤسسة القضائية 
واألجه��������زة القضائي��������ة تتألف من 
املحاك��������م ودوائ��������ر االدع��������اء العام 
وهيأة األشراف القضائي ومعهد 
إع��������داد القضاة وأعض��������اء االدعاء 
الع��������ام وامل��������الكات الوس��������طية في 
ه��������ذه األجهزة وأجه��������زة الحماية 
وغيرها، وف��������ق ما جاء ب��������ه املبدأ 

الثالث".
 وأردف الكات��������ب أن "املب��������دأ الرابع 
القضائية  الس��������لطة  يربط رئيس 
مباش��������رة برئيس الدولة"، منوهًا 
مّت��������ع  الخام��������س  "املب��������دأ  أن  إل��������ى 
بالشخصية  القضائية  الس��������لطة 

املعنوية وباالستقالل املالي".
وق��������ال أن "املب��������دأ الس��������ادس وضع 
وتحدي��������د  اختص��������اص  حص��������ر 
وكفال��������ة اإلجراءات الت��������ي تتبعها 
املحاكم واألجه��������زة القضائية في 
حسم املنازعات وفي أدائها لبقية 

مهامها بالقضاء".
ام��������ا ع��������ن االحكام وق��������رارات املحاكم ف��������أن املبدأ 
الس��������ابع عّدها على ما يقول املحم��������ود وواجبة التنفيذ"، 
فيم��������ا ذك��������ر أن "املب��������دأ الثام��������ن من��������ح الس��������لطة القضائية 

صالحية تعيني القضاة وأعضاء االدعاء حصرًا".
وتابع أن "املبدأ العاشر يعطي الحق للسلطة القضائية في 
سن قوانينها، وال يجري أي تعديل بخصوص النصوص 

الدستورية التي تنظم عملها من دون التنسيق معها".

موقع القضاء في الدستور المؤقت
ويعود الكاتب مرة أخرى إلى قانون إدارة الدولة العراقية 
للمرحل��������ة االنتقالية، وهو الدس��������تور املؤق��������ت الذي "حدد 
مسارات الدولة العراقية الجديدة خالل الفترة االنتقالية 

التي انتهت بوضع الدستور الدائم".
وذكر أن "الباب الس��������ادس من قانون إدارة الدولة العراقية 
للمرحل��������ة االنتقالي��������ة وتحت عن��������وان الس��������لطة القضائية 
االتحادية اختص بتنظيم القضاء في العراق في خطوطه 

العامة دون الدخول في التفاصيل".
وعّرج املحمود على "نص في الفقرة  )أ( من املادة  الثالثة 
واألربع��������ني من��������ه على أن )القض��������اء مس��������تقل وال يدار بأي 
شكل من األشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة 

العدل(".
وينق��������ل عن الن��������ص "أن القضاء يم��������ارس صالحياته دون 
تدخ��������ل م��������ن الس��������لطتني التش��������ريعية والتنفيذي��������ة"، وذكر 

 في املادة نفس��������ها أن هناك 
ّ

املحم��������ود أن هذا القانون "بني
نوعني من املحاكم: اتحادية وإقليمية".

وأش��������ار إلى أن القانون نفس��������ه "حدد في املادة السادس��������ة 
واألربعني من��������ه مفهوم املحاكم االتحادي��������ة وهي املحاكم 
املوج��������ودة خارج إقليم كردس��������تان وعلى رأس��������ها محكمة 
التميي��������ز في بغ��������داد ومحاكم االس��������تئناف وبقية املحاكم 
املش��������كلة حاليًا خارج إقليم كردستان"، الفتا إلى أن "هذه 

املحاكم تتولى تطبيق القوانني االتحادية".
والى جانب املحاكم االتحادي��������ة، توجد املحاكم اإلقليمية 

)املحلية ( وه��������ي املحاكم 
إقلي���������م  ف���������ي  املش��������كلة 

كردستان، وفقًا للكاتب.
دعا إل��������ى وج��������ود "قانون 
القضائي  للتنظيم  جديد 
العامة  األح��������كام  يفص��������ل 
ويرسم تفاصيل التنظيم 
الع��������راق  ف��������ي  القضائ��������ي 

بشكل شامل ومفصل".

تعديالت طفيفة 
وتغيير للتسمية

"وإذا كان األم��������ر رقم  )35( 
ف��������ي 2003/9/18 قد أعاد 
القضاء  مجلس  تش��������كيل 

بموجب )القس��������م الثان��������ي ( منه، فأن قان��������ون إدارة الدولة 
العراقية للمرحلة االنتقالي��������ة الصادر بتاريخ 2004/4/8 
بموجب املادة )45(  قد أجرى تعدياًل على بعض األحكام 

الواردة في األمر )35("، كما يرى املحمود.
وم��������ن هذه التعدي��������الت، أوضح أنها "تغيير اس��������م مجلس 
القضاء إلى )مجلس القضاء األعلى(،  مبقيا على األحكام 

األخرى دون تعديل.
كما عدلت املادة نفس��������ها طبقًا للمحمود "رئاسة املجلس، 
حيث أناطت رئاس��������ته برئيس املحكم��������ة االتحادية العليا 
بداًل عن رئيس محكم��������ة التمييز، كما تمت إضافة رئيس 
كل محكمة تمييز إقليمية ونوابه الى عضوية املجلس".  
وتابع "ب�النظر لتش��������كيل املحكم��������ة االتحادية العليا التي 
تعتبر أعل��������ى هيئة  قضائية في الب��������الد، فيتولى مجلس 
القض��������اء األعل��������ى من يت��������رأس ه��������ذه املحكمة ال��������ذي يمثل 

السلطة القضائية في العراق".
ولفت إلى أن "انتخاب الرئيس تم باالقتراع الس��������ري الذي 
أقام��������ه أعضاء مجل��������س القضاء وباإلجم��������اع، فيما أصبح  
رئي��������س محكمة التمييز نائبا له ويحل محله عند غيابه، 
وفقا للمادة )45( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 

االنتقالية". 
وشّدد على أن شغل املناصب القضائية يجب أال تخضع 
إل��������ى "اعتب��������ارات سياس��������ية أو حزبي��������ة أو مذهبية ويجب 
أن ين��������أى القض��������اء عنها ليظل مس��������تقال ومظل��������ة لجميع 

العراقيني ويحظى بقبولهم". 

عن جمع رئاستي المحكمة االتحادية 
العليا ومجلس القضاء االعلى

ويثير املحمود تس��������اؤاًل "حول الجمع بني رئاسة مجلس 
القضاء األعلى ورئاسة املحكمة االتحادية العليا".

وأف��������اد ب��������أن اإلجاب��������ة تأت��������ي م��������ن "ك��������ون موق��������ع املحكمة 
االتحادية العليا في الس��������لم القضائ��������ي، فهي أعلى هيئة 
قضائية بحك��������م اختصاصاتها فيلزم أن يكون رئيس��������ها 
رئيس��������ا للس��������لطة القضائية 
التي يمث��������ل مجلس القضاء 
االعل��������ى باعتب��������اره هو أحد 
مكونات هذه السلطة، ويلزم 
ان يك��������ون رئي��������س املحكم��������ة 
العليا الذي يدير  االتحادية 
هذه الس��������لطة بموجب املادة 
)90( من دس��������تور جمهورية 

العراق لسنة 2005".
وأوض��������ح املحم��������ود  أن هذا 
التنظي��������م "درجت عليه كثير 
من ال��������دول العربية، فرئيس 
مجلس القض��������اء األعلى في 
تلك الدول ه��������و رئيس أعلى 
محكمة قضائي��������ة فيها، وأن 
اختلفت تسميات تلك املحاك��م كاألردن والكويت وسوريا 

وغيرها".
وفيم��������ا ب��������ني أن "قان��������ون إدارة الدولة وفي امل��������ادة الرابعة 
واألربع��������ني منه نص على  تأس��������يس املحكم��������ة االتحادية 
العليا وحدد كيفية تش��������كيلها وبني اختصاصاتها"، ذكر 
أن القانون نفسه وفي املادة الخامسة واألربعني منه نص 
على "إنش��������اء مجلس أعلى للقض��������اء يتولى مهام مجلس 
القضاء املشكل باألمر املرقم )35( في 2003/9/18 ليشرف 

على القضاء االتحادي ويدير موازنة القضاء".
ولف��������ت الكات��������ب إل��������ى أن "مجل��������س القضاء األعل��������ى يكون 
برئاسة رئيس املحكمة االتحادية العليا وعضوية كل من 
رئيس ونواب رئيس محكمة التمييز االتحادية ورؤساء 
محاكم االستئناف االتحادية ورئيس كل محكمة إقليمية 

للتمييز ونائبيه".
وبه��������ذا يكون مجلس القضاء األعلى في العراق قد أصبح  
برئاس��������ة رئي��������س املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا وعضوية 
رئيس ونواب رئيس محكمة التمييز االتحادية ورؤساء 
املحاكم االس��������تئنافية االتحادية ورئي��������س محكمة تمييز 
إقليم كردس��������تان ونائبيه ورئيس االدع��������اء العام ورئيس 
هيئة األش��������راف القضائي، وفق ه��������ذا القانون كما يوضح 

الكاتب. 

ماهية عمل مجلس القضاء االعلى
وح��������ول ماهية عمل مجل��������س القضاء األعلى ف��������ي العراق، 
فيحّدد املحمود مس��������ؤولياته ب�"اإلش��������راف عل��������ى القضاء 

بصورة عامة".
ونبه إلى ان " ذلك يعني القيام برس��������م السياس���������ة العام�ة 
للقض��������اء دون التدخل بخيارات املجال��������س القضائية في 
األقاليم، حي��������ث تتولى تلك املجالس ش��������ؤون القضاء في 
االقلي��������م كتعيني القض��������اة وأعضاء االدع��������اء العام ونقلهم 

وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد".
ويضي��������ف الكاتب أن "مجلس القضاء األعلى يتولى أيضًا 
إدارة القضاء االتحادي املختص بإدارة املحاكم االتحادية 

وفي املحافظات التي لم تنتظم بإقليم".
ولف��������ت إلى"أنه يمارس االختصاص��������ات املنصوص عليها 
في املادة )93( من الدس��������تور واملكرس��������ة ف��������ي املادة )3( من 
مش��������روع قانون مجل��������س القضاء األعلى الذي أرس��������ل الى 
مجلس الن��������واب لتش��������ريعه، ومنها ترش��������يح القضاة الى 
املناص��������ب القضائية كعضوية محكمة التمييز االتحادية 
ورئاسة االدعاء العام ورئاسة هيئة األشراف القضائي".

ويخلص املحمود إلى القول بأننا بعد هذا أصبحنا "أمام 
مرحلة جديدة أصبحت فيها الس��������لطة القضائية مستقلة 

استقالال تامًا".
ويؤكد أن الس��������لطة القضائية وفقا لهذا التنظيم ستكون 
"بعي��������دة كل البع��������د ع��������ن أي تأثير لتأخذ دوره��������ا الريادي 

ضمن دولة القانون".

الكاتب يجيب عن سؤال جمع مجلس القضاء واحملكمة االحتادية برئاسة واحدة

�لقا�سي �ملحم�د ي�ثق �أ�سخم م��س�عة لتاريخ "�لق�ساء يف �لعر�ق"

كتب

ــني ــوم ــك ـــام واحمل ـــك ــة احل ــاع ــن ـــي ق ــب ان تـــدخـــل ف ــج الـــقـــضـــاء ي ــة  ــي ــالل ــق ــت اس
في محاولة لإلحاطة مبراحل تطور القضاء العراقي، بوصفه جتربة ريادية وذات عمق تاريخي في املنطقة، 
يوّثق القاضي مدحت احملمود هذه املسيرة في كتاب حمل عنوان )القضاء في العراق- دراسة استعراضية( 
صدرت طبعته الرابعة مؤخرًا عن دار السنهوري للطباعة والنشر في بغداد.

وألهمية هذا الكتاب السيما للباحثني واملهتمني بالشأنني القضائي والقانوني، وإلطالع الرأي العام على ما 
يحتويه من معلومات غنية بعضها تاريخي يعرض للمرة األولى، تنشر صحيفة )القضاء( العرض الكامل له 
في سلسلة حلقات متتالية تبدأ منذ االحتالل العثماني، مرورًا باالحتالل البريطاني واحلكم الوطني، وتنتهي 
إلى ما وصلت إليه املؤسسة القضائية في الوقت احلالي باستقاللها عن بقية السلطات.
حيث سيتضمن هذا الكتاب شرحًا ملكونات السلطة القضائية بعد التغيير في العام 2003، وايجاز دور كل 
منها وما حققته من اجنازات طيلة املدة املاضية، ومن ثم التوّسع في نشاط القضاء بامتداد احملاكم حتى آخر 

مدن وقصبات العراق.

أشار احملمود إلى أن "قيام سلطة قضائية 
مستقلة في الدولة من املبادئ التى كرستها 
معظم املواثيق واالتفاقيات الدولية".

ونبه إلى أن استقالل القضاء "لم يظهر لنفع 
خاص يحققه القضاة ألنفسهم، وإمنا وليد 
نظرية فصل السلطات التي تهدف حماية 
حقوق اإلنسان من التجاوزات".

القاضي المحمود يتصفح كتابه
الجزء الرابع

يتبع

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

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

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

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

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

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

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

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

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

القضاء.

أبرز محطات الكاتب

اّ
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