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التقاضي االلكتروني

التقاضي االلكتروني مصطلح حديث يقابله مصطلح 
التقاضي التقليدي, حيث يتفق التقاضي  االلكتروني 
مع التقاضي التقليدي في املوضوع وأطراف الدعوى 
والنظ��������ر في النزاع وصدور  الحكم،  ولكنهما يختلفان 
ف��������ي طريقة التنفيذ،  ففي إط��������ار التقاضي االلكتروني 
يتم التنفيذ بواس��������طة  وس��������يط الكترون��������ي األمر الذي 

يجعله يتميز بالعديد من الخصائص.    
وانطالقا من مبدأ ايصال العدالة بسهولة الى املواطن 
ف��������إن مجل��������س القضاء األعل��������ى اطلق قبل أي��������ام  تطبيق 
  Android���������و ال  IOS�متابع��������ة القضايا( عل��������ى منصة ال(
ويه��������دف الى وض��������ع معلوم��������ات واضح��������ة  منظمة في 
خدم��������ة املواط��������ن واملتقاضي تحدد حقوق��������ه وواجباته 
واإلج��������راءات والتدابي��������ر الت��������ي يتبعها في  م��������ا يتعلق 
بالخدم��������ات الت��������ي تقدمه��������ا املحاك��������م, ما يس��������هل على 
املتقاض��������ي في اي م��������كان وفي أي وقت يش��������اء  ان يجد 

املعلومات التي يريدها.  
ان انش��������اء الخدمة االلكترونية للمحاك��������م يحل الكثير 
من املش��������كالت اإلداري��������ة من خالل ربح الوقت  وس��������رعة 
اداء العمل ودقة االنجاز االمر الذي يس��������هم في تحقيق 
التنمية الش��������املة من خ��������الل انجاز ف��������ي  دقائق ماكان 

ينجز في ايام.  
اال انن��������ا ال ننك��������ر ان تطوير التقاض��������ي االلكتروني في 
بدايته وم��������ازال يطرح بع��������ض املش��������كالت كالتأكد  من 
صفة املتقاضني ومدى صحة املس��������تندات االلكترونية 
وغيره��������ا لذا يصب��������ح لزاما عل��������ى الدولة   )الس��������لطتان 
التطبي��������ق  ه��������ذا  تطوي��������ر  والتنفيذي��������ة(  التش��������ريعية 
االلكترون��������ي وتبن��������ي آليات تقنية وتش��������ريعية  لتذليل 
تلك العقبات بتطبيق مش��������روع الحكومة االلكترونية 
وتهي��������أة البنى التحتية له, الذي بالضرورة  س��������ئودي 

الى تطبيق نظام التقاضي االلكتروني بشكل أوسع.  
كم��������ا ان االهتم��������ام بالعنص��������ر البش��������ري وإدماجه في 
ه��������ذا املجال له ض��������رورة لتحقيق املحكم��������ة هدفها في 
 انج��������اح نظام التقاضي حيث ان نجاحه ال يرتبط فقط 
باالجه��������زة واملع��������دات ونوعيتها بقدر ماه��������و مرتبط 
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اإلرهابية صبحة.. صادرت أمالك االهايل 

وحبست ابنتها التي فرت إىل القوات األمنية 
حماكم احللة تدشن اخلدمة 

االلكرتونية لعقود الزواج
خمتصون: ال عقبات يف استخراج هويات جمهويل 

النسب.. ومعامالتهم  تسري بانسيابية

األنبار/ علي البدراوي وسميح قاسم 

طيلة أكثر من عقد ونصف كانت محافظة 
األنب��������ار هدفًا مباش��������رًا لإلرهابيني على 
اختالف مس��������مياتهم حيث ما انفكوا عن 
اس��������تهدافها والتعرض ملواطنيها، آخره 
م��������ا تعرضت ل��������ه املحافظة من اس��������تيالء 
وحشي لعصابات داعش اإلرهابية طال 
مس��������احة شاس��������عة من أراضيها لشهور 
عديدة توجت بتحريرها من قبل القوات 

العراقية املسلحة.
وكان القض��������اء ضم��������ن األه��������داف األولى 
لعصابات داعش اإلرهابية في املحافظة، 
مل��������ا له من تأثير إنس��������اني ومعنوي على 

املواط��������ن فيها حيث ح��������اول اإلرهابيون 
قدر اإلمكان النيل من��������ه وإخماد صوته، 
ف��������كان بقضات��������ه ومنتس��������بيه خير مصٍد 

لهم بصموده ومطاولته بالبقاء.
ويقول رئيس محكمة اس��������تئناف االنبار 
االتحادية القاضي حميد نوري بديوي 
ف��������ي حوار موس��������ع مع "القض��������اء": "خالل 
تل��������ك الفت��������رة العصيبة )احت��������الل داعش 
اإلرهابي للمحافظ��������ة( تعرضت املحاكم 
للنه��������ب والس��������لب والتخري��������ب م��������ن قبل 
العصاب��������ات االرهابية، حي��������ث تم تهديم 
العدي��������د م��������ن املحاكم س��������بقتها عمليات 
ممنهجة بس��������رقة ممتلكاتها"، الفتا إلى 
أن "املحاك��������م تضررت أيض��������ا بفعل حرب 

الش��������وارع أثناء عملي��������ات التحرير التي 
خاضتها قواتنا املسلحة مع العصابات 
االرهابية وش��������ملت اغلب مدن املحافظة 
حي��������ث وضعت فيه��������ا عصاب��������ات داعش 
االرهابي��������ة )املتاري��������س( س��������عيًا للبق��������اء، 
لكن مع عزيمة واص��������رار القوات االمنية 
ُحِطمت تل��������ك املتاريس وتم تحرير املدن 
واحدة تلو االخرى ومن ضمنها األبنية 
القضائية الت��������ي تفقدناها بعد التحرير 
لنجد أن نسبة دمار كبيرة طالتها جراء 
االحتالل والعبث الداعش��������ي بها وكذلك 
تأثرها باملعارك الت��������ي رافقت العمليات 

العسكرية".
وأض��������اف القاض��������ي "أثن��������اء تل��������ك الفترة 

املواق��������ع  ف��������ي  العم��������ل  كان  العصيب��������ة 
القضائية يسير بصورة طبيعية بكامل 
كادره الوظيف��������ي م��������ن قض��������اة وموظفني 
وحراس��������ات قضائية رغم قرب عصابات 
داعش االرهابية من مواقعنا التي كانت 
تقع ضمن مدى مرمى الس��������الح الخفيف 
لهجماتهم حيث كانت بعض االطالقات 
تطال املحاكم أثناء وقت الدوام الرسمي 
فيها، رغم ذلك بقي العمل جاريًا والدوام 
مس��������تمرا بش��������كل طبيعي في تح��������ٍد منا 
لالره��������اب عبر رس��������الة وجهناها له قلنا 
فيها إن الحياة مس��������تمرة ول��������ن توقفها 

هجماتكم".
كما لم تفته االشارة الى ")دار القضاء في 

الخالدي��������ة( تلك املدينة التي تم تطويقها 
م��������ن قب��������ل العصاب��������ات االرهابي��������ة لفترة 
طويل��������ة، لكن العمل فيه اس��������تمر بصورة 

طبيعية بالظروف ذاتها".
وأكمل "ما أن تحررت املحافظة حتى شرع 
مجل��������س القض��������اء األعلى بخط��������ة إلعادة 
اعمار دور القضاء فيها، تم ذلك بإشراف 
ومتابعة الس��������يد رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى القاض��������ي الدكتور فائ��������ق زيدان 
حيث أش��������رف بش��������كل مباش��������ر ومتابعة 
تفصيلية دقيقة على حملة االعمار التي 

طالت دور القضاء في املحافظة".
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رئيس استئناف األنبار: المحاكم لم تتوقف 
رغم وقوعها بمرمى نيران اإلرهاب

حملة إعمار واسعة طالت املباين القضائية بعد اخلالص من "داعش"

نينوى/ رغد سمير

يعد موضوع التجاوز على األمالك العامة خطرًا يهدد 
توفي��������ر الخدمات والبنى التحتي��������ة لكافة املدن خاصة 
بع��������د امت��������داد ح��������االت التجاوز لتش��������مل مواق��������ع أثرية 
وتجارية وحيوية، إذ لم تقتصر على الس��������كن فحسب 
بل دخلت باب االستثمار, وقد أولى الدستور العراقي 
الناف��������ذ أهمية للمال العام وجعل له حماية دس��������تورية 
وذلك حس��������ب ما نص عليه ف��������ي مادته )27( حيث جعل 
لألموال العامة حرمة واعتبر مس��������ألة حمايتها واجبًا 

على كل مواطن. والتجاوزات في محافظة نينوى أخذت 
حيزًا كبيرًا من حجم املشكالت املتراكمة على املحافظة 
بع��������د تحريرها م��������ن عصابات داع��������ش االرهابية، إذ أن 
أغلب األراض��������ي التابعة لوزارة املالية والزراعة واالثار 
تعرض��������ت للتجاوز كما أن هناك أراضي زراعية حقوق 
التص��������رف فيها ال تس��������مح لصاحب التص��������رف تقطيع 
وفرز وبناء األرض, وقد تمت معالجة هذه املشكلة من 
خالل قرار مجل��������س قيادة الثورة املنح��������ل املرقم )154( 
لس��������نة 2001 والذي أقر بوجود ه��������ذه التجاوزات, وقد 
تضم��������ن القرار املذكور إج��������راءات منها وجوب إزالة كل 

تجاوز مشمول بأحكامه وأن تتحمل الوزارة أو الجهة 
غير املرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع أي تجاوز.

وحول ه��������ذه الظاهرة يقول رئيس محكمة اس��������تئناف 
نينوى االتحادية القاضي س��������الم محم��������د البدراني إن 
"قرار )154( لسنة 2001 ال يزال ساري املفعول وأنه من 
صميم أعمال اإلدارة، كما أن إحالة املتجاوز للقضاء ال 
يمن��������ع من قيام الجهة اإلدارية من إزالة التجاوز كما ال 
يجوز اتخاذ التوقيف وس��������يلة للضغط على املتجاوز 
لغرض إزال��������ة تجاوزه وإنم��������ا أناط للجه��������ات اإلدارية 
مهمة إزالة التجاوزات مباش��������رة م��������ع ضرورة أن يكون 

هناك تعاون وتنس��������يق مس��������تمر بني الق��������وات األمنية 
والوح��������دة اإلدارية والقض��������اء بغية تنفيذ ه��������ذا القرار 

لحني صدور قانون جديد بهذا الخصوص".
وأض��������اف البدراني ف��������ي مقابلة م��������ع "القض��������اء" انه "تم 
تنس��������يب قضاة في محاك��������م تحقيق املوص��������ل الجانب 
األيمن واأليس��������ر ملعالجة املخالفات والتجاوزات على 
أراضي الدولة واإليعاز للدوائر الرس��������مية إلى إش��������عار 

املدعي العام في نينوى بأية حالة تجاوز".

التفاصيل ص 6

ُكتاب العددفوضى التجاوزات في نينوى تنشطر لتطول اآلثار واألنهر

القاضي اياد محسن ضمد
أخالقيات مؤسسة

بغداد / عالء محمد

ال تزال بع��������ض مناطق العاصمة بغداد وخارجها تش��������هد 
ظاهرة إط��������الق العي��������ارات النارية العش��������وائية تعبيرا عن 
أف��������راح مطلقيه��������ا أو أحزانه��������م، وكأن لغ��������ة الرصاص هي 
امُلعّبر الوحيد عن ش��������عور الس��������عادة أو األلم، إال أن هؤالء 
ل��������م يبال��������وا أن إطالقاته��������م تباغت رؤوس األبري��������اء وتثير 
أصواتها هل��������ع األهالي.  ويرى قضاة تحقيق أن تش��������ديد 
اإلجراءات واملحاسبة القانونية ممكن أن تضع حدا لهذه 
الظاهرة، لكنهم ش��������ددوا على أن الحل الحقيقي يكمن في 

إيجاد تش��������ريع أو تعديل يخصص عقوبة مشددة لهؤالء، 
كم��������ا حصل عندما تصدى مجلس القضاء األعلى لظاهرة 

الدكة العشائرية التي عد مرتكبيها إرهابيني.
يق��������ول قاضي محكم��������ة تحقيق مدينة الص��������در حارث عبد 
الجلي��������ل إن "اإلط��������الق العش��������وائي للعي��������ارات الناري��������ة هي 
م��������ن الظواهر املنتش��������رة في أغلب املجتمع��������ات ذات الطابع 
العشائري للتعبير عن الفرح والحزن، حيث تنتشر خارج 
عواصم كثير من ال��������دول وخارج مراكز املدن"، الفتا إلى أن 
"هذه الظاهرة كانت تحصل في مناسبات محدودة لكنها 
أصبح��������ت ظاهرة متفش��������ية ف��������ي الوقت الحاض��������ر ليصبح 

إط��������الق النار العش��������وائي كأنه الس��������بيل الوحي��������د للتعبير 
ع��������ن األفراح واألحزان". وفي البحث ع��������ن الحلول يرى عبد 
الجلي��������ل أن "الحل يمك��������ن أن يكون في تش��������ديد االجراءات 
القانونية ومحاسبة جميع مطلقي العيارات النارية بكافة 
اشكالها، خاصة بعد توجيه مجلس القضاء األعلى بهذا 
الخصوص وخصوصا في ش��������أن ما يس��������مى عرفًا بالدكة 
العش��������ائرية التي اصبحت تعتبر من الجرائم التي تنطبق 
عليها احكام قانون مكافحة االرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥".
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بغداد/ القضاء

لم تكن تتصور )رس��������ل( ابنة الثامنة عش��������ر ربيعا بأن 
عمها س��������يقف يوما ما ف��������ي طريق س��������عادتها ليصل 
الح��������ال به��������ا الى املحاك��������م، وذلك عندما أق��������دم على ما 
)النه��������وة العش��������ائرية( عليه��������ا ومنعها من  يع��������رف ب�
الزواج من ش��������خص من خارج العش��������يرة ومساومتها 

على دفع مبلغ 15 مليون دينار لقاء موافقته. 
أمام قاضي محكمة جنايات القادس��������ية تسرد )رسل( 
قصتها والدموع تنهمر م��������ن عينيها قائلة "قبل أكثر 
من ثالثة اش��������هر تمت خطبتي الحد االشخاص الذي 
يم��������ت لوالدت��������ي بصل��������ة قرابة وج��������رت االمور بش��������كل 
طبيع��������ي اال انه في اليوم التالي من خطبتي وبحدود 
الس��������اعة التاس��������عة صباح��������ا أثن��������اء تناولن��������ا الفطور 

س��������معنا  صوت اطالق��������ات نارية بالقرب م��������ن منزلنا 
هرعن��������ا على اثرها نحو الناف��������ذة ملعرفة ماذا يحصل 
في الخارج، هنا  كانت املفاجأة والصدمة بالنسبة لي 
حني ش��������اهدت عمي واوالده مدججني باالسلحة وهم 

يطلقون العيارات النارية في الهواء تجاه منزلنا.
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بغداد/ ليث جواد

تباينت آراء القضاة حول تضاعف 
أعداد ش��������هود الزور أم��������ام املحاكم، 
ففيم��������ا ذه��������ب قاضي تحقي��������ق إلى 
أن حج��������م ش��������هادة ال��������زور انحس��������ر 
تدريجيا بعد تشديد العقوبة، ذكر 
قاض آخر أن شهادة الزور ارتفعت 
أضع��������اف  تتج��������اوز  وبمع��������دالت 
املع��������دالت قبل 2003 بس��������بب ارتفاع 
معدالت الجريمة إضافة إلى س��������وء 
أنتج  ال��������ذي  االقتص��������ادي  الوض��������ع 
أش��������خاصا يتم اس��������تئجارهم ألداء 

شهادة كاذبة.
لك��������ن القاضي��������ني أك��������دا عل��������ى إيالء 
املش��������رع العراقي أهمية كبيرة لهذه 
الجريم��������ة لتأثيره��������ا املباش��������ر على 

سير التحقيق والقضية.

 فيما يعزو قاضي محكمة االحوال 
الش��������خصية القاضي ايس��������ر عباس 
ش��������هادة  ارتف��������اع جرائم  العنبك��������ي 
ال��������زور الى ضع��������ف ما كان��������ت عليه 
قبل 2003 الرتف��������اع معدل الدعاوى 

والجرائم في املجتمع العراقي.
وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ 
محمد سلمان في حديث ل�"القضاء" 
ان "جريمة شهادة الزور تعتبر من 
الجرائم املاسة بسير العدالة، حيث 
تناولها املش��������رع العراقي في قانون 
العقوبات في م��������واد الفصل الثالث 
من الباب الرابع، وقد أولى املش��������رع 
العراق��������ي أهمية له��������ذه الجريمة ملا 
لها من أهمية في س��������ير التحقيقات 
القضايا  وتأثيرها على مجري��������ات 

والتحقيقات الجارية".
وأض��������اف س��������لمان ف��������ي حدي��������ث من 

"القضاء" أن "له��������ذه الجريمة تأثيرا 
مباش��������را عل��������ى حال��������ة األش��������خاص 
والحقوق س��������واء كان��������وا متهمني أم 
كبيرة  أهمية  فللش��������هادة  مشتكني، 
ف��������ي إحقاق الح��������ق والوص��������ول إلى 
الحك��������م الصحي��������ح والكش��������ف ع��������ن 
الحقيقة حيث تعد من األدلة املهمة 
ف��������ي الدع��������اوى الجزائية  املعتب��������رة 
وحتى املدنية، ولهذه األهمية أولى 
القرآن الكريم أهمية كبيرة للشهادة 
حيث ورد بقوله تعالى  في س��������ورة 
الفرقان )والذين ال يش��������هدون الزور 
وإذا م��������روا باللغ��������و م��������روا كرام��������ا( 
وكذلك قوله تعالى في سورة الحج  
م��������ن األوثان  الرج��������س  )فاجتنب��������وا 

واجتنبوا قول الزور(". 

التفاصيل ص 3

اإلطالقات العشوائية تهدد رؤوس األبرياء

النهوة تمنع فتاة من استكمال زواجها.. والقضاء يتدخل

الطمع يدفع أشخاصا ألداء شهادة 
مزيفة أمام المحاكم

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

احلماية القانونية لالماكن 
الدينية املقدسة  

https://www.hjc.iq/view.67689/
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بغداد/ إيناس جبار  

تستغرق عملية استخراج األوراق 
الثبوتية ملجهولي النسب رحلة غير 

قصيرة في أروقة املحاكم،  وربما يتعذر 
عليهم إنجاز الكثير من املعامالت 

بسبب عدم امتالكهم مستمسكا رسميا، 
صحيفة   "القضاء" أعدت تقريرا يتضمن 
القوانني واإلجراءات باستيضاح الرأي 

القضائي والقانوني في ما  يخص 
خطوات هذه املعاملة. 

يقول القاضي احمد الصفار في حديثه 
الى "القضاء" أن " مجهول النسب هو 

الشخص الذي لم  يلحق بابيه وأمه أو 
بأحدهم أو هو الذي ال يعرف أبويه أو 

احدهم، ولم يرد تعريف له في املنظومة 
 القانونية العراقية". 

ويضي��������ف القاض��������ي أن "تنظيم أحوال الش��������خص 
مجهول النس��������ب ف��������ي ه��������ذه الحالة ل��������ه اتجاهان، 
األول  قضائ��������ي املتمثل باإلجراءات التي تقوم بها 
املحكمة، واآلخر اإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها 
 دائرة األحوال املدني��������ة وبعض الجهات التنفيذية 
مث��������ل دور الدول��������ة امل��������ودع فيها الح��������دث مجهول 

النسب  وتختلف تلك اإلجراءات تبعًا لعمره".  
ويستعرض القاضي اإلجراءات حسب العمر بأنه 
"إذا كان الطفل صغيرًا لم يتم التاس��������عة من العمر 
 أو حدثًا أتم التاس��������عة من العم��������ر ولم يتم الثامنة 
عش��������ر م��������ن العمر وعلى وف��������ق حكم امل��������ادة )3( من 
قانون  رعاية األحداث رقم 76 لس��������نة 1983 املعدل، 
وكان احدهم قد ثبت فقده للرعاية األسرية فعلى 
قسم  الرعاية األسرية في دور الرعاية االجتماعية 
الت��������ي ينظم أحكامها قان��������ون الرعاية االجتماعية 
رقم   126 لسنة 1980 املعدل أن تصدر هوية له، وأن 
يطلب من محكمة األحداث استصدار قرار  إليداعه 

في إحدى دور الدولة". 
وأض��������اف انه "إذا كان ه��������ؤالء الصغار واألحداث ال 
يملكون وثائ��������ق تعريفية ولم يثبت وجود وثائق 
 له��������م تتولى دائ��������رة اإلصالح ذلك األم��������ر وفق حكم 
امل��������ادة )32/أوال( من قانون األح��������وال املدنية التي 
 ج��������اء فيها اآلتي )على محكمة األحداث أن ترس��������ل 
بصورة سرية نسخة من القرار الالزم بتعيني اسم 
 اللقيط أو مجهول النس��������ب وتاريخ ومحل والدته 
واملؤسس��������ة التي آوت��������ه وتاريخ العث��������ور عليه إلى 

 املديرية العامة(". 
وب��������ني أن "امل��������ادة )20/أوال( م��������ن قان��������ون البطاق��������ة 
الوطني��������ة نصت عل��������ى أن )تق��������وم محكمة األحداث 

 وبصورة سرية بإرسال نسخة م���ن القرار الخاص 
باختيار اس��������م اللقيط أو مجهول النسب وتاريخ 
 ومح��������ل والدت��������ه واملؤسس��������ة الت��������ي آوت��������ه وتاريخ 
العثور عليه إل��������ى املديرية وفقًا لنموذج يعد لهذا 

 الغرض". 
ويكم��������ل الصف��������ار بالقول ان��������ه "إذا أكمل الس��������ابعة 
م��������ن العمر ولم يبلغ الخامس��������ة عش��������ر عام تصدر 
املحكم��������ة  املختصة حج��������ة بناًء عل��������ى طلب يقدمه 
وص��������ي مؤقت تنصبه املحكم��������ة لهذا الغرض فقط 
وعلى وف��������ق  حكم املادة )2/32( مك��������ررة من قانون 
األح��������وال املدنية واملادة )20/سادس��������ًا( من قانون 

البطاقة  الوطنية". 
  ويع��������رج القاض��������ي  "إذا بلغ الخامس��������ة عش��������ر من 
العمر له الحق ش��������خصيا في طل��������ب إصدار حجة 
مجهول  النسب ويقدم الطلب إلى محكمة األحوال 
الش��������خصية املختصة بقضايا املس��������لمني او املواد 
الشخصية  لغير املسلمني وتتم املباشرة بعد ذلك 

بعملية استصدار بطاقة له". 
ويوض��������ح القاضي إن "إج��������راءات املحكمة إلصدار 
حج��������ة مجهول النس��������ب تكون بع��������د تقديم الطلب 
أو  ورود كت��������اب م��������ن دائرة رعاية األح��������داث أو دور 
الدول��������ة إلى محكمة األحوال الش��������خصية أو املواد 
 الشخصية إلصدار الحجة يتولى قاضي املحكمة 
التأش��������ير عليه��������ا ومفاتحة الجه��������ات ذات العالقة 
 للتحقق والتحري عن الش��������خص طالب الحجة أو 
املطل��������وب إص��������دار الحجة له , مثل دائ��������رة األحوال 

 املدنية و الدوائر األمنية". 
ويؤكد ان��������ه "إذا توصلت املحكمة إل��������ى قناعة بان 
املطل��������وب إص��������دار الحجة ل��������ه غير معلوم النس��������ب 

 ألبويه أو احدهم فتختار له املحكمة االسم الثالثي 
وتعتبره مسلما وجنس��������يته عراقي وتحدد عمره 
 بناء على تقري��������ر اللجنة الطبية املختصة بتقدير 
العم��������ر ثم تص��������در املحكمة حجة مجهول النس��������ب 
على  وفق اختصاصها املشار إليه في املواد )300 

� 301( من قانون املرافعات املدنية". 
وأش��������ار القاض��������ي إل��������ى أن "س��������بب اختي��������ار الدين 
اإلس��������المي والجنس��������ية العراقية ملجهول النس��������ب 
ف��������ان ذلك  يرجع إلى اإلل��������زام القانوني بحكم املادة 
)2/32( م��������ن قان��������ون األحوال املدني��������ة واملادة )45( 
من قانون  رعاية األحداث وامل��������ادة )20/ثانيًا( من 
قانون البطاقة الوطنية فضال عن ذلك فان السبب 

يكمن في  البيئة التي وجد فيها ذلك الشخص". 
وأكمل ان "املجتمع في العراق ذو أغلبية إسالمية 
باستثناء إذا كان الشخص معلوم األب ومجهول 
 األم ف��������ان ديانته تكون تبعًا ألبيه أما إذا كانت األم 
معلومة واألب مجهول فان ديانته تكون اإلس��������الم 
 وان كانت األم غير مس��������لمة وفي حاالت يكون ذلك 
الش��������خص مولود ف��������ي بيئة ومجتمع غير مس��������لم 
 ودل��������ت القرائن على أن أبويه غير مس��������لمني ولكن 
غير معروفي االسم بس��������بب الغياب أو الفقدان أو 
أي  س��������بب آخر فان للمحكمة أن تثبت ديانته التي 

ثبتت عبر القرينة حتى وان كانت غير اإلسالم". 
ويلفت إلى أن "املحكمة تصدر وثيقة بعنوان )حجة 
مجهول النس��������ب( تك��������ون بمثابة ش��������هادة ميالده 
 مدون فيها كافة املعلومات املدنية )االس��������م واسم 
األبوين والجد ومكان الوالدة وتاريخها والديانة 
 والجنس��������ية أو أي��������ة معلوم��������ات أخ��������رى كالعالمة 
الفارقة وبعد تأش��������يرها في سجل الحجج ترسل 

نسخ منها  إلى دائرة األحوال املدنية". 
وم��������ن ناحية األحوال املدنية�، تقول املحامية رجاء 
املعموري ان "إجراءات دائرة األحوال املدنية  تكون 
)بعد ورود الحجة إلى دائرة األحوال املدنية التي 
يوجد فيها س��������جل يس��������مى على وف��������ق ما ورد  في 
املادة )28( من نظام األحوال املدنية رقم 32 لس��������نة 
1974 املع��������دل )اوال يس��������جل الوليد غير  الش��������رعي 
املع��������روف احد والديه في س��������جل واقع��������ات الوالدة 
بعد إبراز ق��������رار من املحكمة الش��������رعية أو  محكمة 
امل��������واد الش��������خصية ال��������ذي يتضمن إثب��������ات البنوة 
واسم الوليد وتاريخ الوالدة ومحلها واالسم الذي 
 تختاره املحكمة للمجه��������ول من األبوين والجدين 
ويرحل قيد الوليد بعدئذ من سجل الواقعات إلى 

 السجل املدني تبعا لذلك". 
وأكملت "ثانيا : يعتبر أصحاب األسماء املختارة 
وف��������ق الفقرة )1( من هذه املادة بحكم األش��������خاص 
 املتوفني و تؤش��������ر حالة اليتم في الس��������جل املدني 
تبعا لذلك( وال تدون أي عالمة أو إشارة تدل على 
 كونه مجهول النسب وتكون هذه املعلومات سرية 
وفي حال كونه مجهول األبوين يسجل هؤالء  مع 
الج��������د بأنهم متوفون اما إذا كان مجهول النس��������ب 

من جهة االم او األب فقط فيدون ذلك متوفى".  
وتضي��������ف املحامية  "أم��������ا اذا ظهر له أقارب او أهل 
فان القان��������ون ونظام األح��������وال املدني��������ة عالج ذلك 
 األمر بإلحاق س��������جله بسجل طالب اإللحاق وعلى 
وفق حكم املواد )24 ، 25( من نظام األحوال  املدنية 
ثم يذهب ذلك الشخص إلى االندماج في املجتمع 
بوصفه ش��������خصًا عراقيا له جميع الحقوق  املقررة 

في الدستور والقانون". 

مختصون: ال عقبات في استخراج هويات مجهولي النسب.. ومعامالتهم  تسير بانسيابية

بغداد / عالء محمد

ال تزال بعض مناطق العاصمة 
بغداد وخارجها تشهد ظاهرة 

إطالق العيارات النارية العشوائية 
 تعبيرا عن أفراح مطلقيها أو 

أحزانهم، وكأن لغة الرصاص هي 
امُلعّبر الوحيد عن شعور السعادة 
 أو األلم، إال أن هؤالء لم يبالوا أن 

إطالقاتهم تباغت رؤوس األبرياء 
وتثير أصواتها هلع األهالي.  

ويرى قضاة تحقيق أن تشديد 
اإلجراءات واملحاسبة القانونية 

ممكن أن تضع حدا لهذه الظاهرة، 
 لكنهم شددوا على أن الحل الحقيقي 

يكمن في إيجاد تشريع أو تعديل 
يخصص عقوبة مشددة  لهؤالء، كما 
حصل عندما تصدى مجلس القضاء 
األعلى لظاهرة الدكة العشائرية التي 

عد مرتكبيها  إرهابيني. 

يق��������ول قاضي محكم��������ة تحقيق مدين��������ة الصدر 
ح��������ارث عب��������د الجلي��������ل إن "اإلطالق العش��������وائي 
للعي��������ارات  النارية ه��������ي من الظواهر املنتش��������رة 
ف��������ي أغلب املجتمع��������ات ذات الطابع العش��������ائري 
للتعبير عن الفرح  والحزن، حيث تنتشر خارج 
عواصم كثير م��������ن الدول وخ��������ارج مراكز املدن"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "هذه  الظاهرة كان��������ت تحصل في 
مناس��������بات مح��������دودة لكنها أصبح��������ت ظاهرة 
متفش��������ية في الوق��������ت الحاض��������ر  ليصبح إطالق 
النار العش��������وائي كأنه السبيل الوحيد للتعبير 

عن األفراح واألحزان". 
وف��������ي البحث ع��������ن الحلول يرى عب��������د الجليل أن 
"الح��������ل يمكن أن يك��������ون في تش��������ديد االجراءات 
القانونية  ومحاس��������بة جمي��������ع مطلقي العيارات 
الناري��������ة بكافة اش��������كالها، خاصة بع��������د توجيه 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى  به��������ذا الخص��������وص 
وخصوصا في ش��������أن ما يس��������مى عرف��������ًا بالدكة 
العش��������ائرية التي اصبحت تعتبر م��������ن  الجرائم 
الت��������ي تنطب��������ق عليها اح��������كام قان��������ون مكافحة 
االره��������اب رقم ١٣ لس��������نة ٢٠٠٥"، مؤك��������دا أن "هذه 
 الجريم��������ة ش��������هدت انخفاضا ملحوظ��������ا كونها 
بش��������كل جماع��������ي وهجوم��������ي  كان��������ت تحص��������ل 
ويتفاخ��������ر البعض  منهم بعرضه��������ا على مواقع  
التواصل االجتماعي االمر الذي يثير الرعب في 

نفوس املواطنني  كافة". 
وتابع أن "املس��������ؤول األول عن مكافحة والقضاء 
على هذه الظاهرة هي قوى األمن الداخلي بكافة 
 تش��������كيالتها من خالل متابعة مطلقي العيارات 
النارية وتس��������ليمهم الى مراكز الشرطة املحلية 

 لعرضه��������م على القضاء وكذل��������ك املتضررين من 
االعت��������داءات بإطالق العيارات م��������ن خالل تقديم 
 الشكوى بحق الفاعل فضال عن تكثيف حمالت 

التفتيش وضبط السالح غير املرخص". 
وأكمل القاضي أن "الش��������ائع م��������ن قضايا إطالق 
العيارات النارية هي أما اعتداء لوجود خالفات 
 عشائرية وقد تم معالجة هذه الظاهرة من خالل 
اعتبار واقعة الدكة العش��������ائرية وكذلك حوادث 
اطالق  العي��������ارات النارية لغ��������رض التهديد وقد 
عالجتها املواد ٤٣٠ و ٤٣١ من قانون العقوبات 
العراقي رقم   ١١١ لس��������نة ١٩٦٩ املعدل فضال عن 
اط��������الق العيارات النارية بش��������كل عش��������وائي في 
املناس��������بات  االجتماعية او األح��������داث الرياضية 
على س��������بيل املث��������ال و قد عالجها ق��������رار مجلس 
قي��������ادة الث��������ورة املنح��������ل  بالقرار رقم ٥٧٠ لس��������نة 

 ."١٩٨٢
ويضيف قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر 
قائال إن "جميع فئات املجتمع مسؤولة عن نشر 
 التوعية بخطورة ه��������ذه الظاهرة وبغض النظر 
عن سبب اإلطالق، ابتداًء من رب األسرة وشيخ 
 العشيرة ورجال الدين واإلعالم ملا لها من نتائج 
وتبع��������ات كارثية على املواطن��������ني حيث ان اغلب 
 ضحايا اطالق العيارات النارية هم اش��������خاص 
ابري��������اء وال ذنب لهم س��������وى رعونة واس��������تهتار 
مطل��������ق  العي��������ارات النارية وهذا ما نلمس��������ه في 
القضايا واالخبارات التي تعرض امام املحاكم 
وعلى س��������بيل  املثال عندما يتعّرض دار مواطن 
ملا يسمى بالدكة العش��������ائرية يتبني ان ساكني 
هذه الدار ال عالقة  لهم باملش��������كلة العشائرية أو 

س��������قوط مقذوفات نارية طائشة على املواطنني 
ال يع��������رف مص��������در اإلطالق  وان ه��������ذه االصابات 
تح��������دث غالبًا بالتزامن مع اع��������راس او مجالس 

عزاء او مراسم تشييع او مناسبات  عامة". 
القاض��������ي حارث عبد الجلي��������ل لفت الى "ضرورة 
تعاون املواطنني بتزويد ق��������وات األمن الداخلي 
 بتس��������جيالت كاميرات املراقبة ف��������ي حال يوجد 
التصوي��������ر  للح��������ادث حي��������ث يعتب��������ر  تس��������جيل 
)الفيدي��������و( ذا قيم��������ة  قانوني��������ة بس��������ير التحقيق 

واملحاكمة".  
م��������ن جانب��������ه، يق��������ول قاض��������ي محكم��������ة تحقيق 
الرصاف��������ة جاس��������م محم��������د كاظ��������م إن "ظاه��������رة 
العي��������ارات النارية  التزال مس��������تمرة في اوس��������اط 
املجتمع بسبب املوروث االجتماعي والعشائري 
الذي اعتاد التعبير عن  حالة الفرح والحزن عبر 
اط��������الق العيارات بصورة عش��������وائية دون االخذ 
باالعتبار ما يس��������ببه ذلك من  خسائر باالرواح 
نتيج��������ة التخاذ بعض مالم��������ح القوة واظهارها 
مث��������ل العراض��������ة واالخ��������ذ بالث��������أر وغيره��������ا  من 
العادات والتقاليد التي يجب ان يوضع لها حد 

كونها تحولت لظاهرة تستوجب املعالجة". 
وي��������رى كاظ��������م أن "الحل يكمن ف��������ي مواجهة ذلك 
بالسياسة التشريعية للقوانني واصدار قانون 
يعال��������ج ه��������ذه  الظاه��������رة إذ أن الن��������ص القانوني 
املعتم��������د هو قرار مجلس قي��������ادة الثورة املنحل 
رقم 570 لسنة 1982  الذي عاقب مطلق العيارات 
النارية بالحبس مدة ال تقل عن س��������نة وال تزيد 
على ثالث سنوات وهذا  النص اصبح ال يوافق 
املتغي��������رات ومواجهة الظاه��������رة املذكورة والتي 

تعتبر جريم��������ة تمس الحق  الع��������ام، ويمكن ألي 
ش��������خص تحريك الش��������كوى امام القضاء س��������واًء 
وقعت عليه الجريمة أم لم تقع وإنما  شاهد احد 

االشخاص يقوم باطالق العيارات النارية". 
وعن كيفية الحد من هذه الظاهرة أش��������ار إلى أن 
"معالجات مث��������ل هكذا موضوع تكمن في زيادة 
 حمالت التوعية في مواجهة هذه الظاهرة التي 
تقع على عاتق لس��������لطات التنفيذية واالعالمية 
كم��������ا  يمك��������ن االس��������تفادة م��������ن مواق��������ع التواصل 
االجتماعي في اط��������الق حمالت من هذا الجانب 
اضافة الى زي��������ادة  الحمالت االعالمية من خالل 
املناسبات الدينية واملجتمعية في حث املواطن 
على تركها وتش��������جيع  االخرين عن االبالغ على 

مرتكبيها". 
ويتح��������دث كاظ��������م أيض��������ا ع��������ن تص��������دي مجلس 
القض��������اء االعل��������ى لظاه��������رة )الدكة العش��������ائرية( 
بعدم��������ا اعتبره��������ا   "جريم��������ة إرهابية ملا تس��������ببه 
من ازهاق ألرواح االبري��������اء، إذ قابلها بعقوبات 
مش��������ددة بحق مرتكبيها  فحققت الردع الخاص 
والعام وانخفضت هذه  الظاهرة، وفي ما يخص 
ظاه��������رة اط��������الق العي��������ارات  النارية العش��������وائية 
فانه��������ا تحت��������اج ال��������ى اتخ��������اذ تدابي��������ر قاس��������ية 
ملواجهته��������ا اضاف��������ة ال��������ى قوان��������ني صارمة فهي 
 مح��������ددة بمجلس النواب وتحتاج الى تش��������ريع 
قان��������ون يعالجه��������ا لوضع ح��������دا له��������ا"، مبينا أن 
"الظاهرة  املذكورة تعد تهديدا للسلم املجتمعي 
وتزيد من النزاعات وتولد جرائم اخرى بسبب 
ردة الفعل من  املتض��������رر في حال إزهاق األرواح 

او اإلضرار بهم". 

اإلطالقات العشوائية تهدد رؤوس األبرياء
وال خالص إال بتشديد العقوبة

لغة الرصاص سبيل التعبري عن الفرح أو احلزن يف البالد! 

الحماية القانونية لالماكن 
الدينية المقدسة  

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

ان وج��������ود االدي��������ان يعن��������ي بالض��������رورة وجود اماك��������ن للعب��������ادة وهو امر 
بديه��������ي  ذلك ان العقيدة الدينية ايا  كان��������ت البد لها ان تقتضي من املؤمن 
بها ممارس��������ة  املظاهر املعبرة عنها.  وهذه املمارس��������ة انما  تكون في مكان 
يختاره االنس��������ان  لهذا الغرض بش��������كل دائم او مؤقت كما ان التواجد في 

هذه االماكن  يوفر  لإلنسان فرصة التقرب من الله سبحانه وتعالى.  
  ان موضوع الحماية  القانونية لالماكن الدينية املقدس��������ة له اهمية كبيرة 
مل��������ا لهذه االماك��������ن من  اهمية  تتمثل في التأثي��������ر االيجابي الذي تتركه في 
املجتمع��������ات املحيط��������ة بها وذل��������ك  الرتباطها  بمعتقدات تلك الش��������عوب ما 
يخل��������ق تالحم��������ا روحيا.  وقد نص  الدس��������تور العراقي الناف��������ذ لعام 2005 
على  حرمة األماكن الدينية إذ نصت  املادة ) 10(على ان )العتبات املقدسة 
واملقام��������ات الدينية في  الع��������راق  كيانات دينية وحضاري��������ة وتلتزم الدولة 
بتأكيد وصيانة حرمتها وضمان  ممارس��������ة الش��������عائر  بحرية فيها( كما 
ن��������ص على حرية العقيدة كذلك في  املادة )43( حيث نصت )لكل فرد حرية 
الفكر  و الضمير و العقيدة(  يضاف الى ذلك كفل الدس��������تور العراقي حرية 
العب��������ادة وأماكنها وحق اتباع  كل  دين او مذهب في ممارس��������ة الش��������عائر 
الدينية واالماكن املقدس��������ة هي التي  تدفع االنسان الى زيارتها  مصحوبا 
بش��������عور عميق بانه ف��������ي هذا املكان عل��������ى  اتصال روح��������ي بالله عز وجل 
وان فل��������ذة من حياته  الروحية قائمة ف��������ي هذه  االماكن وانه وان بعد عنها 
بجس��������مه فان الروح تظ��������ل تهفو اليها وان��������ه  مهما  ادى االنس��������ان فروض 

الصالة في العبادة فان نفسه ال تطمئن حتى يذهب  اليها.  
  وقد عرفت املادة االولى من نظام العتبات املقدسة ان العتبات  املقدسة هي 
التي تضم أضرحة  االئمة عليهم السالم بما تدور عليه أسوار  الصحن في 
الروضة الحيدرية في النجف االشرف  والروضتني الحسينية  والعباسية 
في كربالء والروضة الكاظمية في بغداد والروضة العسكرية  في  سامراء 
ومراق��������د االئم��������ة من ال البي��������ت التابعة لتل��������ك الرياض س��������واء كانت داخل 
 س��������ور الروضة او  خارجه،  اما قانون ادارة العتبات املقدسة رقم19 لسنة 
  2005 فقد عرف العتبات املقدس��������ة في امل��������ادة  الثانية منه والتي جاء فيها 
)العتبات املقدس��������ة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت  عليهم 
 الس��������الم والبنايات التابعة لها في النجف وكربالء والكاظمية وس��������امراء 

 ويلحق بها مرقد العباس  عليه السالم في كربالء(.    
لقد خص املشرع العراقي االماكن الدينية بحرمة االعتداء عليها بان جرم 
 االفعال التي من ش��������انها  املس��������اس بهذه االماكن وذلك في س��������بيل حماية 
هذه  الحرمة حيث نصت املادة 372 من قانون  العقوبات العراقي رقم 111 
 لسنة 1969 املعدل على : ) يعاقب بالحبس مدة التزيد على ثالث  سنوات 
 او بغرام��������ة التزيد عل��������ى مائتي الف دينار كل م��������ن: 1.  من اعتدى باحدى 
 طرق العالنية على  معتقد الحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.  
  2.  من تعمد التش��������ويش على اقامة ش��������عائر  طائفية دينية اوعلى حفل او 
 اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة ش��������يء من ذلك.  3.  من  خرب 
 او اتلف او ش��������وه او دنس بناء معدا القامة شعائر طائفية دينية او رمزا 

او  شيئا اخر له حرمة  دينية.  
  4. من طبع ونش��������ر كتابا مقدس��������ا عند طائفة دينية اذا  حرف نصه عمدا 
تحريفا يغير من معناه او اذا  استخف بحكم من احكامه  او من  تعليماته.  
5.  من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس  او  تمجيد او احترام 
لدى طائفة دينية 6_ من قلد علنا ناس��������كا او حفال دينيا  بقصد السخرية 
منه.  اما  في قانون مكافحة االرهاب العراقي رقم 13 لس��������نة   2005 فانه لم 
يشر الى اماكن العبادة في مواده  بشكل صريح اال انه  اشار وضمن تعداد 
االفع��������ال االرهابية في املادة الثاني��������ة منه بان اعمال  العنف  التي تقع على 
االماكن الدينية وبالتالي تعد أعمال العنف والتهديد  التي تطال االماكن 
الديني��������ة من  ضمن االفعال االرهابية وقد جرم التش��������ريع  العراقي مظاهر 
التحري��������ض على الطوائ��������ف الدينية او  اثارة الفنت  والنع��������رات فيما بينها 

واعتبره��������ا م��������ن الجرائ��������م املخلة بالنظ��������ام العام 
واملاس��������ة  باالمن الداخلي.   وان االماكن املقدسة 
هي االماكن املباركة واملطه��������رة  واملعتبرة كذلك 
م��������ن قبل االدي��������ان الس��������ماوية   وان املصلحة من 
حماية  املشرع العراقي لالماكن الدينية املقدسة 
وذلك الرتباط هذة  االماكن  بالشعور الديني فان 
حماية املش��������رع العراقي لهذا الشعور تقوم على 
قيمة  االدي��������ان من  الوجهة االجتماعية بوصفها 

مصلحة يخضعها القانون للحماية.  

■ رئاسة محكمة استئناف الرصافة وسط العاصمة بغداد.. عدسة/ حيدر الدليمي

https://www.hjc.iq/view.67688/
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تباين��������ت آراء القض��������اة حول تضاع��������ف أعداد 
شهود الزور أمام املحاكم، ففيما ذهب قاضي 
تحقي��������ق إلى  أن حجم ش��������هادة الزور انحس��������ر 
تدريجي��������ا بعد تش��������ديد العقوب��������ة، ذكر قاض 
آخ��������ر أن ش��������هادة ال��������زور ارتفع��������ت  وبمعدالت 
تتجاوز أضعاف املعدالت قبل 2003 بس��������بب 
ارتف��������اع مع��������دالت الجريمة إضافة إلى س��������وء 
 الوضع االقتصادي الذي أنتج أشخاصا يتم 

استئجارهم ألداء شهادة كاذبة. 
لكن القاضيني أكدا على إيالء املشرع العراقي 
أهمية كبيرة لهذه الجريمة لتأثيرها املباشر 

على  سير التحقيق والقضية. 
  فيما يعزو قاضي محكمة االحوال الشخصية 
القاضي ايس��������ر عباس العنبكي ارتفاع جرائم 
ش��������هادة  الزور الى ضعف م��������ا كانت عليه قبل 
2003 الرتف��������اع معدل الدع��������اوى والجرائم في 

املجتمع  العراقي. 
وق��������ال قاض��������ي محكمة تحقيق الك��������رخ محمد 
س��������لمان ف��������ي حدي��������ث ل�"القض��������اء" ان "جريمة 
شهادة الزور  تعتبر من الجرائم املاسة بسير 
العدال��������ة، حي��������ث تناولها املش��������رع العراقي في 
قانون العقوب��������ات في مواد  الفصل الثالث من 
الباب الرابع، وقد أولى املشرع العراقي أهمية 
له��������ذه الجريم��������ة ملا له��������ا من أهمية  في س��������ير 
التحقيقات وتأثيرها على مجريات القضايا 

والتحقيقات الجارية". 
وأضاف س��������لمان في حديث م��������ن "القضاء" أن 
"له��������ذه الجريم��������ة تأثيرا مباش��������را عل��������ى حالة 
األش��������خاص  والحقوق س��������واء كانوا متهمني 
أم مش��������تكني، فللش��������هادة أهمي��������ة كبي��������رة في 
إحق��������اق الحق والوصول إلى  الحكم الصحيح 
والكش��������ف ع��������ن الحقيقة حيث تع��������د من األدلة 
املهم��������ة املعتبرة في الدعاوى الجزائية  وحتى 
املدنية، وله��������ذه األهمية أولى الق��������رآن الكريم 
أهمية كبيرة للشهادة حيث ورد بقوله تعالى  
في  س��������ورة الفرقان )والذين ال يشهدون الزور 
وإذا م��������روا باللغو مروا كرام��������ا( وكذلك قوله 
تعالى في س��������ورة  الح��������ج  )فاجتنبوا الرجس 

من األوثان واجتنبوا قول الزور(".  
وتابع القاض��������ي قوله ان "هذه الجريمة ذكرت 
في االحاديث النبوية الشريفة ايضا حيث قال 

الرسول  األكرم )ص( )أال أنبئكم بأكبر الكبائر 
)ثالثًا( قالوا بلى يارسول الله قال :) اإلشراك 
بالل��������ه وعقوق  الوالدين – وجلس وكان متكئًا 
فق��������ال إال وقول ال��������زور( )ص( وم��������ن هنا نجد 

أهمية شهادة الزور كما  سبق ذكره". 

العقوبة ذاتها
واش��������ار سلمان الى أن "املش��������رع العراقي أولى 
أهمية لهذه الجريمة حيث عرفت املادة )251( 
من  قانون العقوبات ش��������هادة الزور ))شهادة 
الزور هي أن يعمد الش��������اهد بعد أدائه اليمني 
القانوني��������ة أم��������ام  محكمة مدني��������ة أو أدارية أو 
تأديبي��������ة أو محكم��������ة خاص��������ة أو س��������لطة من 
سلطات التحقيق إلى تعزيز  الباطل أو إنكار 
ح��������ق أو كتم��������ان كل أو بع��������ض م��������ا يعرفه من 
الوقائع التي يؤدي الش��������هادة عنها(( من هنا 

 نجد ان املش��������رع عالج مس��������ألة الشهادة سواء 
كان��������ت بفعل ايجابي أو س��������لبي ب��������ل حتى انه 
اهتم بشخص  الش��������اهد ذاته فقد جرم املشرع 
ش��������هادة الزور من قبل الش��������اهد في ش��������هادته 
زورًا بالحب��������س أو بالغرام��������ة  ف��������إذا ترتب على 
شهادة الزور حكم على املتهم يعاقب الشاهد 
بالعقوبة املقررة ذاتها على الجريمة  للمتهم 

األصلي املحكوم بناء على شهادته". 
ون��������وه س��������لمان ب��������أن "الش��������اهد ال��������ذي يدل��������ي 
بالش��������هادة زورًا ويق��������دم وقائع غير صحيحة 
ف��������إن املش��������رع العراقي  يعاقبه حت��������ى لو كانت 
شهادته بشكل سلبي، أي بمعنى امتناعه عن 
الشهادة أو كتمان بعض األمور  التي يعرفها 
أثناء الشهادة"، مضيفا "أما من حيث شخص 
الشاهد فقد راعى املشرع وجوب أداء  الشهادة 
بش��������كل صحيح دون أي تأثيرات لذا اعتبر أي 

تهديد أو إغراء أو إكراه أو وعد للشاهد بأداء 
 أو االمتناع عند الشهادة جريمة يعاقب عليها 
من يحاول إيقاع التأثير على هذه الش��������هادة 

وفق املادة   )254( من قانون العقوبات". 

الحق العام
ونوه الى أن "جريمة ش��������هادة الزور تعتبر من 
جرائ��������م الحق الع��������ام وبالتالي حت��������ى في حالة 
تن��������ازل  املش��������تكي أو املتض��������رر من الش��������هادة ال 
يمكن قبول الصلح فيها إال أن املشرع العراقي 
ف��������ي امل��������ادة   )256(  قان��������ون العقوب��������ات اعتب��������ر 
رجوع الش��������اهد ع��������ن أقواله وتعزي��������ز الحقيقة 
ف��������ي الدعوى قبل صدور  حك��������م في موضوعها 
أو صدور قرار موضوعي من س��������لطة التحقيق 
تعتبر عذرًا قانوني��������ًا مخففًا  للجريمة ولكن ال 
يعفى من الجريمة".  ولفت سلمان إلى ان "هذه 

الجريم��������ة عادة ما تكثر ف��������ي املحاكم الجزائية 
أكثر من الدعاوى املدنية  كون الدعاوى املدنية 
وفي بعض الوقائع القانونية ال يمكن إثباتها 
بالشهادة وبالتالي تكون الجريمة  في محاكم 
الجزاء أكث��������ر من املحاكم املدنية ويش��������مل ذلك 
جميع الدعاوى دون اس��������تثناء سواء كانت  في 

مرحلة التحقيق أو املحاكمة". 
  مؤك��������دا ان��������ه "هناك أحكام عدي��������دة صدرت عن 
جرائم ش��������هادة الزور إال أن هذه الجرائم بدأت 
باالنحس��������ار  تدريجي��������ًا بعد أن ش��������دد املش��������رع 
العراق��������ي والقضاء بمحاس��������بة املتهمني فيها 
حيث س��������اوى بني عقوبة  املتهم الذي تم الحكم 
عليه في ش��������هادة الزور وعقوبة الشاهد وهي 
عقوب��������ة رادعة للحد من ه��������ذه  الجريمة إضافة 
إلى أهمية الجانب األخالقي والديني والثقافي 
وضرورة ش��������يوع الثقاف��������ات القانونية  وإبراز 
الجرائم وزرع القيم االجتماعية السلبية التي 

تمنع الشاهد من ارتكاب هذه الجريمة". 
بدوره، ذكر قاضي محكمة األحوال الشخصية 
ف��������ي بغداد الجديدة أيس��������ر عب��������اس في حديث 
ل�"القض��������اء"  ان "املش��������رع ح��������دد من ه��������م بمنزلة 
شاهد الزور في املادتني 253 و 254 من قانون 
العقوب��������ات وه��������م  املس��������تفيد واملك��������ره واملجبر 
واملتوسط ومن اعطى من الغير ألداء شهادته 
زورا واملكلفني من  الخبراء وغيرهم وهو خير 

ما فعل املشرع في هذا املوضوع". 
مضيفا ان "ش��������هادة الزور تكث��������ر في الدعاوى 
املنظ��������ورة ام��������ام محكمة االحوال الش��������خصية 
واالوراق  التحقيقي��������ة املنظورة من قبل قضاة 
محاك��������م التحقيق بس��������بب ان اغل��������ب الدعاوى 
االح��������وال الش��������خصية  اطرافه��������ا م��������ن االزواج 
الش��������رعية  الوقائ��������ع  جمي��������ع  وان  واالق��������ارب 
والقانونية يمكن اثباتها بالش��������هادة لوجود 
 املان��������ع االدب��������ي لذا ف��������أن اغلب االدل��������ة في تلك 

الدعاوى هي الشهادة".  
وق��������د أوض��������ح ان "ف��������ي دع��������اوى التحقيق فان 
تعري��������ف الجريم��������ة ه��������ي القي��������ام بالفع��������ل او 
االمتن��������اع عن فع��������ل  جرمه القان��������ون وبالتالي 
ان القي��������ام واالمتناع يعتبر واقعة جرمية وان 
الدليل األقرب لإلثبات هي  الش��������هادة فتجد ان 
الشهادة من ادلة االثبات املهمة لقيام الجاني 

بذلك الفعل املجرم قانونا". 
  وأش��������ار عب��������اس ال��������ى ان "العقوب��������ة املح��������ددة 

لش��������اهدة ال��������زور ف��������ي النص��������وص القانوني��������ة 
املذكورة اعاله   جاءت مطلقة بعبارة )الحبس( 
ومفهوم الحبس هو سلب الحرية من يوم الى 
خمس س��������نوات وترك  تقدي��������ر العقوبة او مدة 
املحكومية ال��������ى محكمة املوضوع وجس��������امة 

تلك الشهادة وطرق الشهادة". 

تفعيل العقوبة
واوض��������ح ان "النص التش��������ريعي ال يحتاج الى 
تش��������ديد بل هو بحاجة الى الحد والردع لتلك 
الجريم��������ة  والعمل بالش��������طر االول من العقوبة 
وهو الحبس دون اللجوء الى الش��������طر الثاني 

من العقوبة وهي  الغرامة". 
مبين��������ا انه "وم��������ن خ��������الل تجربتي البس��������يطة 
ف��������ي محاكم التحقي��������ق واالحوال الش��������خصية 
ان %10 م��������ن  الش��������هود عند حثه��������م وإفهامهم 
بأهمي��������ة الش��������هادة وما هي العقوب��������ة املترتبة 
في حال ثبوت زور ش��������هادتهم   وما هو اليمني 
التي سيقس��������مها ش��������رعا وعقوبتها الشرعية 
يت��������م الع��������دول والرج��������وع عنه��������ا قب��������ل اإلدالء 

 بشهاداتهم".  
وأكد قاض��������ي األحوال الش��������خصية أن "جريمة 
ش��������هادة الزور ارتفع��������ت وبمع��������دالت تتجاوز 
أضع��������اف  املعدالت قب��������ل 2003 ويمك��������ن ايعاز 
االسباب إلى ارتفاع معدل الدعاوى والجرائم 
الى أضع��������اف  الدعاوى والجرائ��������م إضافة إلى 
ذلك س��������وء الوضع االجتماعي واملالي لبعض 
الطبقات مما دفعها الى  االعتماد على نفقات 
االطفال كم��������ورد للعائلة والفصل العش��������ائري 
في دع��������اوى التهدي��������د املصح��������وب بفعل  على 
س��������بيل املثال مما يدفع األط��������راف الى اللجوء 
الى شهادة الزور وإلثبات موارد املدعى عليه 
 واثبات واقعة التهديد املصحوب بفعل املتهم 
ويمكن ايجازها بضعف الدين وزيادة الطمع 

والرغبة  بالثراء". 
ولم يس��������تبعد القاضي عباس "وجود ش��������هود 
يتم اس��������تئجارهم فهناك العدي��������د من الحاالت 
الت��������ي تم احالتها  الى محاكم التحقيق التخاذ 
االجراءات القانونية بحق متهمني الرتكابهم 
جريمة ش��������هادة الزور"،  الفتا إلى ان "معطيات 
وظروف ش��������هاداتهم تدل على كونهم ش��������هود 
تم اس��������تئجارهم لع��������دم عالقته��������م او  قرابتهم 

باطراف القضية". 

برغم العقوبات.. الطمع يدفع أشخاصا ألداء شهادة مزيفة أمام المحاكم
شهادة الزور .. جرمية أوالها املشرع أهمية لتأثريها على سري التحقيقات

القضاء ينظر يف "نية" مرتكبها قبل إصدار قرار بحقه

بغداد/ غسان مرزة

تحدث قضاة متخصصون بالشأن الجزائي 
عن جريم��������ة اإلخبار ال��������كاذب، وفيما حددوا 
العقوب��������ة التي  تنتظ��������ر مرتكبيه��������ا، أكدوا أن 
القض��������اء ينظر في نية هؤالء املش��������تكني قبل 

إصدار قرار عقابي بحقهم. 
ويق��������ول القاض��������ي إي��������اد محس��������ن ضم��������د من 
محكم��������ة تحقي��������ق النزاه��������ة ف��������ي الرصافة إن 
"جريم��������ة اإلخب��������ار  الكاذب تتلخ��������ص بإخبار 
إح��������دى الس��������لطات التحقيقي��������ة او االداري��������ة 
ع��������ن جريم��������ة لم تق��������ع، وإس��������نادها ال��������ى احد 
 األشخاص بقصد االضرار به بصورة كيدية، 
او إخبار الس��������لطات املذكورة وبسوء نية أن 
هناك  جريم��������ة حصلت فع��������ال وارتكبها احد 
األش��������خاص ممن يعلم املخبر انه لم يرتكبها 
أو أن األخي��������ر اختلق  أدلة الس��������ناد الجريمة 
الح��������د األش��������خاص او تس��������بب ف��������ي اتخ��������اذ 

اإلجراءات القانونية بحق احد األش��������خاص 
 يعلم ببراءته من الجريمة".  

وع��������ن الدوافع يضي��������ف القاض��������ي ضمد إلى 
"القضاء": "غالبا ما يلجأ بعض االش��������خاص 
لإلخب��������ار كذب��������ا  ع��������ن آخرين بقص��������د تصفية 
بعض الخالف��������ات الحياتية بينهم واإلضرار 
بهم من خالل إقامة دعاوى  تتعلق بجرائم لم 

تحدث او لم يرتكبها املخبر عنه". 
ويرى القاضي أن "قانون العقوبات العراقي 
رقم ١١١ لس��������نة ١٩٦٩ عاقب مرتكبي جريمة 
اإلخب��������ار  الكاذب وفقا للم��������ادة ٢٤٣ و٢٤٤ من 
القان��������ون املذكور وقد عدلت امل��������واد املذكورة 
بموجب القانون  رقم ١٥ لس��������نة ٢٠٠٩ والذي 
جع��������ل عقوبة اإلخب��������ار الكاذب ب��������ذات عقوبة 
الجريم��������ة املخب��������ر عنه��������ا كذبا  وف��������ي جميع 
االح��������وال ال تزيد عقوب��������ة اإلخبار الكاذب عن 
الس��������جن مدة عشر س��������نوات فاذا كان املخبر 
 كذبا قد اخبر ع��������ن جريمة فانه يعاقب بذات 

عقوبته��������ا س��������واء أكان��������ت جناي��������ة ام جنح��������ة 
اذا ثب��������ت للمحكمة  ك��������ذب اخب��������اره من خالل 
إج��������راءات التحقي��������ق الت��������ي تتبعه��������ا محاكم 

التحقيق ومحاكم املوضوع املختصة. 
وع��������رج القاضي عل��������ى أن "العقوب��������ة تختلف 
بحس��������ب جس��������امة الجريم��������ة املخب��������ر عنه��������ا 
كما ذكرت س��������ابقا  وهي تتش��������دد كلما كانت 
الجريم��������ة املخب��������ر عنها ذات عقوب��������ة جزائية 
اش��������د"، لكنه أوضح أن "امل��������ادة   ٢٤٦ من قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي أوجب��������ت عدم مس��������اءلة 
املخبر إذا كان إخباره بصدق او بحس��������ن نية 
 عن جريمة توجب معاقبة صاحبها حتى لو 
ل��������م تتوافر األدلة وذلك لضم��������ان عدم إحجام 

األفراد عن  اإلبالغ عن الجرائم". 
من جانبه، يذكر قاضي التحقيق في محكمة 
الكرخ املختصة ف��������ي قضايا اإلرهاب صالح 
خل��������ف عبد  أن "اإلخبار الكاذب جريمة قديمة 
وليست وليدة اليوم ومنصوص عليها منذ 

تش��������ريع قانون العقوبات  العراقي رقم 111 / 
لسنة 1969". 

ويعرفها بأنها "اإلبالغ عن شخص واالدعاء 
بقيام��������ه بجريم��������ة )قتل أو خط��������ف وغيرها( 
مثاًل م��������ع علمه  بعدم وقوعه��������ا وذلك لغرض 
االبت��������زاز املالي او االنتق��������ام او للضغط على 

املشتكي في قضية أخرى". 
وأك��������د القاضي أنه في "بداي��ة تش��������ريع قانون 
العقوب��������ات وف��������ي امل��������ادة ) 243 ( من��������ه كانت 
العقوب��������ة مخفف��������ة  حي��������ث اعتب��������رت جريم��������ة 
األخبار الكاذب جنحة وليس��������ت جناية ولكن 
بعد تعديل ه��������ذه املادة من القانون  أصبحت 
تحدد باعتبارها جنحة أو جناية حسب نوع 
الجريمة املخبر عنها وطبيعة الحكم بالحد 
 األدن��������ى أو األعلى للعقوبة ف��������إذا حكم بالحد 
األدن��������ى بالحبس مثاًل أصبح��������ت جنحة، أما 
أذا حكم بالحد  األعلى للعقوبة )10 سنوات( 
مثاًل أصبحت جناية وملحكمة املوضوع حق 

تقدير فرض العقوبة  التي تتناسب مع حجم 
الجريم��������ة املخب��������ر عنه��������ا، ويحق للش��������خص 
الذي يق��������ع عليه اإلخبار الكاذب حق  املطالبة 

بالتعويض املادي واملعنوي".     
واتم حديث��������ه قائاًل "عندم��������ا ننظر أي قضية 
نرجع ال��������ى القواعد العام��������ة للجريمة والتي 
تتك��������ون من الركن  امل��������ادي والرك��������ن املعنوي، 
فالركن امل��������ادي هو اإلخبار ال��������كاذب والركن 
املعن��������وي ه��������و القص��������د الجرم��������ي  فجريم��������ة 
األخب��������ار الكاذب ه��������ي من الجرائ��������م العمدية 
التي يش��������ترط بها الرك��������ن املعن��������وي، فاذا لم 
يكن هناك  قصد جرمي انتفت الجريمة وفي 
بعض الح��������االت املخبر يبلغ وبس��������المة نية 
عن جريمة )س��������رقة أو  خطف( مثاًل وحس��������ب 
م��������ا أماله القانون علي��������ه )لكل من علم بوقوع 
جريم��������ة يفرض علي��������ه اإلبالغ عنه��������ا(   ولكن 
يتض��������ح بعد ذلك أنه فعل مباح أي ) ال توجد 
جريم��������ة (، فينظ��������ر القاض��������ي هنا ه��������ل هناك 

قصد  جرمي فاذا ثبتت س��������المة النية، وكان 
الواعز هو إخبار الس��������لطات فيقوم القاضي 
بغل��������ق الدعوى  بصورة نهائي��������ة لعدم وقوع 
الجريم��������ة، أما في حالة وقوع الجريمة وعدم 
كفاية األدلة فتغل��������ق الدعوى  بصورة مؤقتة 
وال يعتب��������ر هن��������ا أخبارًا كاذب��������ا وذلك لوقوع 

الجريمة فعاًل". 
وم��������ن جهة أخرى، ال يج��������د القاضي أن هناك 
"فرقا في ف��������رض العقوبة في جريمة اإلخبار 
الكاذب فيما  إذا وقعت على موظف او شخص 
ذي صفة رس��������مية أو مكل��������ف بخدمة عامة او 
كان ش��������خصًا عاديا ألن  الجريمة هي نفسها 
ف��������ي كلتا الحالت��������ني"، الفتا ال��������ى ان "املحكمة 
تقدر مدى تأثي��������ر املعلومات املخبر  عنها إذا 
كانت تمس الش��������خص املخبر عن��������ه في حال 
كان ذا مركز اجتماعي ووظيفي وس��������تتدخل 
 بمعنى طلب التعوي��������ض عن األضرار املادية 

واملعنوية التي لحقت به". 

اإلخبار الكاذب.. جريمة دوافعها االنتقام وتشويه السمعة

■  رئاسة محكمة استئناف الكرخ.. عدسة/ محمد سامي
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)1(
 65/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020  

املبدأ:  
تنظر محكم��������ة البداءة بحك��������م واليتها العامة 
في الدع��������اوى التجارية عندم��������ا ال يكون هناك 
محكمة  مختصة بالنظر في الدعاوى التجارية 

في تلك املحافظة. 

القرار
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في 
محكمة التمييز االتحادية لوحظ  حصول تنازع سلبي 
ف��������ي  االختصاص النوعي بني محكم��������ة بداءة الناصرية 
ومحكمة  البداءة املختصة بنظر دعاوى عقود املقاوالت 
الحكومي��������ة ف��������ي  الناصرية في نظر الدع��������وى  املقامة من 
املدير املفوض لش��������ركة ) CKG ( االندنوسية على املدعى 
عليه مدير عام  الشركة  العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
في املنطقة الجنوبية اضاف��������ة لوظيفته للمطالبة  بمنع 
معارضته في إطالق خطاب الضمان. إذ ترى كل واحدة 
منهم��������ا انها غي��������ر مختصة  بنظره��������ا، وألن اختصاص 
النظر في ه��������ذه الدعوى يكون  منعق��������دًا ملحكمة البداءة 
املختص��������ة  بالدع��������اوى التجارية وان محافظ��������ة ذي قار 
ال توج��������د فيها محكمة تجارية لذل��������ك  يكون  اختصاص 

النظ��������ر فيها منعق��������دًا ملحكمة الب��������داءة بحك��������م واليتها 
العامة لذا قرر إيداع  إضبارة الدعوى لدى محكمة بداءة 
 الناصرية للنظ��������ر فيها وفق القانون وإش��������عار محكمة 
 البداءة املختص��������ة بدعاوى عقود املق��������اوالت الحكومية 
في الناصرية بذلك  وصدر القرار  اس��������تنادًا للمادة )13/

أواًل/ب/ثاني��������ًا/2( من قان��������ون التنظي��������م القضائي رقم 
160 لس��������نة 1979  املعدل وباالتفاق  في 1/رجب/1441ه� 

املوافق 2020/2/25م. 

)2(
 81/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020 

املبدأ:  
حي��������ث أن طلب تصحي��������ح القس��������ام انصب على 
مهنة املتوفي في شهادة وفاته ولم ينصب على 
 تصحيح حجة الوفاة وألن املادة 301 من قانون 
املرافع��������ات املدنية رق��������م 83 لس��������نة 1969حددت 
 اختص��������اص محكم��������ة االحوال الش��������خصية في 
تنظي��������م حج��������ج الوصاي��������ا والوق��������ف والحج��������ج 
االخرى وألن  موض��������وع الدعوى ال يدخل ضمن 
االختصاص��������ات املحددة أع��������اله فتكون محكمة 

البداءة هي  املختصة بنظر هذه الدعوى. 

القرار
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من الهيأة املوس��������عة املدنية 
في محكمة التمييز االتحادية وجد أن  تنازعًا سلبيًا 
وقع ب��������ني محكمة ب��������داءة العمارة ومحكم��������ة األحوال 
الش��������خصية في العمارة في  نظ��������ر الدعوى املقامة من 
املدع��������ي )ج  م ج( عل��������ى املدعى عليه )مدي��������ر عام دائرة 
صحة  ميس��������ان/ اضافة لوظيفته( إذ ترى كل منهما 
انه��������ا غي��������ر مختصة  ف��������ي نظرها وحي��������ث ان  عريضة 
الدع��������وى أنصبت عل��������ى املطالبة بال��������زام املدعى عليه 
بتغيير وتصحيح مهنة  املتوفى )س  ج( في ش��������هادة 
وفات��������ه الص��������ادرة م��������ن دائ��������رة املدعى علي��������ه وجعلها 
عسكري بداًل  من كاسب وإذ أن اختصاصات محكمة 
 األحوال الش��������خصية حددتها املادة )300( من  قانون 
املرافعات املدنية رقم )83( لس��������نة )1969( املعدل ومن 
بينه��������ا  اثب��������ات الوفاة وان  امل��������ادة )301( م��������ن القانون 
املذكور بينت الحجج التي تصدرها محكمة األحوال 
 الش��������خصية وبما ان طل��������ب  التصحي��������ح أنصب على 
مهن��������ة املتوف��������ى في ش��������هادة وفاته ول��������م  ينصب على 
تصحيح حج��������ة الوفاة لذا فان نظ��������ر الدعوى يخرج 
 عن اختصاص محكمة  االحوال الشخصية وبالتالي 
ينعق��������د االختصاص ف��������ي نظرها إل��������ى محكمة بداءة 
العم��������ارة  وتبعًا ملا تقدم واس��������تنادًا إل��������ى أحكام املادة 
)13/أواًل-ب-ثاني��������ًا2-( من قان��������ون التنظيم  القضائي 
رقم )160( لس��������نة )1979( املعدل  ق��������رر تعيني محكمة 
ب��������داءة العم��������ارة ف��������ي نظ��������ر  الدع��������وى مح��������ل التنازع 

وارس��������الها إليها للفصل فيها وفق��������ًا ألحكام القانون 
واش��������عار  محكم��������ة  األحوال الش��������خصية ف��������ي العمارة 
بذل��������ك، وصدر القرار باالتفاق ف��������ي 21/رجب/1441ه� 

 املوافق 2020/3/16م. 

)3(
 119/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020  

املبدأ:  
التعي��������ني بعد اكمال الس��������ن القانون��������ي للتقاعد 
ال يرت��������ب أثر قانوني للموظ��������ف كونه تم خالفًا 
الحكام  القانون وال تحتس��������ب خدمته تقاعدية 
عم��������اًل بأحكام امل��������ادة 20 / اوال/ ه��������� من قانون 

التقاعد املوحد  رقم 9 لسنة 2014 املعدل. 

القرار
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية في 
محكمة التمييز االتحادية، وجد أن  الطعن التمييزي 
مقدم ضمن  امل��������دة القانونية قرر قبوله ش��������كاًل ولدى 
عط��������ف النظر عل��������ى  الق��������رار املميز وجد ان��������ه صحيح 
وموافق للقانون لالس��������باب التي  استند اليها ذلك ان 
الثابت  من االضب��������ارة التقاعدية ان املميز/ املعترض 

)خ ع ح( يطل��������ب اعادة ص��������رف  راتب��������ه  التقاعدي بعد 
صدور املرسوم الجمهوري املرقم 77 في 2005/7/25 
واملرس��������وم  املرق��������م 11 لس��������نة 2017 حي��������ث تب��������ني  من 
االضبارة التقاعدي��������ة ان املميز/ املعترض من  مواليد 
1940/7/1 وتم تعيينه بموجب املرسوم الجمهوري 
رق��������م )1( ف��������ي   2004/7/1  بوظيفة س��������فير ف��������ي وزارة 
الخارجية ثم نسب للعمل بدرجة مدير مكتب رئيس 
الجمهورية  واحيل الى التقاعد  باعتباره مدير مكتب 
رئيس الجمهورية بموجب املرس��������وم الجمهوري  رقم 
77 ف��������ي 2005/7/25 وبذل��������ك يتضح ان تعيني  املميز/ 
املعترض حصل بعد اكماله  الس��������ن القانوني لالحالة 
عل��������ى التقاعد البال��������غ )63( من العمر حي��������ث انه اكمل 
الس��������ن  القانون��������ي  للتقاع��������د بتاري��������خ 2003/7/1 وتم 
تعيينه عام 2004 وحيث ان التعيني بعد اكمال السن 
 القانون��������ي للتقاع��������د ال يرت��������ب  اثر قانون��������ي للموظف 
كونه تم خالفًا الحكام القانون وال تحتس��������ب  خدمته 
تقاعدي��������ة عمال بأحكام املادة )20/أواًل/ه�( من  قانون 
التقاع��������د املوح��������د رق��������م 9 لس��������نة   2014 املع��������دل وبناء 
على ذلك ال يس��������تحق املمي��������ز/ املعت��������رض اية حقوق 
تقاعدية  س��������يما  وان صدور املرسوم الجمهوري رقم 
11 لس��������نة 2017 ج��������اء تصحيحًا للمرس��������وم  املرقم 77 
لس��������نة 2005 وال��������ذي ال يغير  من االمر ش��������يئًا لصالح 
املمي��������ز/ املعترض لذا قرر  تصدي��������ق القرار املميز ورد 
الطع��������ن التمييزي وصدر الق��������رار باالتفاق في   7/ذي 

 الحجة/1441ه� املوافق 2020/7/28م. 

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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 * ونحن نتتبع اخلطى الواثقة لعملكم 
الق�ضائي الذي يعد احد اأهم ركائز املجتمع 

مبحافظة  خرجت من اتون احتالل بغي�ض 
نتوجه ب�ضوؤالنا الأول لكم عن ن�ضبة الدمار 
الذي طال دور  الق�ضاء يف حمافظة النبار 

�ضواًء اأثناء فرتة احتاللها من قبل ع�ضابات 
داع�ض الرهابية اأو  اأثناء عمليات التحرير 

الع�ضكرية لها؟
 - خالل تل��������ك الفترة العصيب��������ة التي مرت بها 
محافظة األنبار أثناء احتالل عصابات داعش 
 االرهابية ملس��������احات شاس��������عة م��������ن أراضيها 
تعرضت املحاكم للنهب والس��������لب والتخريب 
من قبل  العصابات االرهابية، حيث تم تهديم 
العديد من املحاكم سبقتها عمليات ممنهجة 
بس��������رقة  ممتلكاتها من قبل الزم��������ر اإلجرامية 
لتلك العصابة، املحاك��������م تضررت أيضا بفعل 
حرب  الش��������وارع أثناء عملي��������ات التحرير التي 
خاضته��������ا قواتن��������ا املس��������لحة م��������ع العصابات 
االرهابية وش��������ملت  اغلب مدن املحافظة حيث 
وضع��������ت فيه��������ا عصاب��������ات داع��������ش االرهابية 
)املتاري��������س( س��������عيًا للبق��������اء،  لكن م��������ع عزيمة 
واص��������رار الق��������وات االمنية من )جيش وحش��������د 
شعبي وش��������رطة اتحادية وحش��������د  عشائري( 
ُحِطمت تلك املتاريس وتم تحرير املدن واحدة 
تل��������و االخرى ومن ضمنه��������ا األبنية  القضائية 
الت��������ي تفقدناها بعد التحرير لنجد أن نس��������بة 
دمار كبي��������رة طالتها جراء االحت��������الل والعبث 
 الداعش��������ي بها وكذلك تأثره��������ا باملعارك التي 

رافقت العمليات العسكرية. 

 * من املعروف اأن العمل الق�ضائي يف 
حمافظة النبار مل يتوقف عند احتاللها من 
قبل ع�ضابات  داع�ض الإرهابية، بل حتديتم 
الظروف عرب اإيجاد مواقع بديلة للعمل يف 

تلك الظروف القاهرة،  فهل بالمكان التحدث 
عنها وحتديد اأماكنها اجلغرافية؟

 -قبل احتالل مدينة الرمادي من قبل عصابات 
داعش االرهابية كانت رئاسة االستئناف في 
 املحافظة تعمل بص��������ورة طبيعية رغم اقتراب 
زمرهم املسلحة من أغلب املحاكم فيها، بحيث 
 حت��������ى اطالقات رصاصهم كانت تطال بنايات 
املحاكم، إال أن األعمال بقيت مستمرة والدوام 

 فيها كان يسير بصورة طبيعية. 
وبعد س��������قوط املحافظة بيد عصابات داعش 
االرهابية وجدنا أنفس��������نا أمام تح��������ٍد آخر، إذ 
ل��������م يتوقف  القض��������اء في اس��������تئناف املحافظة 
عن تس��������يير أعمال��������ه فتم االنتق��������ال إلى مواقع 
بديل��������ة أخ��������رى، تحدي��������دًا ف��������ي  األقضي��������ة التي 
بقيت صامدة ولم تس��������قط بأيادي العصابات 
االرهابية وفيها تم انشاء موقع بديل  لرئاسة 
اس��������تئناف املحافظ��������ة تحدي��������دًا ف��������ي )عامرية 
الصم��������ود( حي��������ث كانت أغل��������ب املحاكم ضمن 
ذلك  املقر تقدم خدماته��������ا للمواطنني بصورة 
طبيعية، وكذلك دار القضاء في مدينة حديثة 
التي بقيت  صامدة كان العمل القضائي يسير 
فيه��������ا بصورة طبيعية منذ س��������قوط املحافظة 
حتى تحريرها  وكذلك الظروف التي مرت بها 
املدين��������ة آنذاك من مقاومة مس��������تمرة لهجمات 

العصابات االرهابية  عليها. 

 * كيف كان العمل الق�ضائي يف املحاكم 
يجري اآنذاك؟ 

 - هنا البد من اإلشارة إلى أنه أثناء تلك الفترة 
العصيب��������ة كان العم��������ل في تلك املواقع يس��������ير 
 بص��������ورة طبيعية بكام��������ل كادره الوظيفي من 
قضاة وموظفني وحراسات قضائية رغم قرب 
 عصابات داعش االرهابي��������ة من مواقعنا التي 

كانت تقع ضمن مدى مرمى الس��������الح الخفيف 
 لهجماتهم حيث كانت بعض االطالقات تطال 
املحاكم أثناء وقت الدوام الرس��������مي فيها، رغم 
ذلك  بقي العمل جاريًا والدوام مستمرا بشكل 
طبيع��������ي في تحٍد من��������ا لالرهاب عبر رس��������الة 
وجهناه��������ا له  قلن��������ا فيها إن الحياة مس��������تمرة 
ولن توقفها هجماتكم، وايصال رسالة أخرى 
للمواطنني مفاده��������ا أن  الدولة باقية عبر بقاء 
أهم مؤسس��������اتها )دار القضاء( ما ش��������كل لهم 
في تل��������ك الظروف دافع��������ًا معنوي��������ًا  كبيرًا جدًا 

للصمود والتحدي. 
كما اليفوتني ايضا االشارة الى )دار القضاء 
ف��������ي الخالدية( تلك املدينة الت��������ي تم تطويقها 
من قبل  العصابات االرهابية لفترة طويلة لكن 
العمل فيه اس��������تمر بصورة طبيعية بالظروف 

التي اشرت  اليها ذاتها. 

 * بعد حترير املحافظة من الع�ضابات 
الرهابية هل بالإمكان تعريفنا بتوقيت 

�ضروعكم البدء  بحملة اعمار دور الق�ضاء 
يف املحافظة.. والنتهاء منها ودور جمل�ض 

الق�ضاء الأعلى  بالإ�ضراف عليها؟
 - م��������ا أن تحررت املحافظة حتى ش��������رع مجلس 
القض��������اء األعل��������ى بخطة إلع��������ادة اعم��������ار دور 
القض��������اء  فيه��������ا، ت��������م ذل��������ك بإش��������راف ومتابعة 
السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي 
الدكت��������ور فائ��������ق زيدان  حيث أش��������رف بش��������كل 
مباش��������ر ومتابعة تفصيلية دقيقة على حملة 
االعمار التي طالت دور القضاء  في املحافظة. 

 * حدثنا عن هذه امل�ضاريع ومواقعها؟
 - تلك املشاريع تضمنت: إعادة إعمار وترميم 
قصر القضاء في االنبار ومش��������يداته بالكامل 
 واع��������ادة ترميم ال��������دُور الخاص��������ة بالقضاة في 
مقر القصر. كما تم إنش��������اء عش��������ر دور للسادة 
القضاة ف��������ي  املقر ذاته. وتم بن��������اء مقر االدعاء 
العام وانش��������اء قاعة لالجتماعات فيه. وانشاء 
القص��������ر  وتأثي��������ث  بواب��������ة وس��������ياج  للقص��������ر. 

واملحاكم التابعة له في مقر الرئاسة. 
  إضاف��������ة ال��������ى إنش��������اء مق��������ر خاص بالش��������عبة 
الهندسية في قصر القضاء بمركز االستئناف 

وإنشاء مقر  شعبة التصاريح األمنية فيه. 

 -ترميم دار القضاء في الفلوجة وانشاء بناية 
ثانية ف��������ي دار القضاء فيه كون البناية االولى 
ل��������م تعد  تس��������توعب عدد املواطن��������ني املراجعني 

لها. كما تم بناء محكمة تحقيق أيضًا. 
 -إنشاء دار القضاء في مدينة الكرمة، وهي دار 
قضاء متكاملة تشمل جميع املحاكم )البداءة 

 والتحقيق والجنح واالحوال الشخصية(  
 -اع��������ادة اعمار دار القضاء في )مدينة الرمادي 

وقضاء راوة( 
 -بن��������اء طابق ث��������اٍن ملحكم��������ة الخالدية خصص 

العمال محكمة التحقيق فيها  
 -انش��������اء بناية جديدة ملحكمة جنايات االنبار 

"الهيأة الثانية"  
 -انج��������از وافتت��������اح دار القض��������اء ف��������ي عامري��������ة 

الصمود
 -املباشرة بترميم دار القضاء في القائم واالن 
نحن بص��������دد انجازها بالكامل في غضون ما 

يقارب  شهر تقريبا سيتم افتتاحها. 
 -املباش��������رة بترمي��������م دار القض��������اء ف��������ي مدينة 
هي��������ت وال يزال العمل قيد االنجاز وس��������تفتتح 
في امل��������دى  القريب علم��������ا ان دار القضاء هناك 
تم��������ارس اعمالها بموقع بدي��������ل، وكذلك احالة 
وتوقي��������ع عقد انجاز  دار القض��������اء في مدينتي 

عنه، والرطبة. 

 * هل هناك جهات داعمة لإعمار دور الق�ضاء 
يف املحافظة من غري جمل�ض الق�ضاء الأعلى 

 وكيف مت التن�ضيق بينها وبني املجل�ض 
لإ�ضراكها يف الإعمار؟

 -اش��������دد على أن الداعم االساسي لحملة اعمار 
دور القضاء في املحافظة هو مجلس القضاء 
 االعل��������ى متمث��������ال بش��������خص رئيس��������ه القاضي 
الدكت��������ور فائق زي��������دان وهناك جه��������ات داعمة 
بهذا الص��������دد  منها دي��������وان محافظ��������ة االنبار 
وبرنامج األمم املتحدة االنمائي  UNDP  الذين 
كانت لهم ملس��������ات  ايجابية في انش��������اء واعمار 

تلك الصروح القضائية في املحافظة. 

 * اإجابتكم تقودنا ل�ضوؤال اآخر يكمن بحجم 
التعاون والتن�ضيق بني رئا�ضة ال�ضتئناف 

يف حمافظة  النبار واجلهات الداعمة امل�ضار 
اليها؟

 -في ما يخص التعاون مع برنامج األمم املتحدة 
االنمائي  UNDP  فالتنسيق بخصوصه تم مع 
 الشعبة الهندسية في مجلس القضاء األعلى 

ورئاسة االستئناف في املحافظة. 
أم��������ا في ما يخص دعم ديوان املحافظة لحملة 
االعمار فأنه ينم عن طيب العالقة بني رئاس��������ة 
املذك��������ورة  الس��������اندة  واألجه��������زة   االس��������تئناف 
ويعك��������س أط��������ر التع��������اون بني األط��������راف لغاية 

مكمنها خدمة  املحافظة ومواطنيها.
  

 * منذ متى بداأ العمل بدور الق�ضاء ب�ضكل 
فعلي بعد حترير املحافظة، ومن هي اأُوىل 

املحاكم  التي با�ضرت العمل؟
 -من��������ذ انتهاء عمليات تحرير املحافظة ش��������رع 
مجل��������س القض��������اء بإعادة إعم��������ار دور القضاء 
ف��������ي  محافظة االنبار تحدي��������دًا، منذ عام 2016 
بدأ اإلعمار بدار القض��������اء في الرمادي وقصر 
القضاء  تلته حملة اعمار شاملة لدور القضاء 

األخرى فيها. 

 * ما هي الإ�ضافات التي طراأت على دور 
الق�ضاء التابعة ل�ضتئناف الأنبار بعد اإعادة 

افتتاحها؟
 - ل��������م يقتصر االعمار على مش��������يدات البنايات 
فحسب لكن تم تجهيز قصر القضاء بمولدات 
حديثة  وصيانة القديمة املوجودة فيه، كما تم 
نص��������ب انظمة مراقبة حديثة في اغلب املحاكم 
وربط  ش��������بكة الحاس��������وب البرام عقود الزواج 

االلكتروني.  
كم��������ا ال تفوتني اإلش��������ارة الى نظام االرش��������فة 
االلكتروني��������ة ال��������ذي اتبعه االس��������تئناف الغلب 
الكت��������ب  الص��������ادرة وبعض الدعاوى وارش��������فة 
كامل��������ة ملعامالت التعويضات لوجود لجنتني 
فرعيتني ف��������ي  محافظة االنب��������ار تقدم خدمات 
التعويض��������ات للمواطنني ضم��������ن القانون رقم 

)20( بإشراف رئاسة  االستئناف. 

 * هل هناك نية لفتتاح دور ق�ضاء جديدة يف 
مناطق اخرى مبحافظة النبار؟

 -م��������ن املع��������روف ان محافظة االنب��������ار هي اكبر 
محافظ��������ة في الع��������راق والعديد م��������ن اقضيتها 
متباع��������دة  جغرافي��������ا عن بعضه��������ا وهناك من 

اقضيته��������ا تبعد عن مركز املحافظة بمس��������افة 
تص��������ل الى قراب��������ة  ال���������400 كم وعلي��������ه يحرص 
مجل��������س القضاء االعل��������ى على انه��������اء معاناة 
املواطنني في االقضية  والنواحي التي يعاني 
س��������كانها من البعد الجغرافي عن دور القضاء 
النج��������از معامالته��������م عبر افتت��������اح  دور قضاء 
قريبة أو في مقر اقضيتهم.. واشير الى أن من 
ضمن خطط مجلس القضاء األعلى  بعد إتمام 
إعمار دور القضاء املحافظة  الشروع بتشييد 

دور قضاء جديدة. 
مث��������ال على ذل��������ك افتت��������اح محكمة ف��������ي قضاء 
النخي��������ب، حيث كانت اق��������رب محكمة جغرافيًا 
عليه تبعد  قرابة ال� 300 كم، وفي النية افتتاح 
محكم��������ة بناحي��������ة الرمان��������ة التابع��������ة للحدود 

االدارية لقضاء القائم. 

 * هل قدمت حماكم ا�ضتئناف النبار �ضهداء 
من مالكاتها العاملة )ق�ضاة وموظفني( وكم 

هو  عددهم؟. 
 - م��������ن املع��������روف أن القضاء ش��������أنه ش��������أن بقية 
دوائ��������ر الدولة الت��������ي اس��������تهدفتها االعتداءات 
االرهابي��������ة  التي طالت املحافظ��������ة حيث قدمت 
رئاس��������ة االس��������تئناف من منتس��������بيها خمسة 
ش��������هداء وثالثة طالهم  االختط��������اف ولم يعثر 
عليهم حتى اآلن، كان من ضمنهم مدير إدارة 
االس��������تئناف آنذاك االس��������تاذ   )صبري حديد(، 
اغلب املنتس��������بني كانوا صامدي��������ن ومتحدين 
عبر اس��������تمرارهم بالدوام ف��������ي أوج  العمليات 
االرهابية واحتالل املحافظة من قبل عصابات 
داعش االرهابية ودف��������ع البعض منهم  حياته 
ثمنًا لتأدية واجبه الوطني بوجوده في دوامه 

اته.  الرسمي متحديًا االرهاب واعتداء

 * هل خّلف احتالل داع�ض للمحافظة اثارًا 
معنوية مل�ضتموها من خالل عملكم الق�ضائي؟

 -مؤكد ان االره��������اب الذي طال محافظة األنبار 
قد خل��������ف آث��������ارًا كبي��������رة عليه��������ا كان��������ت أولى 
تأثيراته  نفس��������ية على املواطنني الس��������يما من 
ش��������رائح االطفال والنساء الذين شاهد العديد 
منه��������م بأم أعينهم  االعمال االجرامية التي قام 
بها الدواع��������ش بل طالت العدي��������د منهم ايضا 
)االطف��������ال والنس��������اء اقص��������د(  لك��������ن بالنتيجة 
نق��������ول لرب ضارة نافعة، ك��������ون احتالل داعش 
للمحافظ��������ة ومعايش��������ة الناس له��������م  ورؤيتهم 
لنس��������بة االجرام التي اعترت أعمالهم والحقد 
الدفني الكامن لإلنس��������ان خل��������ف لديهم جميعًا 
 كره��������ا ومقتا لتل��������ك الفئة االرهابي��������ة املجرمة 
تغيرت على اثرها قناع��������ات العديد من املغرر 
بهم.  كل ذلك وّلد وعيًا نفس��������يًا لدى املواطنني 
انعك��������س إيجابًا عب��������ر تعاملهم م��������ع االجهزة 
االمني��������ة الت��������ي  ح��������ررت املحافظ��������ة م��������ن تل��������ك 

العصابات االرهابية املجرمة. 

 *هل وقف الق�ضاء يف حمافظة النبار على 
جتاوزات قانونية اأو حتى �ضرعية قام بها 

 الدواع�ض �ضعيًا منهم للتحايل على القانون 
ل�ضلب حقوق لي�ضت لهم؟

 -عن��������د احت��������الل املدين��������ة ص��������ادرت الزم��������ر 
اإلجرامية دور القضاة ومنتسبي مجلس 
القضاء اضاف��������ة الى  قيامهم باالس��������تيالء 
على ممتل��������كات االجه��������زة االمنية االخرى 
العامل��������ة باملحافظ��������ة عب��������ر اعتباره��������م كل 
 موظ��������ف يعمل في الدول��������ة )كافرا ومرتدا( 
بمفهومهم االجرامي، حيث استخدموها 
ملصالحه��������م  الش��������خصية دون وج��������ه ح��������ق 
او س��������ند قانوني مايعد تج��������اوزا قضائيًا 

سافرًا. 
داعش تالعب حتى باملسائل الشرعية مثل 
تعدي��������ل نصاب الزكاة ومدده��������ا وكميتها 
ومقدارها  بش��������كل يخالف الش��������ريعة بغية 
تحقيق مصالحهم النفعية، داعش خالف 
كل الش��������رائع الس��������ماوية  بتزويجه بعض 
النس��������اء اللواتي ك��������ن على ذم��������ة ازواجهن 
لرجال آخري��������ن رغم قي��������ام الزوجية. وتلك 
 مخالفات شرعية بينة جدًا مما ينم على ان 
تلك العصابات هي اجرامية التمت للدين 

بأية صلة  وكذلك لالنسانية وقيمها.  

 *هل لكم اأن تطلعونا باإيجاز على اإح�ضائية 
خا�ضة بالق�ضايا املُنجزة ل�ضتئناف املحافظة 

يف عام   2020؟
 -ع��������دد قضاي��������ا املخ��������درات املنج��������زة م��������ن قبل 
الجنايات بلغ 133 وال ي��������زال العديد منها في 

دور  التحقيق. 
 -ع��������دد قضاي��������ا االره��������اب املنج��������زة 613 ضمن 

احكام محكمة الجنايات  
 -عدد قضايا جرائم القتل 41 

 -عدد أحكام االعدام 33 
 -عدد األحكام بالسجن املؤبد 130 

 -عدد األحكام بالسجن 15 سنة 150 
واليزال العمل باملحاكم مس��������تمرا طبعا، وهي 
ضمن مدى السقف الزمني الذي انقضى حتى 
 لقائنا اليوم في اوائل ش��������هر تشرين األول أي 

قبل االخير من العام الحالي. 

 *نحن نعي�ض حقبة كورونا رغم ذلك مل�ضنا ان 
العمل م�ضتمر يف حماكم اجلنايات والرقام 

 املنجزة كبرية ب�ضكل يح�ضب لال�ضتئناف. 
 -كورون��������ا ش��������كلت تحدي��������ًا جدي��������دًا لنا في 
اس��������تئناف املحافظة حيث اتخذت رئاس��������ة 
االس��������تئناف التدابير  الصحي��������ة والوقائية 
الكف��������وف  عب��������ر تعفي��������ر املداخ��������ل وارت��������داء 
والكمام��������ات واجه��������زة وادوات التعقيم رغم 
 الجائح��������ة والن��������زال مس��������تمرين بذلك حتى 

زوالها. 

ختامًا
ودعنا القاضي حميد نوري بديوي المس��������ني 
في نظرات عينيه التحدي واالصرار لديمومة 
 النه��������وض بالواق��������ع القضائ��������ي ف��������ي محافظة 
األنب��������ار متوس��������مًا بالدع��������م الالمح��������دود الذي 
يقدمه مجلس  القضاء األعلى بشخص رئيسه 
القاض��������ي الدكتور فائق زي��������دان كل الخير لغٍد 

أفضل. 

رئيس استئناف األنبار: استمررنا بالعمل 
والمحاكم في مرمى نيران   "داعش" 

■ القاضي حميد نوري بديوي

■ رئاسة محكمة استئناف االنبار

حملة إعمار شاملة لدور القضاء منذ حترير احملافظة  

 داعش تالعب باملسائل الشرعية بشكل خمالف للشريعة اإلسالمية بغية حتقيق مصاحلهم  النفعية

إعداد وحوار/ علي البدراوي وسميح قاسم  

طيل��������ة أكث��������ر من عقد ونصف كانت محافظة األنبار هدفًا مباش��������رًا لالرهابيني على اختالف  مس��������مياتهم حيث ما انفكوا عن اس��������تهدافها 
والتعرض ملواطنيها، اخره ما تعرضت له املحافظة  من اس��������تيالء بغيض لعصابات داعش اإلرهابية طال مس��������احة شاسعة من أراضيها 

لشهور عديدة  توجت بتحريرها من قبل القوات العراقية املسلحة. 
وكان القضاء ضمن األهداف االولى لعصابات داعش اإلرهابية في املحافظة، ملا له من تأثير  إنس��������اني ومعنوي على املواطن فيها حيث 

حاول اإلرهابيون قدر االمكان النيل منه وإخماد  صوته، فكان بقضاته ومنتسبيه خير مصٍد لهم بصموده ومطاولته بالبقاء. 
وقفتنا في صحيفة "القضاء" كانت عبر حوارنا املوسع الذي أجريناه مع رئيس محكمة  استئناف االنبار االتحادية القاضي حميد نوري 
بديوي الذي جاد بإجابته على اسئلتنا، مستعرضًا  ما مر به القضاء في محافظة األنبار من تحديات كبيرة قدم على إثرها التضحيات 

الجسام  باألرواح والبنى التحتية ليكون خير منارة استضاء بها املواطنني في عز محنتهم من االحتالل  الداعشي ملدنهم. 
القضاء في محافظة األنبار واجه بعد تحريرها من دنس عصابات داعش اإلرهابية تحديا من  نوع آخر يكمن بالشروع الكامل بعمليات 

البناء واالعمار واإلنشاء أيضا.  

 فيما يأتي نص  الحوار
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اإلرهابية صبحة.. صادرت أمالك األهالي 
وحبست ابنتها التي فرت إلى القوات األمنية 

بغداد/ علي البدراوي

قصص داعش الوحشية 
التنتهي وستبقى األجيال 
التي عاصرتها تتناقلها، 
أما الواجب املهني  العالم 

القضاء فيحتم على 
أقالمه توثيق تلك الجرائم 
واالنتهاكات لتكون شاهد 

اثبات رسمي  ومرجعًا 
للدارسني. لكن أن يصل 
الحال بأم تفترس فلذة 

كبدها )ابنتها( فذلك ما لم 
تنقله الينا كتب  التاريخ 

مسبقًا قبل )داعش(!!. 

القصة
الحزن واألسى  بنظرات يملؤها 
السلطات  أم�����ام  )س(  ج���د  ي��ق��ف 
اختطاف  على  مشتكيًا  األم��ن��ي��ة 
قبل  م����ن  اب����ن����ه(  ح���ف���ي���دت���ه   )ابنة 
ال���دواع���ش وع����دم ال��ع��ث��ور عليها 

مطلقًا. 
خ����ي����وط ج���ري���م���ة اخ����ت����ف����اء )س( 
وامل��ت��س��ب��ب��ني ب��ه��ا ب�����دأت تتضح 
ح��ني ان��ه��ال��ت ال��ش��ك��اوى م��ن قبل 
التابعة  ق��ري��ة   )إسديرة(  أه��ال��ي 
ف���ي محافظة  ال���ش���رق���اط  ل��ق��ض��اء 

صالح الدين على )صبحة(. 
ب����ني مشتٍك  ال���ض���ح���اي���ا  وت���ق���س���م 
ع��ل��ى م���ص���ادرة ب��ي��ت��ه وب����ني آخر 
ش��اه��د أم��الك��ه ت��ب��اع ف��ي محلها 
شهدوا  وب���ني  آخرين  ال��ت��ج��اري 
تجوال زوجها الثاني )كامل( في 
األفغاني  ال��زي  مرتديًا  أحيائهم 
الداعشي على مرأى  من الجميع 

مجاهرًا بداعشيته. 
ك�����ل ذل�������ك ي����ق����ف ب���ك���ف���ة أم���������ام ما 
ل��ل��ق��ض��اء م���ن ش���ك���وًى تجاه  ورد 
بتسببها  ت���ت���م���ث���ل  )ص�����ب�����ح�����ة( 
باختفاء ابنتها من  زوجها األول 

)س( بالتواطؤ مع الدواعش. 
وفق إفادات الشهود ومنها )ي( 
صديقة )س( فإن االثنتني عزمتا 
في ليلة الخامس عشر من شهر 
 كانون الثاني من عام 2017 على 
ق��ري��ت��ه��م��ا واللجوء  ال���ه���روب م��ن 
ال������ى ال�����ق�����وات االم����ن����ي����ة امُل����ح����ررة 
ولدى  امل��ق��اب��ل.  االي���م���ن   للساحل 
وصولهما الى ضفاف نهر دجلة 
االرهابية  امل����ف����ارز  اح�����دى  ال���ق���ت 
التابعة  لعصابات داعش القبض 

أطلقت  م��ا  س��رع��ان  لكن  عليهما 
سراحيهما. 

فشلت  أن  "ب������ع������د  )ي(   ت������ق������ول 
محاولتنا بالهرب عادت كل منا 
اليوم  فجر  ف��ي  لكن  منزلها  ال��ى 
داعش  م����ف����ارز  ال���ث���ان���ي  داهمت 
مع  منها  فاختطفتني  م��ن��ازل��ن��ا 
وال��دي )م( وف��ي املعتقل واجهت 
واجهت  أن��ه��ا  ال��ت��ي  عرفت  )س( 

املصير نفسه". 

المواجهة
عرفت  أن����ن����ي  ق���ائ���ل���ة  )ي(  ت���ف���ي���د 
م��ن خ���الل م��ج��ري��ات األح�����داث أن 
ه����ي من  )ص���ب���ح���ة( وال�������دة )س( 
بشكل  ع��ل��ي��ن��ا  اب��ل��غ��ت  الدواعش 
ج��ع��ل��ه��م ي��ع��ي��دون ال���ق���اء القبض 

علينا مرة أخرى. 
إذ ما أن حل صباح يوم اعتقالي 
مع والدي و)س( حتى فتح علينا 
)صبحة(  ب� وإذا  امل��ع��ت��ق��ل  ب�����اب 
ت��ق��ف أم��ام��ن��ا وجهًا  وال����دة   )س( 
االرهابي  زوج����ه����ا  ك�����ان  ل����وج����ه. 

)ك.ط( يتوارى خلفها. 
لم تمض ثواٍن على تلك املواجهة 
ح��ت��ى ق���ام���ت )ص���ب���ح���ة( بصوت 
أقبح  ب���ك���ي���ل  م����رت����ف����ع  ج�����ه�����وري 
العبارات  والتعنيف تجاه ابنتها 
بتقديمها  إي���اه���ا  م���ه���ددة  )س( 
رأسها  ليقطع  املنطقة  )وال���ي(  ل����

نحو  م���ح���اول���ة  هروبها  ج�������راء 
)الكفرة  ب���ج���ه���ة  وص���ف���ت���ه���ا  م�����ا 
القوات  ال��رواف��ض( قاصدة بذلك 
ابنتها  ع��ل��ي��ه��ا  ل����ت����رد  األم����ن����ي����ة، 
 ب�����ج�����رأة ش�����دي�����دة وع�����ل�����ى م�����رأى 
ومسمع من جميع من كان يقف 

حاضرا ذلك املوقف قائلة: 
انها بالفعل تروم العبور للقوات 
األمنية وهم أشرف منكم )الحشد 
والقوات األمنية يشرفوكم( أيها 

 الدواعش. 
م��ل��ق��ي��ة ال��ش��ت��ائ��م ب��ح��ق��ه��م وبحق 
زوجها االرهابي الذي ما أن سمع 
حديثها حتى هددها وتوعدها 
جرأتها  ج�������راء  ب��م��ص��ي��ر  القتل 
واعترافها  ب��ح��ق��ه��م  ب���ال���ت���ح���دث 
باللجوء للقوات األمنية العراقية 
وكيل املديح لهم  أمامهم. بعدما 
سمعته من حديث جريء تفهوت 
)صبحة(  أن��ه��ت  )س(  ابنتها  ب��ه 

الحوار قائلة:  
 )اال اخفيج وما تطلعني ابد( 

تضيف )ي( قائلة: 
في اليوم املشهود ذلك تم اطالق 
أن������ا فبقيت  أم������ا  س�������راح وال��������دي 
نقلنا  م���ع )س( ح��ي��ث  ب��امل��ع��ت��ق��ل 
آخ��ر تابع  ال��دواع��ش  الى معتقل 
لهم يقع في ناحية الزاب التابعة 
مل��ح��اف��ظ��ة ك���رك���وك وب��ع��د حوالي 
15 يوم تم  اطالق سراحي تاركة 

ولم  امل��ع��ت��ق��ل  ف����ي  )س( وح����ي����دة 
يعرف مصيرها حتى اآلن. 

صبحة! 
ارت��ب��ط��ت )ص��ب��ح��ة( ب������زوٍج ثان 
أحد  ك���ان  وال�����ذي  )ك.ط(  ي��دع��ى 
ع�����ن�����اص�����ر ع������ص������اب������ات داع��������ش 
بارتدائه  ع��رف  االرهابية  حيث 
السالح  االف��غ��ان��ي وحمله  ال���زي 
كما شوهد بمشاركته الدواعش 
ضد  ال��ع��م��ل��ي��ات  االرهابية  ف���ي 
ال�����ق�����وات االم����ن����ي����ة، وم�����ن ضمن 
اليه  اس�����ن�����دوه�����ا  ال����ت����ي  امل�����ه�����ام 
االم���وال من  كانت مهمة جباية 

 املواطنني. 
مع  اش����ت����رك����ت  ت����ل����ك   )صبحة( 
وأثاث  دُور  ب��م��ص��ادرة  زوج��ه��ا 
ع�����دد ك��ب��ي��ر م����ن امل����واط����ن����ني في 
مناطق  مختلفة وصلت مدياتها 
الجغرافية الى خارج املحافظة، 
ح���ي���ث اف���ت���ت���ح���ت )داع���������ش( لها 
التي  ف��ي  القرية  ت��ج��اري��ا  م��ح��ال 
ف��ي��ه��ا )اس����دي����رة سفلى(  ت��ق��ط��ن 
تبيع م��ن خ��الل��ه االث���اث واملواد 
التي  وامل������الب������س  وامل���م���ت���ل���ك���ات 
دُور  م���ن  ال����دواع����ش   يصادرها 
املنطقة  النازحني من  املواطنني 

ومنتسبي االجهزة االمنية.  
باالشتراك  )ص���ب���ح���ة(  ق����ام����ت    
املذكور  املحل  بفتح  مع زوجها 

الذي كان يغذيه عناصر داعش 
املواطنني.  باملواد  املصادرة من 
لقاء مرتب شهري قدره )50 الف 
دي��ن��ار ع���راق���ي(. وم���ن جرائمها 
يعود  دار  ق��ي��ام��ه��ا  بمصادرة 
ألحد منتسبي الحشد الشعبي 
من أبناء منطقتها وسكنت فيه 
مع زوجها على  مرأى من ذويه. 

املنطقة كانوا يشاهدون  أهالي 
تبيع  وه��ي  محلها  ف��ي  صبحة 
امل���ص���ادرة علنًا وعلى  م���واده���م 

مرأى  ومسمع منهم. 

أمام القضاء
ل����ك����ل ظ�����ال�����م ن�����ه�����اي�����ة.. وداع��������ش 
الورقي  كيانها  وان��ه��ار  سقطت 
امل������ب������ن������ي ع������ل������ى دم�������������اء ال������ن������اس 
لتكون  وأرواح��ه��م  وممتلكاتهم، 
ن���ه���اي���ة )ص���ب���ح���ة( ال�����وق�����وف في 
لتنساب كلماتها  العدالة.  قفص 
م���ع���ت���رف���ة ب����م����ا ق�����ام�����ت ب������ه  ومن 
البنتها  م���واج���ه���ت���ه���ا  ض���م���ن���ه���ا 

باملعتقل وتهديدها لها. 
الجنايات  م��ح��ك��م��ة  واص���������درت 
امل����ج����رم����ة صبحة  ع����ل����ى  ح���ك���م���ا 
ب��االع��دام شنقا حتى امل��وت وفق 
وبداللة  امل������ادة  الرابعة  أح���ك���ام 
املادة الثانية 1 و3 و8 من قانون 
لسنة   13 رق���م  االره����اب  مكافحة 
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مكالمة هاتفية تنهي حياة رجل بالسكاكين من أشقاء طليقته
كربالء/ غسان مرزة

انته��������ى مصي��������ر ضياء ال��������ذي كان 
يجل��������س في داره بأم��������ان الى املوت 
بع��������د تلق��������ي مكامل��������ة هاتفي��������ة م��������ن 
ش��������قيق  طليقته انتهت بمشاجرة 

أدت نهاية حياته. 
وأظهرت وقائع الدعوى ومدوناتها 
من س��������ير التحقيق واملحاكمة انه 
في ش��������باط من عام 2020  استخبر 
مركز ش��������رطة الجدول الغربي في 
محافظ��������ة كربالء بوج��������ود حادث 
مش��������اجرة أم����������ام دار  املجن��ى عليه 
بني )ضياء( وأشقائه ضد الطرف 
الثاني املته��������م )ج.ر( وأخوته وهم 
أش��������قاء طليقت��������ه  بواس��������طة االالت 
والقامات(  )الس��������كاكني  الجارح��������ة 
حيث كان املشتكون بدارهم وورد 

اتصال هاتفي  الى ش��������قيق املجنى 
عليه من قبل شقيق طليقته املتهم 
)ع .ر( ودار حدي��������ث بينهم��������ا حول 
مبلغ م��������ن  الدي��������ن املترت��������ب بذمته 
ولديه مشاكل قديمة معهم بسبب 

قيامه بتطليق زوجته )أختهم(. 
ب��������كالم  بالحدي��������ث  املته��������م  وب��������دأ 
التهديد وغلق الهاتف وقام شقيق 
املشتكي الثاني باالتصال هاتفيًا 
م��������ع  املته��������م لتهدئ��������ة املوقف وحل 
الخالف سلميًا ولكنه فشل في ذلك 
وقابل��������ه املتهم بالتهدي��������د وأخبره 
أنه  س��������وف يحضر ال��������ى دارهم مع 

أشقائه ألخذ حقه عنوة. 
وت��������روي أوراق القضي��������ة أن��������ه بعد 
املته��������م وأخوته  لحظ��������ات حض��������ر 
وكان��������وا يس��������تقلون س��������يارة باص 
املته��������م، وعن��������د  جمب��������ي  يقوده��������ا 

وصوله��������م الى ال��������دار جرى حديث 
ب��������ني املجنى علي��������ه واملته��������م الذي 
ترجل من  س��������يارته ه��������و ومن معه 
وأثناء الحديث حصلت مش��������اجرة 
باألي��������دي بع��������د أن ق��������ام املتهم��������ون 
بخل��������ع الجاكيت��������ات  ووضعها في 
السيارة وأخذ اآلالت الجارحة من 

السيارة. 
ق��������ام املته��������م )ج.ر( بطع��������ن ضي��������اء 
رقبت��������ه  عل��������ى  الس��������كني  بواس��������طة 
وسقط أرضًا وفارق الحياة وكذلك 
تم  طعن املش��������تكني أخ��������وة املجنى 
عليه بواسطة القامات وتم نقلهم 

الى املستشفى لغرض العالج.    
القانوني��������ة كان��������ت قد  اإلج��������راءات 
اتخ��������ذت ودون��������ت أق��������وال املدع��������ني 
واملش��������تكني  الش��������خصي  بالح��������ق 
املصابني  والش��������هود الذي��������ن أكدوا 
بأقوالهم أن ال شهادة عيانية لهم 
على املشاجرة إذ أنهم حضروا بعد 
انتهاء  املش��������اجرة وطع��������ن املجنى 
عليه كونهم من منتسبي الشرطة 
باس��������تثناء الشاهدة )أخت املجنى 
عليه(  التي ش��������اهدت املشاجرة من 

على سطح الدار. 
وأفادت الشاهدة شقيقة الضحية 
ب��������أن الح��������ادث وق��������ع في الس��������اعة 
مس��������اء  والنص��������ف  السادس��������ة 
)ج.ر(   قي��������ام  املته��������م  وش��������اهدت 
بمس��������ك ش��������قيقها املجنى عليه من 
الخلف وقام بطعنه بالس��������كني في 
منطق��������ة الرقب��������ة وكذلك  ش��������اهدت 
أخو املتهم )ع .ر( يضرب شقيقها 
اآلخ��������ر باألي��������دي، وبع��������د أن حضر 
أف��������راد املفرزة خرجت  الى الش��������ارع 
وش��������اهدت ش��������قيقها وهو مفارق 

الحياة.    

وأظهرت التقارير الطبية الخاصة 
واس��������تمارة  املصابني  باملش��������تكني 
التش��������ريح الخاصة باملجنى عليه 
 واملتضمن��������ة أن س��������بب الوفاة هو 
النزف الدموي الغزير بسبب تمزق 
الشرايني الرقبية إثر اإلصابة  بآلة 

حادة. 
ولدى تدوين أق��������وال املتهم ) ج.ر(  
أقر معترفا باش��������تراكه في حادث 
املشاجرة التي حصلت بني  أشقائه 
ق��������ام  بطع��������ن  واملش��������تكني حي��������ث 
املجنى عليه بالسكني وكان يروم 
تخليص ش��������قيقه من املجنى  عليه 
وبعدها حضرت مفرزة الش��������رطة 
وألقت القب��������ض عليهم وقام برمي 

السكني في األرض.   
وجدت املحكمة أن األدلة املتحصلة 
باعت��������راف  تمثل��������ت  بالدع��������وى 
املته��������م اعتراف��������ًا مفص��������اًل ودقيقًا 
املشاجرة وطعن  في   باشتراكهما 
املجن��������ى علي��������ه وأخوت��������ه وأق��������وال 
والتقاري��������ر  املصاب��������ني  املش��������تكني 
الطبي��������ة  الخاص��������ة بهم��������ا وكذل��������ك 
الخاص��������ة  التش��������ريح  اس��������تمارة 

باملجنى عليه. 
وج��������دت املحكمة أن األدل��������ة كافية 
ومقنع��������ة إلدان��������ة املتهم��������ني وف��������ق 
التهم��������ة املوجهة اليه��������م، وحكمت 
على  املتهم ) ج.ر( باإلعدام ش��������نقًا 
حتى املوت استنادًا ألحكام املادة 
406 / 1 / ز م��������ن قانون العقوبات 

 رقم 111 لسنة 1969. 
 وكذلك حكمت املحكمة على املتهم 
)ع(  بالس��������جن ملدة خمس��������ة عشر 
سنه استنادًا ألحكام املادة   406 / 
1 / ز من قانون العقوبات رقم 111 

لسنة 1969. 

■ صبحة تواجه حكم اإلعدام بعد إدانتها باإلرهاب

■ مشكلة عائلية جديدة تنتهي بالقتل

  األصل هو مطابقة النصوص القانونية للدس��������تور باعتبار ان الدستور هو االساس 
الذي يس��������تند الي��������ه  القانون، لذا ال نس��������تغرب وجود الكثير من النص��������وص القانونية 
غير الدس��������تورية في القوان��������ني التي  صدرت قبل نفاذ دس��������تور جمهورية العراق لعام 
٢٠٠٥ ملا تضمنه هذا الدس��������تور من تغيير في  العديد من املبادئ العامة التي استندت 
عليها القوانني التي صدرت في ظل الدساتير السابقة، ولعل  ابرز ما جاء به الدستور 
انه جاء بمنظومة تش��������ريعية كاملة لبناء س��������لطة قضائية مس��������تقلة كونه اعتمد  مبدأ 
استقالل القضاء في كافة النصوص الدستورية ذات العالقة بعمل السلطة القضائية، 
وجعل  القاضي مستقال في عمله القضائي وال سلطان عليه لغير القانون ونص على 

ان للقضاء موازنة  مستقلة تجعله بمنأى عن كل التأثيرات املحتملة.  
كم��������ا حدد الدس��������تور جهة قضائية مختص��������ة بالنظر في دس��������تورية القوانني النافذة 
وهي املحكمة االتحادية  العليا وإزاء هذا التطور القضائي صدرت العديد من األحكام 
القضائي��������ة الباتة التي ألغ��������ت النصوص  القانوني��������ة غير الدس��������تورية وكذلك قرارات 
مجلس قيادة الثورة املنحل وغير املتفقة مع أحكام  الدس��������تور النافذ، ومع ذلك ما زال 
هناك العديد من النصوص القانونية املؤثرة على مبدأ استقالل  القضاء والتي تعتبر 
في نظر اهل االختصاص نصوصا غير دستورية ولكنها ما زالت تطبق لعدم  صدور 
احكام بش��������أنها بل أن هناك نصوصا مؤثرة على حي��������اد القضاء. خاصة بعد تعطيل 
عمل  املحكمة االتحادية بس��������بب االختالل القانوني في نصابها وتأخر اقرار قانونها، 
وبالتال��������ي عدم اق��������رار  النص القانوني الذي يحدد الجهة املختصة بترش��������يح وتعيني 
أعض��������اء املحكمة االتحادية، االمر الذي  ادى الى تعطي��������ل إجراءات الطعن بالعديد من 

النصوص القانونية التي يجدها القضاة واعضاء  االدعاء العام غير دستورية. 
وحي��������ث أن مبدأ اس��������تقالل القضاء باعتباره مبدأ دس��������توريا يراد ب��������ه حصر الوظيفة 
القضائي��������ة بالقضاء  فقط اال ان عددا من املحاكم تكون مش��������كلة م��������ن القضاة وأعضاء 
من الس��������لطة التنفيذية الذين يش��������تركون  في إصدار القرار القضائ��������ي، وان اغلب هذه 
املحاكم هي محاكم تش��������كلت في ظل قوانني س��������ابقة  ودس��������اتير كان��������ت تعتبر القضاء 
وظيفة وليس سلطة، ومن األمثلة على ذلك النص القانوني الوارد في  قانون الكمارك 
رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ املعدل بالقرار رقم ٧٦ لسنة ١٩٩٤ والذي تشكلت بموجبه  املحكمة 
الكمركية وجعل من بني اعضائها موظفا من الهيئة العامة للكمارك والذي يشارك في 
 اصدار القرار القضائي رغم ان دائرته التي يمثلها هي جهة طعن بالقرار وهو يعتبر 
نصا ال يتفق  مع احكام الدس��������تور اال انه لم يتم الطعن به ولم يحكم بعدم دس��������توريته 
لحد االن رغم كونه  مؤثرا  على استقالل القضاء وان االصالح التشريعي واجب لهذه 
املادة حيث ال يجوز ان تشترك الهيئة  العامة للكمارك ممثلة بعضو املحكمة باصدار 
الق��������رار القضائي خاص��������ة هي الجهة التي لها صالحية  تنفي��������ذه بموجب احكام املادة 

٢٦٠ من قانون الكمارك النافذ. 
  األبعد من ذلك ان هذه النصوص القانونية مؤثرة في حياد املحكمة كون ان الغرامات 
الكمركية  واملصادرات التي تحكم بها املحكمة الكمركية تقيد إيرادا للخزينة وان هذه 
اإليرادات توزع نس��������بة  منها على موظفي الكمارك كافة استنادا للمادة ٢٦٦ من قانون 
الكمارك النافذ ومن بني املوظفني  املس��������تفيدين من هذه االيرادات هو العضو الجالس 
في املحكمة املشارك في اصدار الحكم القضائي  والذي يؤثر وجوده والحالة هذه على 
حياد املحكمة ككل كونه لديه مصلحة من اصدار القرار  بش��������كل معني وهذه املصلحة 

ينتفي معها الحياد الذي ينعكس سلبا على حياد املحكمة الكمركية. 
ان ه��������ذه النص��������وص القانوني��������ة غير املتفقة م��������ع أحكام الدس��������تور من وجه��������ة نظرنا 
م��������ن الواج��������ب ان تكون  محال للطعن ام��������ام املحكمة االتحادية العلي��������ا ومحال إلصالح 
تش��������ريعي يتفق وأحكام الدس��������تور ألنها  مؤثرة على مبادئ القضاء وان تعذر الطعن 
أو ان اإلص��������الح احتاج الى وق��������ت ممكن أن يكون هناك  إجراء وقائي على املدى القريب 
ب��������أن يكون العضو ال��������ذي يعينه وزير املالية بموجب املادة ٢٤٥  من قانون الكمارك من 
بني موظفي وزارة املالية وليس من الهيئة العامة للكمارك ومن غير  املس��������تفيدين من 
االي��������رادات املتحققة فيها، وبغي��������ر ذلك ال يمكن أن يتمتع عض��������و املحكمة من موظفي 
 الكم��������ارك بالحياد واملوضوعي��������ة التي يتطلبها العمل في محاكم الس��������لطة القضائية 
كون��������ه ال يمكن��������ه ان  يقف موقف��������ا ثابتا من الخص��������وم في الدعاوى كم��������ا ان دائرته هي 
صاحب��������ة الحق العام في الدعوى  املنظورة امام املحكمة الكمركية، خاصة وان االدعاء 
العام يحضر جلسات املحكمة فيكون ضامنا  للحق العام مما تنتفي الحاجة لوجود 
ممثل عن الجهة املتضررة من الجريمة   ضمن تش��������كيلة  املحكمة كما ان هذه املحكمة 
تعتم��������د الكتب الرس��������مية والتعليمات الناف��������ذة في تحديد البضائ��������ع  املمنوعة وقيمة 
الرس��������وم الكمركي��������ة املترتبة عليها فتكون املحكمة معتمدة على الكتب الرس��������مية  في 

 الوصول الى الخبرة الفنية التي يقدمها العضو التابع للهيئة. 
وعليه يكون الحياد في عمل املحكمة هو الس��������بيل لتحقيق مهمة القضاء في تحقيق 

العدال��������ة التي  تتطل��������ب التجرد من املصالح الش��������خصية 
والذاتي��������ة والتخل��������ص م��������ن النص��������وص القانوني��������ة غير 
الدستورية  التي ستكون وسيلة هدم النجازات السلطة 
القضائية ف��������ي تأهيل وبناء نظام قضائي مس��������تقل في 
حالة  عدم الحكم بعدم دس��������توريتها، االمر الذي يتطلب 
اإلس��������راع ف��������ي إق��������رار مش��������روع تعدي��������ل قان��������ون املحكمة 
 االتحادي��������ة العليا وصياغته بالش��������كل الذي يتفق مع ما 
تس��������عى إليه املؤسس��������ة القضائية وجهودها في  تعزيز 

  القاضية أريج خليلمبدأ استقالل القضاء وحياده. 

اثر تعطيل المحكمة االتحادية 
على حياد بعض المحاكم
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النهوة العشائرية تمنع فتاة 
من استكمال مراسيم زواجها

القادسية/ ليث جواد

لم تكن تتصور )رسل( ابنة الثامنة 
عش��������ر ربيعا بأن عمها سيقف يوما 
ما في طريق سعادتها  ليصل الحال 
بها الى املحاكم، وذل��������ك عندما اقدم 
)النهوة العشائرية(  على ما يعرف ب�
ومنعها من  الزواج من ش��������خص من 
خارج العش��������يرة ومس��������اومتها على 
دف��������ع مبل��������غ 15 ملي��������ون دين��������ار لقاء 

موافقته.  
جناي��������ات  محكم��������ة  قاض��������ي  أم��������ام 
القادس��������ية تس��������رد )رس��������ل( قصتها 
والدم��������وع تنهمر م��������ن عينيها قائلة 
"قب��������ل  أكث��������ر م��������ن ثالثة اش��������هر تمت 
خطبتي الحد االشخاص الذي يمت 
لوالدت��������ي بصلة قرابة وجرت  االمور 
بش��������كل طبيع��������ي اال ان��������ه ف��������ي اليوم 
التالي من خطبتي وبحدود الساعة 
أثن��������اء  تناولنا  التاس��������عة صباح��������ا 
الفط��������ور س��������معنا  ص��������وت اطالقات 
ناري��������ة بالقرب م��������ن منزلن��������ا هرعنا 
على اثرها نحو النافذة  ملعرفة ماذا 
يحص��������ل في الخ��������ارج، وهن��������ا كانت 
املفاجأة والصدمة بالنسبة لي حني 
ش��������اهدت عم��������ي  واوالده مدجج��������ني 
باالس��������لحة وهم يطلق��������ون العيارات 

النارية في الهواء تجاه منزلنا". 

تهديد بالقتل
أضاف��������ت )رس��������ل( قائلة: في مش��������هد 
عم��������ي  أبن��������اء  ش��������اهدت  مخي��������ف 
يصرخون وسط الحي الذي نسكنه 
 وأمام م��������رأى الن��������اس بأنني )منهي 
عليه��������ا("، وهو مصطلح عش��������ائري 
)النهوة  العشائرية(  يعرف شعبيا ب�
أي انه "ال يسمح الحد بالزواج مني 
اال ابن��������اء عم��������ي فقط  واي ش��������خص 
يتق��������دم لخطبتي  س��������يكون مصيره 

القتل". 
ولفت��������ت ال��������ى ان��������ه "بع��������د دقائق من 
املنطقة  استعراضهم باالسلحة في 
دخل عم��������ي علين��������ا املن��������زل  وابلغنا 
بعدم س��������ماحه لهذا الزواج بأن يتم 
مهما كلف االمر ثم خرج من املنزل". 

مساومة مالية
)رس��������ل(  القاض��������ي تسترس��������ل  أم��������ام 
في حديثه��������ا قائلة: بعد م��������رور أيام 
على الحادثة  وتدخ��������ل الخيرين من 
 عش��������يرتي واف��������ق عمي عل��������ى زواجي 
ش��������ريطة ان ندف��������ع مبلغ��������ًا ق��������دره 15 
ملي��������ون دين��������ار مقاب��������ل الس��������ماح لنا 
 باكمال مراس��������يم ال��������زواج، األمر الذي 

رفضته والدتي وخطيبي. 
وأوضح��������ت ان��������ه "بعدم��������ا عجزنا عن 
اقناع��������ه بالتراج��������ع عن ق��������راره قررنا 

ط��������رق باب القض��������اء النقاذنا  من هذا 
االبت��������زاز املال��������ي الذي يق��������وم به عمي 

بالرغم من كونه اخ والدي املتوفي". 
وبينت )رس��������ل( أمام القاضي اسباب 
قيام عمه��������ا باالبتزاز املادي والنهوة 

قائلة: 
 "قب��������ل ما يقارب العامني تقدم لي احد 
أبنائه ورفضته كوني لم أجده مناسبًا 
لي، لكن بعد سماعهم  بخطوبتي من 
اح��������د اقارب والدت��������ي اقدموا على هذا 

التصرف غير الحضاري". 
فيما أوض��������ح خطيب )رس��������ل( الذي 
وقف ش��������اهدًا أمام قاضي التحقيق 
بأن��������ه "فوج��������ئ بحض��������ور اوالد ع��������م 
 خطيبت��������ه ال��������ى منزله مبلغ��������ني إياه 
ل��������ن  وانه��������م  العش��������ائرية  بالنه��������وة 
يس��������محوا به��������ذا ال��������زواج مهددي��������ن 
الدم��������اء  م��������ن  ببح��������ور   ومتوعدي��������ن 

ستجري في حال إتمامه". 
بع��������د اس��������تماعها ألقوال املش��������تكية 
والش��������هود وجدت املحكمة ان االدلة 
كافي��������ة الدان��������ة املته��������م وف��������ق  احكام 
املادة التاس��������عة من قان��������ون االحوال 
الش��������خصية وبداللة امل��������ادة 132 /3 
من قانون العقوب��������ات  والحكم عليه 
بالحبس البس��������يط ملدة سنة ولكون 
املتهم ف��������ي مقتبل العم��������ر ولحدوث 

التنازل تم ايقاف  التنفيذ. 

العم يطلب 15 مليون دينار لقاء موافقته على الزواج

المحكمة الكمركية أنموذجا

https://www.hjc.iq/view.67683/
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

استئناف واسط تناقش إيالء أهمية تحقيقية 
لجرائم المخدرات والدكات واالبتزاز  االلكتروني

إجراءات قضائية نشيطة للحد من الظاهرة

فوضى التجاوزات في نينوى تنشطر لتطول اآلثار واألنهر
نينوى/ رغد سمير

يعد موضوع التجاوز على 
األمالك العامة خطرًا يهدد توفير 
الخدمات والبنى التحتية لكافة 
املدن  خاصة بعد امتداد حاالت 

التجاوز لتشمل مواقع أثرية 
وتجارية وحيوية، إذ لم تقتصر 

على السكن  فحسب بل دخلت باب 
االستثمار, وقد أولى الدستور 

العراقي النافذ أهمية للمال العام 
وجعل له  حماية دستورية وذلك 

حسب ما نص عليه في مادته 
)27( حيث جعل لألموال العامة 
حرمة واعتبر  مسألة حمايتها 

واجبًا على كل مواطن. 

والتج��������اوزات ف��������ي محافظ��������ة نين��������وى 
أخذت حيزًا كبيرًا من حجم املش��������كالت 
املتراكمة على املحافظة  بعد تحريرها 
من عصابات داع��������ش االرهابية، إذ أن 
أغلب األراضي التابع��������ة لوزارة املالية 
 والزراع��������ة واالثار تعرض��������ت للتجاوز 
كما أن هن��������اك أراض��������ي زراعية حقوق 
التص��������رف فيه��������ا ال تس��������مح  لصاحب 
التصرف تقطي��������ع وفرز وبناء األرض, 
وق��������د تم��������ت معالجة هذه املش��������كلة من 
خالل قرار  مجلس قيادة الثورة املنحل 
املرق��������م )154( لس��������نة 2001 وال��������ذي أقر 
بوجود هذه التج��������اوزات, وقد  تضمن 
القرار املذكور إج��������راءات منها وجوب 
إزالة كل تجاوز مشمول بأحكامه وأن 
تتحمل  الوزارة أو الجهة غير املرتبطة 

بوزارة مسؤولية وقوع أي تجاوز. 
وح��������ول ه��������ذه الظاه��������رة يق��������ول رئيس 
االتحادية  نينوى  اس��������تئناف  محكمة 
القاض��������ي س��������الم محم��������د البدراني إن 
  "قرار )154( لس��������نة 2001 ال يزال ساري 

املفعول وأنه من صميم أعمال اإلدارة، 
كم��������ا أن إحال��������ة  املتج��������اوز للقض��������اء ال 
يمنع من قيام الجهة اإلدارية من إزالة 
التجاوز كما ال يجوز اتخاذ التوقيف 
 وسيلة للضغط على املتجاوز لغرض 
إزال��������ة تج��������اوزه وإنما أن��������اط للجهات 
إزال��������ة  التج��������اوزات  مهم��������ة  اإلداري��������ة 
مباش��������رة مع ضرورة أن يك��������ون هناك 
تعاون وتنس��������يق مس��������تمر بني القوات 
األمني��������ة والوحدة  اإلداري��������ة والقضاء 
بغي��������ة تنفيذ هذا الق��������رار لحني صدور 

قانون جديد بهذا الخصوص". 
وأض��������اف البدران��������ي ف��������ي مقابل��������ة مع 
"القض��������اء" ان��������ه "تم تنس��������يب قضاة في 
الجان��������ب  املوص��������ل  تحقي��������ق  محاك��������م 
 األيم��������ن واأليس��������ر ملعالج��������ة املخالفات 
والتج��������اوزات عل��������ى أراض��������ي الدول��������ة 
واإليعاز للدوائر الرسمية إلى  إشعار 
املدع��������ي العام ف��������ي نين��������وى بأية حالة 

تجاوز". 
ونظ��������رًا ألهمي��������ة موض��������وع التج��������اوز 

وإيجاد الس��������بل الكفيلة للحد من هذه 
الظاه��������رة ُعِقَد مؤخرًا مؤتمر  موس��������ع 
ف��������ي قي��������ادة ش��������رطة محافظ��������ة نينوى 
بدعوة من قائممق��������ام املوصل حضره 
عدد من الس��������ادة القض��������اة  املختصني 
وأعضاء االدعاء العام والش��������خصيات 
املس��������ؤولة ف��������ي املحافظ��������ة كان الهدف 
منه دراس��������ة  املش��������اكل واملعوقات التي 
تعيق عمل الدوائر الخدمية في مدينة 
املوصل وخاصة موضوع  التجاوزات 
وإيج��������اد الحل��������ول والس��������بل الكفيل��������ة 
وم��������ن أجل الحد من ه��������ذه الظاهرة من 
خالل التنس��������يق  والعمل الجماعي بني 
الس��������لطة التنفيذية والقضائية للعمل 

على تنفيذ القوانني. 
من جانبه أبدى املدعي العام في مقره 
في نينوى اهتمامًا واس��������عًا بموضوع 
إزال��������ة التجاوزات حي��������ث  صرح املدعي 
العام قائال "في اآلونة األخيرة انتشرت 
على سبيل املثال ظاهرة مقالع )الرمل 
 والحص��������ى( عل��������ى أطراف ت��������ل نينوى 

األثري )سور نينوى األثري( حيث تم 
رصد مجموعة م��������ن  املقالع على حافة 
السور األثري األمر الذي شكل خالفًا ملا 
ينص له قانون اآلثار والتراث رقم   )55( 
لسنة 2002". وبعد متابعات مستمرة 
من قبلنا حرصًا على االرث التاريخي 
ت��������م إزال��������ة  التج��������اوزات الحاصلة على 
تلك املناطق ورفع التجاوز عن املواقع 

األثرية ومحرماتها". 
واض��������اف املدع��������ي الع��������ام أن "مديري��������ة 
اتصاالت نينوى قدمت ش��������كوى بحق 
املتجاوزي��������ن عل��������ى العق��������ارات  العائدة 
للمديرية )بناية بدالة النمرود( وبعد 
متابع��������ة األم��������ر م��������ن قبلنا ش��������خصيًا 
واتخاذ اإلجراءات  القانونية تم إخالء 
البناية املش��������ار اليها من قبل الجهات 

املتجاوز عليها". 
م��������ن  "العدي��������د  وج��������ود  إل��������ى  وأش��������ار 
الش��������كاوى في هذا املج��������ال وهي تحت 
متابع��������ات االدعاء الع��������ام  واإلجراءات 
القانونية على قدم وس��������اق الجل إزالة 

كافة التجاوزات التي تعترض األمالك 
العامة". 

ول��������م يقتصر التج��������اوز عل��������ى عقارات 
الدول��������ة فحس��������ب، وإنما ش��������مل املوارد 
املائي��������ة متمثل��������ة بحوض نه��������ر  دجلة 
واملقال��������ع املوجودة على ضفتيه، وهذا 
ما كش��������فته دعاوى مقامة لدى القضاء 
م��������ن قب��������ل دائ��������رة  امل��������وارد املائي��������ة في 
محافظة نينوى لغرض إزالة التجاوز 
األخ��������ذ  خ��������الل  م��������ن  فيه��������ا  الحاص��������ل 
بتعميم��������ات  مجلس القض��������اء األعلى/ 
تضمن��������ت  املجل��������س  رئي��������س  مكت��������ب 
توصي��������ة املحاكم املختص��������ة بضرورة 
 اإلس��������راع ف��������ي حس��������م الدع��������اوى التي 
تخ��������ص التج��������اوزات عل��������ى الحصص 
املائي��������ة واعتبارها من قضايا  القضاء 
املستعجل مع ضرورة تشديد العقوبة 
الجزائية املفروض��������ة على املتجاوزين 
باعتبارها  الحص��������ص  املائي��������ة  عل��������ى 
جريم��������ة تؤث��������ر على تماس��������ك املجتمع 
وتؤث��������ر على  االجتماع��������ي  ونس��������يجه 
السلم واألمن  املجتمعي, واإليعاز إلى 
املحاكم املختصة بضرورة اإلسراع في 
حسم الدعاوى التي تخص  التجاوزات 
على األراضي املشمولة بقانون تنفيذ 
مش��������اريع الري رقم )138( لسنة 1971 
وقانون  اس��������تغالل الشواطئ رقم )59( 
لس��������نة 1987 املعدل )كأراضي أحواض 
النهر واملشاريع اإلروائية  ومحرماتها 
واعتبارها من القضايا العاجلة التي 
تستوجب سرعة الحسم اسوة بقضايا 

التجاوزات  على الحصص املائية. 
قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق املوص��������ل/ 
األيمن نائب رئيس االستئناف السيد 
)رش��������يد عزو رش��������يد( كان ل��������ه  حديث 
باإلشارة  بدأه  التجاوزات  بخصوص 
إلى إمكانية تقسيم العقارات املتجاوز 

عليها من ثالثة  أقسام رئيسية: 
 1_ العقارات ذات القيمة العالية. 

التابع��������ة  الحكومي��������ة  األبني��������ة   _2 
ملؤسسات الدولة. 

 3_ العرصات واألراضي الزراعية التي 
اس��������تولى عليها املواطنون وبناء دور 
س��������كنية لتتح��������ول بذلك  إل��������ى نوع من 
العش��������وائيات الس��������كنية والتي يعطى 
منه��������ا مح��������دودو الدخ��������ل فض��������اًل عن 
املس��������تفيدين  والعصاب��������ات الخارج��������ة 
عن القان��������ون، حيث يرى ب��������أن الدوائر 
الحكومي��������ة الرس��������مية لو ب��������ادرت إلى 
رفع  التجاوزات ف��������ي حينه ملا تفاقمت 

األم��������ور إلى م��������ا وصلنا إلي��������ه اآلن ما 
أس��������همت وبش��������كل كبي��������ر ف��������ي إلحاق 
 الض��������رر تملي��������كات الدولة بش��������كل عام 
واملواطن بش��������كل خ��������اص وأن التجاوز 
على عقارات الدولة أصبح  واضحًا بعد 
س��������نة 2003 في عموم العراق وإن إزالة 
التج��������اوزات على األراضي مس��������ؤولية 
الحكوم��������ة  وال بد للقان��������ون واألجهزة 
األمنية أن يؤدوا دورًا واضحًا في ذلك 
وكذلك توصية الدوائر الخدمية بعدم 

 تجهيز املتجاوزين بالخدمات. 

أسباب ومعالجات
من جهته ع��������زا قاضي محكمة تحقيق 
املوصل/ األيسر السيد )إبراهيم احمد 
س��������الم( املخت��������ص في نظر  الش��������كاوى 
الخاص��������ة في إزال��������ة التج��������اوزات على 
أم��������الك الدولة في محافظة نينوى إلى 
أس��������باب ازدياد  ح��������االت التجاوز  على 
عقارات الدولة مح��������ددا إياها بالنقاط 

االتية: 
 1_ تراخي بع��������ض الدوائر في متابعة 
العق��������ارات العائ��������دة له��������ا ومن��������ع إزالة 

التجاوزات الواقعة عليها. 
 2_ سيطرة عصابات داعش اإلرهابية 
عل��������ى مدينة املوصل ملدة )3( س��������نوات 
فيه��������ا وغي��������اب الدولة  وع��������دم تطبيق 

القانون خالل تلك الفترة. 
 3_ أزم��������ة الس��������كن في مدين��������ة املوصل 
جراء تدمير عدد كبير من دور السكن 
خ��������الل عملي��������ات تحري��������ر  املدين��������ة من 
عصابات داعش اإلرهابي وخصوصًا 

في الجانب األيمن من املدينة. 
 4_ صدور ق��������رارات في فترات س��������ابقة 
بتملي��������ك املتج��������اوز للعق��������ار املتجاوز 
بع��������ض  األش��������خاص  ش��������جعت  علي��������ه 
إل��������ى التج��������اوز عل��������ى أم��������الك وعقارات 
الدول��������ة على أمل ان يت��������م تمليكها لهم 

مستقباًل. 
 5_ ظه��������ور الجمعي��������ات الت��������ي تحاول 
الحص��������ول على الكس��������ب والربح وذلك 
بقيامه��������ا بش��������راء األراض��������ي  الزراعية 
الت��������ي تقوم بتقطيعها وتوزيعها دون 

الحصول على موافقات رسمية. 
 6_ إن قس��������ما م��������ن األراض��������ي املتجاوز 
عليه��������ا يت��������م تزويدها بخدم��������ات املاء 
والكهرباء ويتم تبليط  الشوارع فيها. 

عليه ال بد من التنس��������يق املشترك بني 
والتنفيذية ألجل  القضائية  الس��������لطة 

إزالة كافة التجاوزات. 

بغداد / عالء محمد

للنه��������وض واالرتق��������اء بالواقع القضائي 
ال��������ى مس��������توى الطم��������وح ومتابعة عمل 
محاك��������م الجزاء عقد في  رئاس��������ة محكمة 
اس��������تئناف واس��������ط االتحادي��������ة اجتماع 
محكم��������ة  وأعض��������اء  رئي��������س  بحض��������ور 
الجناي��������ات بهيئتيها  األول��������ى والثانية 
وبحضور مدعي ع��������ام املنطقة واملدعني 
العام��������ني في محاك��������م الجنايات وجميع 
قضاة  محاكم ومكاتب التحقيق ونواب 

االدعاء العام العاملني أمامها. 
اس��������تئناف  محكم��������ة  رئي��������س  وتح��������دث 
واس��������ط االتحادية القاض��������ي غالب عامر 
الغريباوي أنه "ت��������م التأكيد  على تنفيذ 
التوصي��������ات املس��������تمرة للس��������يد رئي��������س 
مجل��������س القضاء االعلى بض��������رورة قيام 
االس��������تئناف  رئي��������س  محكم��������ة  الس��������يد 
ورؤس��������اء واعض��������اء محاك��������م الجنايات 
بمتابعة اعمال محاكم ومكاتب التحقيق 
ونق��������ل  كاف��������ة توجيهات��������ه وتوجيه��������ات 
املجلس له��������م من اجل النه��������وض بواقع 

القضاء العراقي". 
وش��������دد الغريب��������اوي "خ��������الل االجتم��������اع 
عل��������ى اي��������الء الجرائ��������م ذات التأثير العام 
في املجتم��������ع كجرائم  املخدرات والدكات 
االلكترون��������ي  واالبت��������زاز  العش��������ائرية 
العامة  والصف��������ات  الوظائف  وانتح��������ال 
والتعام��������ل  معه��������ا وفق��������ا ملب��������دأ الح��������زم 
القانوني ملنع تحولها الى ظواهر تهدد 

أمن املجتمع".  
رئيس محكمة اس��������تئناف واسط ناقش 
م��������ع املجتمع��������ني إحال��������ة كاف��������ة القضايا 

املتبقي��������ة ف��������ي مراك��������ز الش��������رطة  والت��������ي 
س��������جلت في اوقات الحظر ال��������ى مكاتب 
التحقي��������ق القضائي، فيما اكد الس��������ادة 
القضاة إكماله��������ا  وإيداعها لدى املكاتب 
وتسجيلها في سجالت األساس بعدما 
تمت مناقش��������ة نتائج توجيهات الس��������يد 
 رئيس مجلس القضاء االعلى والخاصة 
بانج��������از القضايا التحقيقي��������ة املتراكمة 
فقد تمت املباشرة بتنفيذ  مضمونه حال 
وروده م��������ن خالل التنس��������يق مع مديرية 
شرطة محافظة واسط التي شكلت لجان 
لهذا  الغرض وبمتابعة مباشرة من قبله 
من خالل اش��������راف كل واحد من الس��������ادة 
اعضاء مجل��������س االس��������تئناف  على عدد 

من مكات��������ب ومحاك��������م التحقيق وتقديم 
االحصاءات الى رئاسة االستئناف وقد 
تم انج��������از   )2717( قضي��������ة تحقيقية في 
مكات��������ب ومحاكم التحقي��������ق التابعة الى 
هذه الرئاس��������ة كافة وهي تمثل  القضايا 
املتراكم��������ة من العام املاض��������ي والقضايا 
املتراكمة خالل فترة حظر التجوال ليتم 
االنتهاء م��������ن  انجاز القضاي��������ا املتراكمة 

كافة. 
كما أك��������د املجتمعون على مراعاة أحكام 
املادة )130( من قانون أصول املحاكمات 
واس��������تخدام  بكاف��������ة  فقراتها  الجزائي��������ة 
قضاة التحقيق للجواز القانوني بإخالء 
السبيل بكفالة واستخدام صالحياتهم 

 املنص��������وص عليه��������ا في الفق��������رة )ب( من 
تلك امل��������ادة بالتعاون مع أعضاء االدعاء 
العام ومحاك��������م  الجنايات في ذلك بغية 
التقلي��������ل م��������ن ع��������دد املوقوف��������ني ف��������ي ظل 
جائحة كورون��������ا وااللتزام بالتوجيهات 
 املس��������تمرة م��������ن مجلس القض��������اء االعلى 
وهذه الرئاسة على ذلك وقد تبني ان عدد 
املطلق س��������راحهم م��������ن  املتهمني من كافة 
محاكم الجزاء التابعة الى هذه الرئاسة 
) محاك��������م ومكات��������ب التحقي��������ق ومحاكم 
االح��������داث ومحاك��������م  الجن��������ح  ومحاك��������م 
الجناي��������ات ( من��������ذ بداية الحظر بس��������بب 
وباء كورونا في 2020/3/19 ولغاية  االن 
تس��������عة االف وثمانمئة واثنني وس��������تني 
متهم��������ًا منهم )2815( الف��������ان وثمانمائة 
وخمسة عشر متهمًا  تم إطالق سراحهم 

في شهر أيلول فقط". 
وأش��������ار القاضي غالب عامر الغريباوي 
إل��������ى أهمي��������ة متابع��������ة عم��������ل املحقق��������ني 
القضائيني وضب��������اط التحقيق  من قبل 
الس��������ادة القض��������اة وان يك��������ون ذل��������ك م��������ن 
أولويات الس��������ادة أعض��������اء االدعاء العام 
كون��������ه يدخ��������ل ضم��������ن  اختصاصاته��������م 
املنص��������وص عليها ف��������ي القان��������ون، وفي 
نهاية االجتماع تم التأكيد على ضرورة 
االلت��������زام  بالس��������لوك املهن��������ي للس��������يدات 
والسادة القضاة واعضاء االدعاء العام 
واملوظف��������ني واملحافظ��������ة على  اس��������تقالل 
القض��������اء وهيب��������ة املؤسس��������ة القضائي��������ة 
واملؤسس��������ات  املواطن��������ني  كاف��������ة  ام��������ام 
االخ��������رى س��������واء اكان  اثن��������اء ال��������دوام او 
خارجه وتوجيه الشكر للسادة القضاة 
واعضاء االدعاء العام ونقل الش��������كر من 
خاللهم  الى كاف��������ة املحققني القضائيني 
واملوظفني لجهودهم املبذولة في انجاز 
اعماله��������م وحثه��������م على  االس��������تمرار في 

تقديم املزيد". 

■  رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية

■  رئاسة محكمة استئناف واسط

■  الخدمة االلكترونية نقلة نوعية جديدة في عمل المحاكم

بابل / مروان الفتالوي

دش��������نت محكمة األحوال الش��������خصية في الحلة 
)الصباح��������ي واملس��������ائي( الخدم��������ة االلكترونية 
لعق��������ود  الزواج، اس��������تكماال ملش��������روع كبير عمل 

عليه مجلس القضاء األعلى منذ أعوام. 
وقالت الس��������يدة رفل عبد الرضا مسؤول شعبة 
الحاسبة في رئاسة استئناف بابل إن "الخدمة 
 االلكتروني��������ة لعقود ال��������زواج باإلضافة إلى أنها 
تحقق نقلة تكنولوجية في عمل املحاكم وتواكب 
 الحداث��������ة، فأنها أصبحت حاج��������ة ضرورية اآلن 

بالنظر للظرف الصحي الذي نمر به". 
وأضاف��������ت في حديث إلى "القض��������اء" أن "الخدمة 
تتيح ملوظف املحكمة جدول��������ة مواعيد ومعرفة 
أع��������داد  املتقدمني على إجراء عق��������ود الزواج لكي 
يوازن بني أعداد املراجعني والحجم االستيعابي 
للمحكم��������ة  بم��������ا يحق��������ق التباع��������د االجتماع��������ي 

ويتماشى مع الوضع الصحي". 
وتحدث��������ت عب��������د الرضا ع��������ن آلي��������ة التقديم على 
عق��������ود الزواج عبر االنترنت، الفتة إلى أن "اآللية 
سهلة  تبدأ بالدخول إلى موقع مجلس القضاء 

األعلى على الويب س��������ايد ثم إلى حقل الخدمات 
االلكتروني��������ة –  اس��������تمارة عق��������د ال��������زواج، ويبدأ 
املتقدم بقراءة الدليل اإلرش��������ادي ويصادق على 

قراءة املعلومات". 
وأكملت أن "املتقدم يبدأ بملء حقول اس��������تمارة 
معلوم��������ات تتضم��������ن رق��������م الهات��������ف ث��������م يرفق 
املستمسكات  املطلوبة على شكل صور بصيغة 
) JPEG ( ويق��������وم بإرس��������الها عن��������د االنته��������اء، ثم 
ينتظر رسالة نصية  من املحكمة لتحديد موعد 

الحضور مصطحبا تقرير الفحص الطبي". 
وتابع��������ت أن "املتق��������دم الذي تلقى رس��������الة يجب 
علي��������ه الحضور ف��������ي املوع��������د املح��������دد، إذ يقوم 
موظف  املحكمة بتدقيق بياناته ثم يذهب أمام 
قاضي محكمة األحوال الشخصية إلتمام عقد 

الزواج". 
وترى مسؤول شعبة الحاسبة أن "االلية سهلة 
يس��������تطيع أي مواط��������ن أن يكمله��������ا ع��������ن طريق 
هاتفه  الش��������خصي من دون حاس��������وب شرط أن 
يرس��������ل الصور بوضوح ودقة جيدة"، الفتة إلى 
أنه��������ا "تقطع  طريق االبت��������زاز املالي أمام مكاتب 

االنترنت ممن يطلبون مبالغ عالية". 

محاكم الحلة تدشن الخدمة 
االلكترونية لعقود الزواج
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

القاضي اياد محسن ضمد

  وم��������ن دون ضمير حي ومتقد ال يمكن تصور أداء 
وظيفي مهني ونزيه من املوظف وال يمكن ان  تقوم 
للدولة اي قائمة في ظل غياب او ضعف ضميرها 
الوظيف��������ي الع��������ام، وكم��������ا ان للعائ��������الت واألس��������ر 
 أخالقي��������ات تتبناه��������ا تنعكس في س��������لوك أبنائها 
ف��������ان للدوائر واملؤسس��������ات اخالقيات تنعكس في 
س��������لوك  واداء موظفيها، ومثلم��������ا كان انحالل قيم 
واخالقيات رب االس��������رة يتبعه انهيار ألخالقيات 
افراد  االس��������رة فان تبني الوزير وصناع القرار في 
املؤسسة الخالقيات وس��������لوكيات منحرفة يتبعه 
انحالل  في اخالقيات الكثير من موظفيها وتحول 
س��������لوكيات الفس��������اد كاالخت��������الس والرش��������وة من 
كونها أفعاال  مرفوضة ومزدراة الى افعال شائعة 
ومب��������ررة ونحن ن��������درك ان ما يس��������لكه املوظف من 
س��������لوك وظيفي  يتأثر بما يسود البيئة الوظيفية 
من نظم وقيم واخالقيات وسلوكه املنحرف  ليس 

اال انعكاسا  الخالقيات مؤسساتية منحرفة
فلم تعد س��������لوكيات عدم االلت��������زام بأوقات الدوام 
وعق��������د  والهداي��������ا  الرش��������ى  وتقاض��������ي  الرس��������مي 
االتفاقات  املضرة بمصلحة الوظيفة أفعاال معيبة 
ينأى املوظف بنفس��������ه عنها طاملا كان يرى صناع 
القرار في  املؤسس��������ة يمارس��������ون تلك االفعال على 

مرأى ومسمع من موظفيها.  
والنظ��������م القانوني��������ة س��������عت للن��������ص عل��������ى قواعد 
الس��������لوك الوظيف��������ي في قوان��������ني الخدم��������ة املدنية 
والنظام  القانوني العراقي لم يكن ببعيد عن هذا 
التوجه وقواعد السلوك الوظيفي التي  جسدتها 
مواد قان��������ون  انضب��������اط موظفي ال��������دول العراقية 

لم تك��������ن كافية في منع او عل��������ى األقل في تحجيم 
ظاهرة انهيار  أخالقيات الوظيفة العامة وتفشي 
الفس��������اد بني اغلب صن��������اع الق��������رار واملوظفني الن 
قواعد الس��������لوك  تش��������رع لتك��������ون مح��������ال للتطبيق 
وليس مج��������رد قواعد تضفي صف��������ة جمالية على 

املنظومة القانونية. 
فامل��������ادة ٤/٢ من قانون انضب��������اط موظفي الدولة 
العراقي الت��������ي تنص على التزام املوظف بمواعيد 
 العم��������ل وع��������دم التغيب عنه إال ب��������إذن وتخصيص 
جميع وقت الدوام الرسمي للعمل لم تمنع الكثير  
من  رؤس��������اء الدوائر واملوظفني من اختالق األعذار 
الواهي��������ة للتأخ��������ر والتغيب ع��������ن ال��������دوام وقضاء 
ساعات  طويلة للتزاور وإجراء املكاملات الهاتفية 
الش��������خصية الت��������ي لي��������س له��������ا صل��������ة بواجب��������ات 
الوظيفة والفقرة  سادس��������ا من امل��������ادة ذاتها والتي 
توجب على املوظف املحافظ��������ة على اموال الدولة 
التي ف��������ي حوزته او  تحت تصرفه واس��������تخدامها 
بصورة رش��������يدة ل��������م تمنع كذلك من ه��������در املوارد  
والث��������روات واالموال  العام��������ة، وكل ذلك يؤكد على 
ان النصوص القانونية لقواعد السلوك الوظيفي 
لم تعد كافي��������ة لفرض قيم  الوظيف��������ة العامة طاملا 
كانت تلك االخالقيات محال لالنتهاك من قبل من 
يقومون على ادارة الدوائ��������ر  فاخالقيات الوظيفة 
ليس��������ت نصا مكتوبا بل سلوكا يتجسد في ارض 
واق��������ع الوظيفة العامة واملؤسس��������ة  الت��������ي ال تعمل 
عل��������ى فرض اخالقيات الوظيف��������ة العامة لن تحقق 
اي هدف من اهدافها وس��������وف تتحول  الى باب من 

ابواب هدر الثروات وسرقة املال العام. 

أخالقيات مؤسسة
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تنمية ال�ضمري وتعزيز مرتكزاته الذاتية وتدعيمه بقيم اأخالقية 
يجب اأن يكون هدفا اأ�ضا�ضيا ملعاهد  تدريب واإعداد املوظفني 

فال�ضمري ميكن انعا�ضه وتنميته وت�ضحيح م�ضاراته وميكن يف 
الوقت ذاته  اإ�ضعافه وحتجيمه ورمبا قتله نهائيا. 

ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل����إج����راء ال��ق��ض��ائ��ي

وال��������ذي يب��������رئ ه��������ذا الحكم من نقائ��������ص ال��������رأي الذاتي هي 
اإلجرائية، وتضمن بالتالي توافقه مع القانون  املوضوعي، 
ث��������م تأت��������ي حجية االم��������ر املقض��������ي لتقطع الطري��������ق على اي 
رأي ذات��������ي مخالف للرأي  القضائ��������ي.  اذ ان بجانب القانون 
املوضوع��������ي ال��������ذي ينظم مباش��������رة العالق��������ات االجتماعية 
االصلي��������ة قانونا  اجرائيا ينظم نش��������اطا ثانوي��������ا لتحقيق 
القان��������ون املوضوعي وهو النش��������اط القضائ��������ي.  وفي ضوء 
م��������ا تقدم  يمكن تعريف االج��������راء القضائي بأنه العمل الذي 
ا من  يرتب عليه القانون مباشرة أثرا إجرائيا، ويكون  جزء

خصومة.  
ومما يس��������تخلص م��������ن التعري��������ف ان اإلج��������راء القضائي له 
ثالث س��������مات، األولى: انه مسلك ايجابي يتم  اثناء الدعوى 
من ش��������أنه ان يرتب آث��������ارا قانونية عن��������د إقامتها أو تعديل 
نطاقه��������ا من حي��������ث املوض��������وع  والس��������بب واالش��������خاص او 
التأثي��������ر في س��������يرها او انهائها، وينبني عل��������ى ذلك ال ُيعد 
مج��������رد االمتناع عن  عم��������ل إجراًء قضائيا، وال يعد دراس��������ة 
الدعوى من القاضي او الخصم او وكيله إجراءات قضائية.  

 وثانيهما: انه جزء من الخصومة، فاألعمال املمهدة القامة 
الدعوى ال ُتعد من األعم��������ال االجرائية،  وكذلك اعذار املدين 
وتوكي��������ل محام متى جرت هذه االمور قب��������ل اقامة الدعوى، 
ولكن لو تم��������ت تلك  االمور بعد اقامة الدعوى ُعَد التمس��������ك 
به��������ا عمال إجرائي��������ا الن مثل هكذا اجراء من ش��������أنه التأثير 

 مباشرة في سير الدعوى.  
وثالثهما : هو أن تترتب على اإلجراء القضائي آثارا إجرائية 
مباش��������رة واألثر اإلجرائي هو األمر  املتعلق بالدعوى سواء 
ببدئها او التدخل او االختصام فيها بكل اش��������كال الدعوى 

الحادثة الثالثة.  
ويجب ان يكون هذا االثر مباش��������را، ولهذا فأنه ال يعد عمال 
إجرائيا النزول عن الحق املوضوعي او  النزول عن الدعوى،  
ذلك ان االثر االجرائي املترتب على اي منهما –وهو انتهاء 
الخصومة –  ليس اثرا مباشرا للعمل، وإنما يترتب كنتيجة 

ألثر موضوعي هو زوال الحق او زوال الدعوى.  
وان اإلج��������راءات القضائية وان تعددت وتنوعت فهي وحدة 
متكامل��������ة تهدف لغاية تتمثل باالس��������تجابة  لطلب الحماية 

القضائي��������ة ملن طلبه��������ا من خالل حكم قضائ��������ي إجابة على 
طلب الحماية.  ومما تم  اس��������تعراضه يثار التساؤل ما هي 

الطبيعة القانونية لإلجراء القضائي؟
امل��������راد بالطبيع��������ة القانوني��������ة ه��������و تحدي��������د ن��������وع القواعد 
القانوني��������ة التي يخض��������ع لها اإلج��������راء القضائي،  فاالجراء 
القضائي يخض��������ع لقواعد القانون اإلجرائ��������ي التي ُتقابل 
بقواعد القانون املوضوع��������ي،  وهو  بهذا الوصف عمل من 
اعم��������ال القان��������ون اإلجرائي ما يقتضي البح��������ث في طبيعة 
القان��������ون االجرائ��������ي  للوق��������وف عل��������ى طبيعة االص��������ل التي 
توص��������ل بالنتيجة الى طبيعة الف��������رع.  فالقانون االجرائي 
ال يقتص��������ر  عل��������ى اإلجراءات كما يبدو من اس��������مه،  وان كان 
تنظي��������م إجراءات القض��������اء هو املوضوع الرئيس��������ي له،   اال 
انه ال يس��������تغرق ه��������ذا القانون بل يتضم��������ن بجانب قواعد 
اإلج��������راءات باملعن��������ى الحقيقي قواعد تتعل��������ق  باملوضوع، 
كم��������ا انه يبني املراكز القانوني��������ة للقاضي والخصوم خالل 
العملي��������ة القضائية، وانه ليس  دائم��������ا قانونا جزائيا، وان 
قواعده وضعت لتنظيم نوعا من الس��������لوك االنس��������اني هو 

النشاط القضائي،   ويتضمن ايضا قواعد سلوك تتضمن 
امرا بعمل او االمتناع تف��������رض على مخالفته جزاءات، لذا 

تعد  قواعد قانونية بمعنى الكلمة.  
كم��������ا ان قواع��������ده تعد قواعد )وس��������يلية( بالنس��������بة لقواعد 
القانون العام او الخاص املوضوعية  ذلك ان  اهداف القانون 
اإلجرائ��������ي هي تحقيق الجه��������از القضائ��������ي للدولة لقواعد 
القان��������ون املوضوعي العام او  الخاص،  فهي تعد وس��������يله 

بالنسبة لقواعد القانون العام او الخاص  املوضوعية.  
وبذل��������ك فه��������و قانون تنظيم للنش��������اط القضائ��������ي،  وفكرته 
تترك��������ز انه قانون النف��������اذ القضائي للقان��������ون  املوضوعي.  
وكال  القانونني لهما وحدة هدف وهي تحقيق االس��������تقرار 
ف��������ي العالق��������ات االجتماعية.    وكون االج��������راء القضائي من 
قواعد القانون االجرائي وكون االخير ذي قواعد تتفق مع 
طبيعته،   فما هي الطبيع��������ة القانونية لالجراء القضائي؟ 
اتف��������ق الفقه عل��������ى ان االج��������راء القضائي هو عم��������ل قانوني 
 باملعن��������ى الواس��������ع ولكن لم يتف��������ق بش��������ان تكييفه تصرف 

قانونيا.  

القاضي عبد الستار ناهي 

اإن املدعي غالبا ما يلجاأ لإقامة الدعوى امام الق�ضاء بعد ان ُيجحد حقه او يتعدى على مركزه  القانوين وتعذر التطبيق الختياري للقانون من 
جانب الطرفني، وو�ضيلته يف ذلك الدعوى،  والدعوى هي جمموعة اإجراءات ق�ضائية متتابعة زمنيا تبداأ من اإقامة الدعوى وتنتهي ب�ضدور حكم 

 مكت�ضب الدرجة القطعية.  

وفي العراق نص الدستور في املادة 
)25( منه،  على تكفل الدولة بٕاصالح 
العراق��������ي،  واس��������تثمار  االقتص��������اد 
كامل م��������وارده،  وتنوي��������ع مصادره،  
وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.  
تل��������ك الكفالة التي  أخلت بها الدولة،  
مع ش��������ديد األس��������ف،  ولم تف بشيء 
منه��������ا.  ٕاذ كان��������ت الفوضى،  وغياب 
الرٔوي��������ة  االقتصادية ه��������ي الحاكمة 
طيلة املدة املاضي��������ة. عجزت الدولة 
فيها عن خل��������ق أجواء الثقة بذمتها 
 املالي��������ة، وعن ب��������ث الطمأنينة فيها. 
ولم تتمكن م��������ن تنويع مواردها، أو 
)امتص��������اص األم��������وال  العاطلة(، من 
خالل س��������حبها م��������ن تحت وس��������ادة 
ف��������ي  ضخه��������ا  وٕاع��������ادة  املدخري��������ن، 
مش��������اريع تنموية تط��������ور  االقتصاد 
وتدعم��������ه. وال��������ى جانب التأس��������يس 
االقتص��������اد  لتطوي��������ر  الدس��������توري 
الوطن��������ي وحمايت��������ه، فق��������د  ح��������رص 
املشرع على توفير الحماية الجزائية 

للثقة املالي��������ة للدولة. فجاء )الفصل 
م��������ن   )الب��������اب الخامس(،  الخامس(، 
من قانون العقوب��������ات، تحت عنوان 
)الجرائم املاسة باالقتصاد الوطني 
والثق��������ة  املالي��������ة للدول��������ة(. متضمنًا 
والعقوب��������ات  الجرائ��������م  م��������ن  ع��������ددًا 
املق��������ررة لها. حرصت ف��������ي مجملها، 
عل��������ى  حماية الثقة في نق��������د الدولة، 
وس��������نداتها. والثق��������ة املالي��������ة العامة 
للدول��������ة. وعاقب��������ت كل م��������ن يحرض 
 بطريق العالنية على سحب األموال 
املودعة في املصارف، أو الصناديق 
العام��������ة، أو بيع  س��������ندات الدولة، أو 
اإلمساك عن شرائها. أو ٕاذاعة وقائع 
ملفق��������ة،  أو مزاعم كاذب��������ة تٔودي ٕالى 
هبوط  أوراق النقد الوطني. ٕان الذي 
يحصل في العراق اليوم،  من تصوير 
الدول��������ة عل��������ى أنها )تاج��������ر  مفلس(، 
ينبغ��������ي تحاش��������يه. تمث��������ل جريم��������ة 
يعاق��������ب عليه��������ا القان��������ون. خاص��������ة 
ٕاذا ص��������درت عن مس��������ٔوولني  معنيني 

باملال واالقتصاد، واجبهم األساس 
وقف تداعيات األزمة املالية. وٕاعادة 
الت��������وازن  املفقود، وع��������دم بث الرعب 
ف��������ي نف��������وس املواطن��������ني،  وماينجم 
عنه من نتائج كارثية. بدأنا نلمس 
 بعضها ارتفاعًا في س��������عر الصرف، 
أو كس��������ادًا في األس��������واق.  ٕان تدعيم 
الثق��������ة املالي��������ة للدولة واج��������ب  على 
الحكومة بالدرجة األس��������اس، وعلى 
املواطنني أيض��������ًا. ويتحقق ذلك عن 
طريق تحفيز  االبت��������كار في القطاع 
الشفافية في  االقتصادي، واعتماد 
املالية، وترش��������يد  البيان��������ات  عرض 
اإلي��������رادات،  النفق��������ات،  وتعظي��������م 
وتش��������جيع  الوس��������ائل.  بمختل��������ف 
املواطن��������ني على ٕاي��������داع أموالهم في 
املص��������ارف،  من خالل خل��������ق الحافز. 
األم��������ر ال��������ذي سيس��������هم ف��������ي زي��������ادة 
رأس امل��������ال والس��������يولة الت��������ي تدعم 
املٔوسس��������ات  املصرفي��������ة في مواجهة 

االزمة الحالية.  

الثقة المالية للدولة

القاضي عامر حسن شنته

باتت املالية العامة، و�ضيلة من و�ضائل تعزيز الثقة املالية للدولة.  وتعد املالية العامة ب�ضقيها 
  )اليرادات والنفقات(، مبثابة الذمة املالية للدولة.  التي تعزز من ثقة الآخرين فيها )دول 

 واأفرادًا(.  وتعك�ض مدى مالءتها،  وقدرتها على النهو�ض مبهامها املختلفة.  وميثل متتني 
تلك  الثقة،  وتر�ضيخها هاج�ضًا للدول.  ت�ضعى اىل حتقيقه مبختلف الو�ضائل.  �ضواء 

بالتاأ�ضي�ض له  د�ضتوريًا.  او بتوفري احلماية اجلزائية لتلك الثقة يف القوانني العقابية.  
و�ضواء عن طريق  تطوير النظم املالية، وتدعيم اجلهاز امل�ضريف وتاأهيله،  بحيث يكون قادرًا 
على التعامل مع  الأزمات القت�ضادية، وكبح جماحها دون اأن تطال تلك الأزمات مواطنيها.  

اأو التخفيف من  وطاأتها عليهم على اأقل تقدير.  

https://www.hjc.iq/view.67684/
https://www.hjc.iq/view.67686/
https://www.hjc.iq/view.67687/
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موجز المحاكم

عين قانونية

سالم مكي

تزوير سند

قضت محكم��������ة جناي��������ات الرصافة 
املختص��������ة بقضاي��������ا النزاهة حكمًا 
بالس��������جن مل��������دة 10 س��������نوات  ملدانة 

قامت بتزوير سند عقار. 
وذكر مراس��������ل "القض��������اء" أن "املدانة 
كان��������ت تعمل معاون مدير في دائرة 
التس��������جيل العقاري في  املدائن وقد 
قامت بتزوير س��������ند اح��������د العقارات 
اململوكة للدولة وتس��������جيلها باسم 
شخص واس��������تعمال  الس��������ند املزور 
النج��������از  ق��������رض  عل��������ى  للحص��������ول 
مش��������روع في قضاء الطارمية، الفتا 
إلى انه "لعدم  تس��������ديد مبلغ القرض 
ت��������م الغ��������اء التس��������هيالت املصرفي��������ة 
واتض��������ح فيم��������ا بع��������د أن املعلومات 
ال��������واردة عن  العق��������ار غير صحيحة 
ومزورة وتم توقيع سند العقار من 

قبل املدانة في هذه القضية". 
املحكم��������ة وج��������دت أن األدلة ومقنعة 
التهمت��������ني  وف��������ق  املتهم��������ة  إلدان��������ة 
املوجهتني اليه��������ا وفق املادتني   289 

و 298 من قانون العقوبات. 

قتل شقيقه! 

أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات ديالى 
بهيئته��������ا األول��������ى حكم��������ا باإلعدام 

شنقا على مدان قام بقتل شقيقه. 
وقال مراسل "القضاء" إن "املتهم قام 
بقتل ش��������قيقه عند عودته من العمل 
ك��������ون األخي��������ر يعم��������ل  منتس��������ب في 
الشرطة بواسطة سالح نوع بندقية 
)كالشنكوف( عائدة للمجني عليه 

طلبها من  زوجة الضحية".  
  وأضاف أن "س��������بب قيامه بجريمة 
القت��������ل يع��������ود إلى خالف��������ات عائلية 
إذ كان دائ��������م االعتداء عل��������ى  أطفاله 
وزوجته بالض��������رب ويهدده بالقتل 

أن لم يجلب له املخدرات".  
وأش��������ار املراس��������ل إل��������ى أن "املحكمة 
وجدت األدلة كافية ومقنعة لإلدانة 
وقررت إدانته وف��������ق املادة   1/406/أ 
من قانون العقوبات املعدل وتحديد 
عقوبته بمقتضاه��������ا والتي أقرتها 
محكم��������ة الجنايات  باإلعدام ش��������نقا 
عن جريمته القتل عمدا وعن س��������بق 

إصرار وتصميم". 

ورش لغوية

نظم��������ت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
باب��������ل االتحادية دورات ملنتس��������بيها 
تتضمن دروس��������ا في اللغة  واإلمالء 
وتحس��������ني  مهاراتهم  تطوي��������ر  بغية 

املستوى الكتابي. 
وذكر مراسل املركز االعالمي ملجلس 
القضاء االعلى أن "رئاسة االستئناف 
قررت بناء عل��������ى  توجيهات مجلس 
القض��������اء االعلى تنظي��������م دورات في 
اللغة العربية لرفع كفاءة املوظفني". 

وأضاف املراس��������ل أن "الورش تستمر 
بواقع ثالث محاضرات في األسبوع 
ويس��������تفيد من كل  ورشة نحو عشرة 
موظفني"، الفتا إلى أنه "خالل الشهر 
الحال��������ي أف��������ادت م��������ن ال��������دورة ثالث 
 وجبات".  وتابع أن "منهاج الورش��������ة 
يتضم��������ن أع��������راف الكتاب��������ة وطريقة 
إعداد الكتاب الرس��������مي ودروسا في 
 اإلمالء تتضمن طريقة رسم الهمزة 
والتفريق بني اله��������اء والتاء والضاد 
والظاء وكتابة واو  الجماعة وكتابة 

العدد وغيرها الكثير". 

نينوى/ رغد سمير

بعين��������ني دامعتني ملؤه��������ا الحزن وقفت 
)رس��������ل( أمام قاض��������ي محكم��������ة تحقيق 
نين��������وى املختص��������ة بقضاي��������ا  اإلره��������اب 
تروي ما تعرضت له من مأس��������اة أسرية 
تجس��������دت بفقدانها األب والشقيق جراء 

ظلم األقارب  وتنفيذا لفكر إرهابي. 
قال��������ت "أثن��������اء عملي��������ات التحرير نزحت 
برفق��������ة عائلت��������ي م��������ن منطق��������ة 17 تموز 
)الجانب األيمن م��������ن  املوصل( متجهني 
م��������ع العديد م��������ن أس��������ر املنطق��������ة صوب 

الساحل األيسر )امُلحرر(".  
وأضافت "بع��������د اجتيازنا حاجز القوات 
األمنية أوقفتنا س��������يطرة ق��������دم أفرادها 

أنفس��������هم لنا بأنه��������م تابعون  للش��������رطة 
االتحادية املساهمة بعمليات التحرير، 
بعد أن قاموا بتفتيش��������نا اعتقلوا والدي 
وش��������قيقي طالبني  منا الذه��������اب دونهم 

كونهم رهن االعتقال"!. 
ل��������م تم��������ر على م��������ا ح��������دث فت��������رة طويلة 
حت��������ى تلقي��������ت اتصاال هاتفي��������ا من أحد 
االش��������خاص ادع��������ى بأن��������ه ضاب��������ط ف��������ي 
 االجه��������زة االمنية يحمل رتب��������ة )نقيب(، 
ما أن تح��������دث معي بخص��������وص والدي 
وشقيقي حتى التمس��������ت  منه املساعدة 
ب��������أن  ليفاجئن��������ي  س��������بيلهما  بإخ��������الء 
قضيتهما مس��������تعصية ومعق��������دة قائال 

أنها تحتاج الكثير من  الوقت". 
وأكمل��������ت "استرس��������لت باالتصال مع من 
قدم لي نفس��������ه بأنه نقي��������ب )ع( الفاجئ 
بمعرفته الكثير عن  حياتنا االجتماعية 
وحني س��������ألته عن ذلك اجابني قائال: ان 
م��������ا يعرفه م��������ن معلومات عن��������ا وصلته 

عن  طريق )نقي��������ب( آخر يعمل في جهاز 
)ح(.. ثم ارسل لي  االستخبارات أسماه ب�
رق��������م هاتفه النقال ألق��������وم  باالتصال به، 
وما أن رد علي حتى طلب مني صراحة 
مبلغ��������ا ق��������دره )10 االف دوالر امريك��������ي( 
لقاء  اطالق س��������راح والدي وشقيقي.. لم 
يكن أمامي من بد ملناقش��������ة ذلك العرض 
فوافقت عليه دون تردد  ليحصل االتفاق 
بيننا على تسليمه نصف املبلغ على أن 
يتم تسليم النصف االخر بعد خروجهم 
من  االعتق��������ال، وفعال توجهت الى املكان 
املتف��������ق عليه برفق��������ة زوجي وس��������لمناه 
نص��������ف املبلغ ليس��������لمني  باجات تحمل 
اسمي والدي وشقيقي معزيا صدورها 
)التحالف  عن جهة سياس��������ية تدع��������ى ب�

الوطني(". 
بعد اجراء الصفقة مضت علينا الساعات 
كاأليام آمل��������ني دخول والدي وش��������قيقي 
علينا إيفاًء بوعد ذلك   )املنتس��������ب(، لكن 

بعد أن انتابنا اليأس أمس��������كت الهاتف 
متصل��������ة بالنقي��������ب )ح( ألج��������د أن هاتفه 
مقف��������ل مما  اضطرني ال��������ى التواصل مع 
النقيب )ع( س��������ائلة إياه عن س��������ر غياب 
صاحبه، فأبلغني أنه ليس هناك  مدعاة 

للقلق كونه ذاهب بواجب رسمي. 
ل��������م انفك م��������ن االتص��������ال به مس��������تخدمة 
موباي��������ل زوج��������ي ه��������ذه امل��������رة لتنتابني 
صدم��������ة كبي��������رة باكتش��������افي ان  االرق��������ام 
)ع( مخزونة في الهاتف وهي  العائدة ل�

تعود البن عمته!. 
بعدها اتفقت مع زوجي لعمل خطة تكمن 
بذهابه الى ابن عمته الذي انتحل صفة 
)ح( مدعيًا ان��������ه  على خالف معي ويروم 
تطليقي، بع��������د ان قام بم��������ا اتفقنا عليه 
رحب اب��������ن عمه زوجي بفك��������رة انفصاله 
 عن��������ي كون��������ي اراج��������ع الجه��������ات األمنية 
قائاًل له ان والدي وشقيقي ينتمون الى 
العناصر االرهابي��������ة  وارتباطه بي بعد 

اآلن ليس باملشرف له. 
  واثناء تواجد زوجي معه شاهد صورة 
املدعو النقيب )ح( في موبايل ابن عمته 
)املته��������م( كونه  كان قد تعرف عليه اثناء 

تسليمه املبلغ معي. 
إل��������ى ذلك، وعلى اثر ما أدلت به )رس��������ل( 
القت القوات األمنية القبض على املتهم 
وورد في اعترافاته   "انتميت الى تنظيم 
داع��������ش االرهابي في كانون األول 2014، 
وقام��������وا بتنس��������يبي للعمل ف��������ي ما كان 
)دي��������وان االمنية( بصفة عنصر   يعرف ب�
استخباراتي ثم جهزوني بعدة اسلحة. 
بعد ذلك تلقيت عدة  محاضرات بالفكر 
االرهابي املتطرف ثم نسبت الى ما كان 
)الش��������رطة االس��������المية(، حيث  يع��������رف ب�
 كنت اجمع املعلومات عن املنتسبني في 
املدينة وكل مطلوب للتنظيم اإلرهابي، 
بل واس��������ندوا ل��������ي  مهمة تس��������ليم كل من 
يتح��������دث عنهم من أهال��������ي املوصل ليتم 

إعدامهم عالنية. 
اتفق��������ت مع اف��������راد مجموعت��������ي وهم من 
أرب��������اب الس��������وابق عل��������ى انتح��������ال صفة 
منتسبي الش��������رطة االتحادية  الختطاف 
املجني عليهما ومس��������اومة ذويهم على 
دف��������ع مبالغ مالية ح��������ال وصولهم الينا 
واجتيازه��������م  لحاس��������بة الق��������وات االمنية 
ج��������راء ع��������دم وج��������ود مؤش��������رات أمني��������ة 

ضديهما. 
أم��������ا عن جريمة القتل فيقول املتهم: بعد 
ان شعرت بكشف أمرنا جراء غلطة )رقم 
املوبايل( اتفقت  على تصفية األب وابنه. 
قمنا بأخذهما الى منطقة )الطش��������اش( 
عل��������ى ضفاف نهر دجلة مقابل املش��������راق 
 لنطل��������ق الن��������ار عل��������ى رأس��������يهما ليلقيا 

حتفهما بالحال. 
املحكم��������ة وجدت أن االدل��������ة كافية لتقرر 
تجري��������م املته��������م والحكم علي��������ه باالعدام 

شنقًا حتى املوت. 

رقم هاتف يكشف داعشيا قتل أقاربه.. فنال حكم اإلعدام

 نص��������ت امل��������ادة )69( من قان��������ون املرافع��������ات املدنية على 
)۱ - ل��������كل ذي مصلح��������ة أن يطل��������ب دخوله ف��������ي  الدعوى 
ش��������خصا ثالثا منضما الحد طرفيه��������ا، او طالبا الحكم 
لنفس��������ه فيها، إذا كانت ل��������ه عالقة  بالدع��������وى او تربطه 
بأحد الخصوم رابطة تضامن او التزام ال يقبل التجزئة 

او كان يضار بالحكم  فيها. 
 2 - يج��������وز لكل خصم ان يطلب م��������ن املحكمة ادخال من 
كان يص��������ح اختصام��������ه فيها عن��������د رفعه��������ا او  لصيانة 

حقوق الطرفني او احدهما. 
 3 - عل��������ى املحكم��������ة دعوة الودي��������ع واملودع واملس��������تعير 
واملعير واملستأجر واملؤجر واملرتهن  والراهن والغاصب 
واملغصوب منه عند نظر دع��������وى الوديعة على الوديع 
واملس��������تعار على  املس��������تعير، واملأجور على املس��������تأجر 

واملرهون على املرتهن واملغصوب على الغاصب. 
 4 - للمحكمة أن تدعو أي شخص لالستيضاح منه عما 

يلزم لحسم الدعوی(. 
حي��������ث قض��������ت الفقرة ) 1 ( م��������ن امل��������ادة ) 64 ( بأنه يحق 
لكل شخص من غير الخصوم في الدعوى  الدخول فيها 
بصفة ش��������خص ثالث، اما منضما ألحد طرفي الدعوى 
او طالبا الحكم لنفسه بالحق  موضوع النزاع أو بجزء 

منه. 
فبالنسبة للحالة األولى التي يطلب دخوله وانضمامه 
الى احد الطرف��������ني، مثلها مثل طل��������ب الكفيل  املتضامن 

الدخول ف��������ي الدعوى ال��������ى جانب املدي��������ن املدعى عليه، 
وطلب الدائن الدخول الى جانب  مدينه املدعي ملساعدته 
في كسب الدعوى املقامة من قبله على املدعى عليه الن 
في كس��������بها  زيادة في الضمان الع��������ام على اموال مدين 

الشخص الثالث املدعي في الدعوى. 
اما تدخل الشخص الثالث في الدعوى التي يطلب الحكم 
)التدخل  لنفسه بالحق املدعى به وهو ما يطلق  عليه ب�
االختصام��������ي( فمثله، حالة وجود نزاع على ملكية عني 
بني ش��������خصني فيتدخل  الش��������خص الثالث طالبا الحكم 
له بملكية العني املتنازع عليها في مواجهة الخصمني، 
ومثل��������ه ايضا  حالة وجود نزاع بني املس��������تأجر األصلي 
واملس��������تأجر من الباطن بطلب االج��������رة فيتدخل املؤجر 
 طالب��������ا الحكم بتخلية املأجور ف��������ي مواجهة الخصمني 

ملخالفتهما احكام قانون ايجار العقار. 
كما اش��������ترطت الفقرة ) 1 ( من املادة ) 69 ( لقبول تدخل 
الشخص الثالث في الدعوى توفر أحد  األسباب االتية: 

 ١- اذا كانت لطالب التدخل عالقة بالدعوى. 
 2 - اذا وج��������دت لطالب التدخل رابط��������ة تضامن مع احد 

الخصوم. 
 3 - اذا وج��������د التزام ال يقب��������ل التجزئة بني طالب التدخل 

وبني احد الخصوم. 
 4 - اذا كان طالب التدخل يضار من الحكم الذي سيصدر 

في الدعوی. 

دخول الشخص الثالث في الدعاوى المدنية
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أثي��������رت مٔوخ��������را عاصف��������ة م��������ن اآلراء والتعليق��������ات غي��������ر 
املوضوعي��������ة وال املس��������تندة ٕالى أس��������اس،  تتعل��������ق  بحكم 
قضائي ص��������ادر من محكمة جنح الحل��������ة املختصة بنظر 
قضاي��������ا النزاه��������ة، مفاده الحك��������م بالحبس  الش��������ديد على 
محافظ بابل الس��������ابق،  لقيامه بالتوقيع على عقد ش��������راء 
مس��������تلزمات خاصة لصالح  بلدية الحلة،  قيمة العقد 14 
مليار دينار.  ولكون أن صياغة الخبر لم تكن دقيقة، حيث 
تبني  للمتابع أول مرة أن املبلغ صرف.  فكان اعتراض كبير 
ورفض للحكم، باعتبار أن مدة ثالث  س��������نوات ال تتناسب 
مع قيمة املبلغ املهدور. الجهة التي نشرت الخبر، تداركت 
األمر، لتوضح  للجمه��������ور أن املبلغ لم يصرف أصال، وأن 

النزاهة ومحكمة التحقيق، أوقفوا صرف املبلغ.   
ولألس��������ف، انتش��������ر الخبر دون دراي��������ة وال رغبة أصال في 
معرف��������ة الحقيق��������ة. فرغ��������م أن الجمي��������ع يع��������رف أن القانون 
ن��������ص على أن الجريمة التي عقوبتها أقل من 5 س��������نوات، 
تنظرها محكمة الجنح  والجريمة التي عقوبتها أكثر من 
5 س��������نوات تنظرها الجنايات. لك��������ن هنالك من أصر على 
أن  الجريم��������ة هي اختالس وأن املحافظ الس��������ابق اختلس 
املبلغ، وتم نس��������ج الكثي��������ر من األقاوي��������ل والوقائع  التي ال 
عالق��������ة للقضي��������ة بها، وهي موجودة في فكر من نش��������رها 

فقط.  
ٕان القانون، فرض رقابة على القضاء، وميزة تلك الرقابة، 
ه��������و أن القض��������اء هو من يراقب نفس��������ه  بنفس��������ه، من خالل 
وج��������ود محاكم عليا، تم��������ارس رقابتها على األحكام التي 
تصدرها املحاكم.   فمحكمة الجنح هنالك محكمة جنايات 
بصفته��������ا التمييزية تراقبه��������ا، أي تراقب الق��������رارات التي 
 تصدرها،  وتص��������در قرارها إما بتصديق القرار املميز أو 
نقضه أو تعديل العقوبة.  كذلك  محكمة التمييز،  تمارس 
رقابته��������ا على محكمة الجناي��������ات. بالتالي،  فٕان أي خطأ 
في تطبيق  القان��������ون،  يمكن تالفيه بموجب اآلليات التي 
رسمها القانون.  أما محاولة تالفي خطأ املحكمة  حسب 
تصورات البعض، عن طريق التهويل والضجة االعالمية 
والنيل من القضاء ونش��������ر  أمور غير موجودة أصال،  فٕان 
األمر يعني اس��������تهدافا مباش��������را ألهم مٔوسسة في الدولة.  
بل يش��������كل  جريمة يعاقب عليها القان��������ون،  خصوصا ان 
القاض��������ي يحكم وفق م��������ا يتوصل ٕاليه م��������ن قناعة ووفق 
 املعطي��������ات املتوف��������رة أمام��������ه.  وال يمك��������ن أن تتواف��������ق تلك 

القناعة مع رغبات الجمهور بالضرورة.   
ٕان احترام القضاء، وعدم التجاوز عليه،  يس��������اهم ٕالى حد 
كبير في تعزيز الثقة بالقضاء،   خصوصا وأن تلك الثقة 
لو فقدت فٕان املواطن، س��������وف يلجأ ٕالى أماكن أخرى غير 

املحاك��������م،   لين��������ال حق��������ه،  أو يأخ��������ذ 
حقه بيده،  أو ما نس��������ميه بالقضاء 
الش��������خصي،  وعنده��������ا س��������يتحول 
املجتمع ٕال��������ى  غابة.  حاجة القضاء 
تبي��������ان  تعن��������ي  اإلنص��������اف،   ٕال��������ى 
ب��������كل  الوقائ��������ع  وس��������رد  الحقائ��������ق 
تفاصيله��������ا،  وعدم  اجتزاء األخبار 
لنش��������ر ما يخدم غايات ش��������خصية 

وإخفاء ما يوصل للحقيقة.  

ٕانصاف القضاء

الرشوة هي إحدى جرائم الوظيفة العامة، وطبقا للقواعد العامة 
لجريم��������ة الرش��������وة، فانه الب��������د ان يكون  املوظف الع��������ام مختص��ا 
بالعم��������ل املطل��������وب منه،  فال يكفي لقيام ه��������ذه الجريمة ان يكون 
املرتش��������ي  موظفا عاما فقط فباالضافة ال��������ى االركان العامة البد 
من توافر العنصر االخر اال وهو عنصر  االختصاص الن عنصر 
االختصاص عنصر مكمل لعنصر صفة املرتش��������ي كونه موظفا 
عاما حيث  ان عدم توافر هذا الشرط يؤدي الى عدم قيام الجريمة 
او انها قد تندرج ضمن جرائم اخرى، فش��������رط  االختصاص البد 

من وجوده في جميع التشريعات التي تجرم فع�ل الرشوة. 
  وهن��������ا نبني ان عنصر االختصاص يخضع في تحديد مفهومه 

وشروطه الى القانون االداري.  
وجريمة الرش��������وة تفترض ق��������درة املوظف عل��������ى تقديم وظيفته 
كسلعة الى صاحب املصلحة مقابل نفع  يسعى اليه وكما معلوم 
فأن فاقد الشيء ال يعطيه فاملفروض ان يكون املوظف قادرا على 
تأدي��������ة  العمل املطلوب من��������ه، اذ ان قدرته على اداء عمله تتم متى 
كان متمتعا بالصف���ة واالختصاص وان  مس��������ألة تقدير املوظف 
مختصا من عدمه يرجع الى محكم�ة املوضوع فهي في النهاية 
م��������ن تق��������وم  بفحص كاف��������ة جوانب الدع��������وى والنظر في مس��������ال�ة 
االختصاص من حيث التوسع في تحديد نطاقه  وتطبيقه،  فال 
يكف��������ي ان يكون املوظف مختص��������ا بعمل نوع معني اذا كان نظام 
تعيينه ال يسمح له  بمباشرته اال في جهة معينة اذ ان مباشرته 
لعمل من نوع العمل نفسه الداخل في اعمال وظيفته  وخارج عن 

نطاق اختصاصه املكاني ال تقع جريمة الرشوة. 
  ان الضاب��������ط بتحدي��������د االختصاص بالعمل ه���������و معرفة العمل 
الوظيفي املطلوب من املوظف تنفيذه،   فالقيام بالعمل الوظيف�ي 
الذي ينش��������ده صاحب املصلحة هو الغرض من الرش��������وة فيجب 
لكي يتم  معرفة ان  املوظف مختص بالعمل املطلوب البحث في 

االداة التي من خاللها تح���دد    اختصاص املوظف بالعمل. 
  وم��������ن هنا نج��������د ان اختص��������اص املوظف يتح������������دد بطريقني اما 
بطريق مباشر او غير مباشر  فاالختصاص املباشر هو ان  يتم 
تحديد اختصاص املوظف مباشرة بقانون او بناء على قانون او 
 لوائ��������ح تنظيمية او العرف، حيث تحدد فيه طبيعيت��ه الوظيفية 
ومهامه املختلفة0اما االختصاص  غير املباش��������ر  يكون ذلك في 
حالة اذا ما كانت القواني���ن واللوائح تفوض الرؤس��������اء اإلداريني 
في  تحدي��������د اختصاص مرؤوس��������يهم وه��نا يمكن للرؤس��������اء ان 
يحددوا اختصاص مرؤوس��������يهم بحسب ما  يقتضيه العمل من 
تنظيم فيقومون بتحديدها بصورة قرارات او أوامر او تعليمات 

او تكاليف  والئهم فيها ان تكون بش��������كل 
مكتوب او ش��������فهي فامله��������م ان تصدر من 
رئيس مخت�ص بش��������كل صحيح  وعموما 
فان املرجع ف��������ي تحديد االختصاص هي 
الجهة اإلداري��������ة املختصة وعلى املحكمة 
ان  تتح��������رى حقيقة االختصاص بس��������ؤال 
الجه��������ة اإلدارية الت��������ي يتبعه��������ا املوظف 
املرتش��������ي دون التعويل عل��������ى  إقراره، الن 
توزي������������ع االختصاصات ال يثبت باإلقرار 

بل بتكليف الجهة اإلدارية. 

االختصاص الوظيفي
في جريمة الرشوة

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي
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في مقدمة الكتاب أشار الباحث الى أن فكرة القضاء الوالئي 
تعد من أكثر املسائل الخالفية في الفقه  القانوني والقضائي 
ملا يكتنفه��������ا من غموض، إذ لم ُيحدد له��������ا نطاق موحد في 
إط��������ار الفقه املقارن  فتوصف تارة بأنه��������ا ذات طبيعة إدارية 
أكث��������ر مما ه��������ي ذات صفة قضائية بالرغم م��������ن انها نوع من 
 أن��������واع القرارات الت��������ي يتخذها القضاء بن��������اًء على نصوص 
قانونية أفردت لها في قوانني املرافعات  املدنية، إضافة الى 

النص عليها في قوانني أخرى بمواد متفرقة. 
واوض��������ح الباحث أن فكرة الكتاب قد تبلورت في أثناء عمله 
بمحاكم األحوال الش��������خصية والبداءة  والهيئات التمييزية 
ملا ملسه من اختالف في اآلراء واالجتهادات بشأن املوضوع، 
مش��������يرًا الى  محاولت��������ه تقدي��������م أجوبة وحلول للتس��������اؤالت 

واالختالفات في الرأي الناجمة عن تفس��������ير النصوص وما 
 قي��������ل م��������ن آراء فقهية بش��������أنها وما ذهبت إلي��������ه االجتهادات 

القضائية. 
وفي خاتمة املقدمة أشار الباحث إلى تناوله املوضوع على 
خطى يرى أنها تختلف عن الدراس��������ات  السابقة له من خالل 
ايضاح مدعوم بأمثلة في بعض الحاالت لصوره في قوانني 
أخ��������رى غير القانون  اإلجرائي األم –قانون املرافعات املدنية- 
كالقانون املدني وقانون اإلثبات وقانون االحوال  الشخصية 
وقانون التنفيذ وقانون رعاية القاصرين وقانون املصارف 
العراق��������ي رقم 94 لس��������نة 2004  قاصدا من وراء هذا الش��������مول 
وض��������ع القارىء عل��������ى بينة مل��������ا تتضمنه تل��������ك القوانني بني 

نصوصها من  صور للقضاء املستعجل واألوامر الوالئية. 

المسائل المستعجلة واألوامر الوالئية في التشريع العراقي
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صدر للقاضي عبد الستار ناهي عبد عون الكتاب 
املوسوم )املسائل املستعجلة واألوامر الوالئية  في 

التشريع العراقي(.  
الكتاب املكون من 229 صفحة احتوى على خمسة 

فصول حدد كل فصل منها بعدة مطالب. 
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