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مشرتكيه من "الوطنية" بالتجاوز!
رئيس استئناف بابل يجري سلسلة 

زيارات حملاكم األقضية والنواحي
طلبوا النجدة من أصحاب الدار

وفور فتح الباب قتلوا العائلة!

القاضي إياد محسن ضمد

رش����وة

الرش��������وة جريمة تؤش��������ر النعدام الش��������رف الن من يرتكبها 
يعان��������ي م��������ن اختالل ف��������ي قيم الش��������رف والنزاه��������ة ويعيش 
حالة م��������ن حاالت الع��������وق القيم��������ي واألخالق��������ي ألجل ذلك 
فق��������د اعتبرتها اغل��������ب النظ��������م القانوني��������ة العقابية ومنها 
قان��������ون العقوب��������ات العراقي م��������ن الجرائم املخلة بالش��������رف 
وان م��������ن يرتكبها يغدو غير صالح��������ا الي وظيفة تنفيذية 
او تش��������ريعية او قضائية او حتى وظائف القطاع الخاص 
والس��������بب الن املرتش��������ي ش��������خص غير امني عل��������ى مصلحة 
الوظيف��������ة ويمكن ان يبيع االمانة الت��������ي اودعتها الوظيفة 
العام لديه باملال وهو بذلك يبيع شرفه وقيمته االنسانية 
ويتحول الى مسخ فهو شخص يمكن ان يقايض اي قيمة 

اعتبارية باملال.
ولم تعد الرشوة مقتصرة على صورتها التقليدية املتمثلة 
بتعاطي او طلب املنفعة لقاء القيام بعمل او االمتناع عنه 
بل ظه��������رت صور اخ��������رى ابرزها صورة التخ��������ادم وتبادل 
املناف��������ع بني مجموعة من اصحاب النفوذ فيخل املرتش��������ي 
بواجب��������ات وظيفته لقاء خدمة تؤدى له في وزارة او دائرة 
املرتش��������ي وهذا النوع هو اخطر انواع الرش��������وة وصورها 
الن الوظيفة العامة س��������يصيبها الضرر في دائرة الراشي 

ودائرة املرتشي.
والن ثقاف��������ة طلب الرش��������وة وتلقيها صارت ش��������ائعة تولد 
انطب��������اع ل��������دى املواطنني بان املعاملة وف��������ي بعض الدوائر 
ال يمك��������ن انجازه��������ا بدون دف��������ع مبالغ مالي��������ة وراح الناس 
يحجم��������ون ع��������ن االخبار عن��������د تعرضهم لالبت��������زاز  رغم ان 
املبتزين يعطلون انجاز معامالتهم ويجبرونهم على دفع 
مبالغ الرش��������وة ولم يعد اثر الرش��������وة يقتصر على الحاق 
الض��������رر بالوظيفة العامة بل راح يتع��������داه الى احداث اثار 
اقتصادي��������ة واجتماعي��������ة كبي��������رة تتجاوز ح��������دود وظيفة 

املرتشي.
فاملنظم��������ات الدولية ومنذ زمن طويل تربط بني الرش��������وة 
وانتهاك حقوق االنس��������ان بمعنى ان طلب الرشوة ودفعها 
ينتهك الكثير من حقوق اإلنس��������ان ذات الصلة باملواطنني 
فخذ مثل أن ش��������خصا يدفع رش��������وة للحصول على وظيفة 
فان��������ه ينته��������ك ح��������ق االخري��������ن في الحص��������ول عل��������ى العمل 
ومس��������اواتهم في التوظيف وخذ مثال ان مدير شركة يدفع 
رش��������وة كي يرس��������و احد العطاءات الحكومية على شركته 
فانه ينتهك حقوق اصحاب الش��������ركات االخرى في القطاع 
الخاص في املنافس��������ة املش��������روعة وينتهك ح��������ق املواطنني 
في الحص��������ول على خدمات عامة جي��������دة والن اثر تعاطي 
الرش��������وة كبيرا وخطيرا يدفع باتج��������اه انهيار ثقة املواطن 
بالدول��������ة فان مكافحة هذه الجريم��������ة تمثل التحدي االبرز 
للدول��������ة ممثلة بس��������لطات انفاذ القانون وان اتس��������اع دائرة 
اخب��������ار املواطنني عن��������د تعرضهم لالبت��������زاز وزيادة حاالت 
الضبط للمرتش��������ني يعني تصاعد مؤشر مكافحة الفساد 

وان االمور تسير باتجاهها الصحيح.

بغداد / زيد األعرجي

بعد عملية مخابراتية شاقة قادها ضباط عراقيون 
اس��������تمرت نحو ستة أش��������هر، وبإش��������راف مباشر من 
قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ املختصة بقضايا 
درج أه��������م إرهابيي داعش وأش��������دهم 

ُ
اإلرهاب، اس��������ت

خطورة "حجي حامد" عبر مدن أوربية عدة، لينتهي 
أخي��������را في قبضة جه��������از املخاب��������رات العراقي خارج 

الحدود، في تشرين األول املاضي.
الت��������ي رافق��������ت  ورغ��������م الظ��������روف األمني��������ة املش��������ددة 
االنتخاب��������ات النيابي��������ة إال أنه نقل إل��������ى بغداد ليقف 
أم��������ام القضاء، مدلي��������ا باعترافات حساس��������ة ومهمة، 

تنفرد صحيفة "القضاء" بعرضها.
لم يكن "حامد" نائبا لزعيم تنظيم الدولة اإلسالمية 

)داعش( أب��������و بكر البغدادي فحس��������ب، بل كان "رجل 
امل��������ال" واهم ركائ��������ز بن��������اء التنظيم اإلرهاب��������ي، الذي 
اس��������تغل احتياطيات الوقود األحف��������وري في العراق 

وسوريا لضمان استمرار التنظيم اإلرهابي.
من مواليد عام 1974 يكنيه التنظيم ب�"حجي حامد" 
أو "أب��������و آس��������يا"، انضم ملا يس��������مى "حرك��������ة التوحيد 
والجه��������اد" منذ 2004، ليتدرج في ح��������ركات إرهابية 
عدة آخرها "داعش"، ترأس أهم مؤسسات ودواوين 
التنظيم في العراق وسوريا، وأدار موازناته املالية.

تعرض "القضاء" اعترافاته، متحدثا عن "بيت املال" 
ومس��������ؤوليته عن تجهيز مصروفات ضرب القوات 
األمنية العراقية والسورية واملكافآت عن العمليات 
 عن بيان��������ه للتقس��������يمات اإلدارية 

ً
املفخخ��������ة، فض��������ال

لداعش. اإلرهابي "س��������امي جاسم الجبوري" عراقي 

الجنسية من قرية الشرقاط في صالح الدين تخرج 
من إعدادية صناعة الش��������رقاط، يعترف أمام قاضي 
أول محكمة تحقيق الك��������رخ املختصة بنظر قضايا 
اإلره��������اب بانتمائ��������ه ال��������ى تنظيم��������ات إرهابية عدة 

واشتراكه في العديد من الجرائم.
يق��������ول اإلرهاب��������ي أبو آس��������يا في مع��������رض اعترافاته 
أم��������ام قاضي التحقيق "بعد حص��������ول الفراغ األمني 
جراء أحداث عام 2003 جرى االستيالء على العديد 
من األس��������لحة الخفيفة واملتوس��������طة وحتى الثقيلة 
من املعس��������كرات قم��������ت بإخفائه��������ا في القري��������ة التي 
اس��������كن فيها، وفي ع��������ام 2004 عند ظه��������ور ما يقرب 
ل�12 فصيال مس��������لحا تدعو لقتال القوات املش��������تركة 
والجيش والش��������رطة العراقية اش��������تركت مع إحداها 
وكان��������ت تدعى حرك��������ة )التوحيد والجه��������اد( بقيادة 

)أبو مصعب الزرقاوي(، وزودت الحركة باألسلحة 
واملقذوف��������ات الت��������ي أخفيته��������ا وب��������دأت بالعم��������ل مع 
مجموعت��������ي ف��������ي زرع العب��������وات الناس��������فة وتجهيز 
الس��������يارات املفخخة، بعدها ص��������در توجيه بتكفير 
كل مواط��������ن يلتحق باألجه��������زة األمنية او يروم ذلك 
باعتب��������اره مرتدا وخائن��������ا ويحل قتل��������ه كما اصدر 
فتاوى تكفر مذاهب أخرى، فعملنا على قتل وخطف 
م��������ن يخال��������ف الفت��������اوى والتوجيهات وت��������م تفجير 
عدد م��������ن الس��������يارات املفخخة على الق��������وات األمنية 
واألسواق واملناطق املكتظة باملواطنني، وبعد فترة 
تم توحيد كافة الفصائل تحت راية )تنظيم القاعدة 

في بالد الرافدين( بإمرة أبو مصعب الزرقاوي.

التفاصيل ص 3

"            " تنفرد بعرض اعترافات نائب 
البغدادي اإلرهابي "حجي حامد"

حتدث عن آلية إدارة املال وموارد التنظيم االقتصادية

بغداد/ ساهرة رمضان

حسمت املحكمة االتحادية العليا 23 
دعوى الشهر املاضي تتعلق بقضايا 

مختلفة.
وذكر مراس��������ل "القض��������اء" أن "املحكمة 
أصدرت قرارا بعدم دستورية عدد من 
النص��������وص الواردة في قانون أس��������س 
تعادل الش��������هادات والدرجات العلمية 
واألجنبية رقم )20( لسنة 2020، ضمن 
الدعوى املرقمة )46 وموحداتها 50 و 
51 /اتحادي��������ة/2020( وقض��������ت بعدم 
دستورية عدة عبارات وفقرات وبنود 
م��������ن القان��������ون ملخاِلفته��������ا نصوص��������ا 

دستورية".
وأض��������اف أن "املحكم��������ة قض��������ت بعدم 
دس��������تورية وإلغ��������اء امل��������ادة )31/ أوال( 
من قانون املرور رقم )8( لس��������نة 2019 
واملخال��������ف ألح��������كام امل��������واد ) 19/اواًل 
وثالث��������ًا( و )87( و )88( و )89( و )90( 

من دس��������تور جمهورية العراق لس��������نة 
2005. حي��������ث نصت امل��������ادة )31/اواًل( 
على تش��������كيل محاك��������م تحقيق وجنح 
مختص��������ة بقضايا املرور ف��������ي بغداد 
واملحافظات، وبموجب املادة )47( من 
الدستور والتي نصت على أن )تتكون 
الس��������لطات االتحادي��������ة من الس��������لطات 
والقضائية،  والتنفيذية  التش��������ريعية 
تمارس اختصاصاتها ومهامها على 
أس��������اس مبدأ الفصل بني الس��������لطات(  
حيث تن��������اول الدس��������تور العراقي عدة 
مواد دستورية تنص على استقاللية 
السلطة القضائية ومنها املادة )19/

أواًل وثالث��������ًا( إذ نصت الفق��������رة )أواًل( 
منها على )القضاء مستقل ال سلطان 
علي��������ه لغير القان��������ون( والفق��������رة ثالثًا 
نصت عل��������ى )التقاض��������ي حق مصون 

ومكفول للجميع(". 

التفاصيل ص 2

المحكمة االتحادية العليا 
تحسم 23 دعوى في تشرين األول

■ القاضي الدكتور فائق زيدان يزور السيد مصطفى الكاظمي، معبرا عن إدانته الحادث اإلرهابي الذي تعرض له منزل 
 بذل أقصى الجهود للتحقيق بحادث االعتداء ومالحقة الجناة.

ً
األخير، مؤكدا

بغداد/ عالء محمد

ذكر رئيس محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
القاض��������ي محمد حيدر حس��������ني إن القانون نص 
على حماية املتهم عند القبض عليه والتحقيق 
مع��������ه ومنها اس��������تجوابه خالل أربع وعش��������رين 
س��������اعة، وأن تكون أقواله األولي��������ة بدون ضغط 
أو إك��������راه وأن تكون أقوال��������ه االبتدائية بحضور 
الس��������يد نائب املدعي العام ووكيل املتهم فإن لم 
يوكل املتهم محاميًا يت��������م انتداب محام للدفاع 
��������م املتهم  له الحق في الس��������كوت، 

َّ
عن��������ه، وأن ُيَفه

 وال يس��������تنتج م��������ن ممارس��������ته ه��������ذا الح��������ق اية

قرينة ضده.
ويأت��������ي تصريح القاضي محمد حيدر حس��������ني 
خالل استقباله مدير مكتب حقوق اإلنسان في 
العراق )يونامي( السيدة دانيال بيل حيث بحث 
الطرف��������ان خالل هذا اللقاء املوضوعات الخاصة 
بحقوق اإلنس��������ان والضمانات التي نص عليها 
القان��������ون حماي��������ة للمته��������م عن��������د القب��������ض عليه 

والتحقيق معه.
وفي م��������ا يتعلق بقضاي��������ا املتظاهري��������ن تحدث 
الس��������يد رئي��������س اس��������تئناف ذي ق��������ار االتحادية 
"أنها تجاوزت ال��������� 1200 دعوى، والتي تضمنت 
الش��������كوى ض��������د أش��������خاص مدني��������ني وآخري��������ن 

منس��������وبني إلى قوى األمن الداخل��������ي"، مبينا أن 
"الهيئة القضائية املختصة بنظر هذه القضايا 
ماضية  بإكمال اإلجراءات التحقيقية بالش��������كل 
الذي رس��������مه القانون، لكنه��������ا مقيدة بما نصت 
علي��������ه امل��������ادة 111 من قانون أص��������ول املحاكمات 
الجزائي��������ة لقوى األم��������ن الداخلي رقم 17 لس��������نة 
2008  والقاضي��������ة بع��������دم ج��������واز تبلي��������غ رج��������ل 
الش��������رطة أو تكليفه بالحض��������ور أو القاء القبض 
عليه اال بن��������اء على موافقة الوزير أو من يخوله 

إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه".

التفاصيل ص 6

استئناف ذي قار: قضايا المتظاهرين تجاوزت ال�1200 دعوى

بغداد/ إيناس جبار 

انتش��������رت ظاه��������رة الغ��������ش االمتحان��������ي بطرقها 
املختلف��������ة، والت��������ي تق��������ف ف��������ي مقدمته��������ا طريقة 
استخدام السماعات الالسلكية إذ يتناقل بعض 
الطلبة األسئلة االمتحانية عبر مواقع التواصل 
االجتماع��������ي، أو بتمرير اإلجابات إلى املمتحنني 
داخل القاعات املدرسية عبر هواتف محمولة أو 
س��������ماعات صغيرة يقومون بإخفائها في الرأس 
أو بني املالبس، ويصعب كش��������فها، إال أن دوريات 
مشتركة من جهاز األمن الوطني العراقي وهيئة 

اإلع��������الم واالتصاالت تس��������تخدم أجهزة لكش��������ف 
الت��������رددات الت��������ي يس��������تخدمها "مس��������هلو الغش" 

تمكنت من ضبطهم والقبض عليهم.
وتشير األوراق التحقيقية إلحدى القضايا التي 
اطلعت عليه��������ا "القضاء" إل��������ى أن القوات األمنية 
ألقت القبض على متهم في منطقة كراج النهضة 
بحوزت��������ه س��������ماعات تنص��������ت الس��������لكية صغيرة 
تس��������تخدم بالغش في االمتحان��������ات وبعدد )16( 
س��������ماعة، وقدم املمث��������ل القانون��������ي لهيئة اإلعالم 
واالتصاالت الش��������كوى ضد املتهم ونظم محضر 
ضب��������ط من قب��������ل القائ��������م بالتحقي��������ق واملتضمن 

ضبط سماعات السلكية. 
 من جهت��������ه، يقول املتهم ف��������ي إفادته انه صاحب 
بس��������طية في سوق )الباب الش��������رقي( وانه تعرف 
مطلع العام الحالي على احد األش��������خاص يلقب 
بكني��������ة )ع ص( وفي احد األيام اتصل به واخبره 
بوجود ش��������خص يروم شراء س��������ماعات صغيرة 
الحجم من التي تس��������تخدم في غش االمتحانات 
واخبره أن ذلك الشخص سينتظرني في منطقة 

النهضة.

التفاصيل ص5

السجن لمدان ببيع سماعات الغش االمتحاني

بغداد / القضاء

منح��������ت الجامع��������ة األميركية 
ف��������ي بغ��������داد الس��������يد رئي��������س 
األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س 
القاضي الدكتور فائق زيدان 
القان��������ون  )أس��������تاذ  ش��������هادة 
رف��������د  ف��������ي  ل��������دوره  املتمي��������ز( 
الجامعة بما يسهم في إعداد 
مناهج علمية نظرية وعملية 
القانونية  بالعل��������وم  خاص��������ة 
والقضائية يتم اعتمادها في 
القانون  كلي��������ة  تدريس طلبة 

في الجامعة.
الجامع��������ة  رئي��������س  وأع��������رب 
الدكتور مايكل مولنكس عن 
شكره للسيد رئيس املجلس 
ملا بذله من جهد في تس��������هيل 

عمل الجامعة.
من جانبه، شكر السيد رئيس 
األعل��������ى،  القض��������اء  مجل��������س 

رئي��������س الجامع��������ة والقائمني 
عليه��������ا مل��������ا تقدم��������ه الجامعة 

م��������ن انجاز متميز ف��������ي إعداد 
ة. الكوادر القانونية الكفوء

الجامعة األميركية في بغداد تمنح 
رئيس مجلس القضاء األعلى شهادة 

"أستاذ القانون المتميز"

https://www.hjc.iq/view.69028/
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بغداد/ ساهرة رمضان

حسمت املحكمة االتحادية 
العليا 23 دعوى الشهر 
املاضي تتعلق بقضايا 

مختلفة.
وذكر مراسل "القضاء" أن 

"املحكمة أصدرت قرارا بعدم 
دستورية عدد من النصوص 

الواردة في قانون أسس 
تعادل الشهادات والدرجات 
العلمية واألجنبية رقم )20( 
لسنة 2020، ضمن الدعوى 

املرقمة )46 وموحداتها 
50 و 51 /اتحادية/2020( 

وقضت بعدم دستورية عدة 
عبارات وفقرات وبنود من 

القانون ملخالفِتها نصوصا 
دستورية".

وأض��������اف أن "املحكم��������ة قض��������ت بعدم 
دس��������تورية وإلغاء امل��������ادة )31/ أوال( 
من قانون املرور رقم )8( لسنة 2019 
 
ً
واملخالف ألح��������كام امل��������واد ) 19/اوال
وثالثًا( و )87( و )88( و )89( و )90( 
من دس��������تور جمهورية العراق لسنة 
 )

ً
2005. حيث نصت امل��������ادة )31/اوال

على تش��������كيل محاكم تحقيق وجنح 
مختص��������ة بقضايا امل��������رور في بغداد 
 )47( املادة  وبموج��������ب  واملحافظات، 
من الدس��������تور والتي نص��������ت على أن 
)تتك��������ون الس��������لطات االتحادي��������ة من 
والتنفيذية  التش��������ريعية  الس��������لطات 
اختصاصاتها  تمارس  والقضائية، 
ومهامها على أس��������اس مبدأ الفصل 
بني السلطات( حيث تناول الدستور 
العراقي عدة مواد دس��������تورية تنص 
على اس��������تقاللية الس��������لطة القضائية 
 وثالث��������ًا( إذ 

ً
ومنه��������ا امل��������ادة )19/أوال

عل��������ى  منه��������ا   )
ً
)أوال الفق��������رة  نص��������ت 

)القض��������اء مس��������تقل ال س��������لطان عليه 
لغير القان��������ون( والفقرة ثالثًا نصت 
على )التقاضي حق مصون ومكفول 

للجميع(". 
وتابع املراس��������ل أن "املحكمة أصدرت 
حكمه��������ا بع��������دم دس��������تورية وإلغ��������اء 
بعض فقرات القانون رقم )23( لسنة 
2021 )املوازن��������ة العام��������ة االتحادي��������ة 
لجمهوري��������ة الع��������راق للس��������نة املالية 
2021( باإلضاف��������ة إصدار حكم بعدم 
الواردة  العب��������ارة  وإلغاء  دس��������تورية 
 /4/ أ ( من قانون 

ً
ف��������ي املادة )2/ أوال

املوازنة العامة االتحادية لجمهورية 
العراق للسنة املالية 2021 واملتضمنة 
وجوب تدقيق خطة إعمار املحافظة 
لها  التابعة  والنواح��������ي  واالقضي��������ة 
املع��������دة من املحافظ م��������ن قبل اللجنة 
املالية في مجل��������س النواب من حيث 
التوزيع القطاعي، كما أوردت الطعن 
بخص��������وص ع��������دم دس��������تورية املادة 

)2/ أوال /4/ ز( م��������ن قان��������ون املوازنة 
العامة االتحادية لجمهورية العراق 
للسنة املالية 2021 واملتضمنة إلزام 
وزارة املالية بس��������قف التخصيصات 
املذك��������ورة ف��������ي الج��������دول )ب( وإعادة 
بش��������قيها  التخصيص��������ات  توزي��������ع 
التش��������غيلي والرأس��������مالي وتبويبها 
عل��������ى مس��������توى األقس��������ام والفصول 
كم��������ا أص��������درت قراره��������ا ب��������رد الطعن 
بخص��������وص عدم دس��������تورية العبارة 
ال��������واردة ف��������ي امل��������ادة )2/ أوال /4/ح( 
من القانون ذاته واملتضمنة "تخويل 
املحاف��������ظ صالحي��������ة املصادق��������ة على 

خطة اإلنفاق".
 )8 / 

ً
وف��������ي ما يخص امل��������ادة )2/ أوال

من قانون املوازنة العامة االتحادية 
لجمهوري��������ة الع��������راق رقم 23 للس��������نة 
املالي��������ة 2021، فقد أص��������درت املحكمة 
قرارا بع��������دم دس��������توريتها وإلغائها 
والتي تضمنت تأس��������يس )صندوق 
البترودوالر( في املحافظات املنتجة 
للنفط الخ��������ام او املكرر او الغاز يدار 
من املحاف��������ظ املعني ويجري تمويله 
م��������ن زي��������ادة ف��������رق الس��������عر الحاصل 

بأسعار بيع النفط الخام.
وأكمل املراس��������ل أن "املحكمة أصدرت 
ق��������رارا بعدم دس��������تورية وإلغاء املادة 
)12/ ثاني��������ًا/ ب( واملتضمن��������ة إل��������زام 
مجلس الوزراء بف��������ك ارتباط وإعادة 
هيكلة الدوائر واألقسام في الوزارات 
والجهات غير املرتبطة بوزارة التي 
تم��������ارس بموج��������ب قوانينها مهمات 
مناظ��������رة للمهم��������ات التي يق��������وم بها 
مجل��������س الخدمة االتح��������ادي ،اما في 
م��������ا يخص امل��������ادة )18/ ثالث��������ًا / ب( 
الت��������ي نص��������ت عل��������ى "ف��������رض ضريبة 
بنسبة )%15( على الوقود املستورد 
وال��������ذي يب��������اع مباش��������رة ع��������ن طريق 
محط��������ات تعبئة الوقود للس��������يارات 
فقد قض��������ت املحكمة االتحادية بعدم 

دستوريتها وإلغائها". اما بالنسبة 
للمادة )50/أ( محل الطعن من قانون 
املوازنة العامة االتحادية لجمهورية 
الع��������راق للس��������نة املالي��������ة 2021 والتي 
تنص على ان "لوزي��������ر املالية إضافة 
تخصيص��������ات مالي��������ة لس��������د النقص 
الحاصل في تعويضات املوظفني من 
الرواتب وأجور املتعاقدين واألجور 
اليومي��������ة إن وج��������د عل��������ى أال يتجاوز 
املبل��������غ الكل��������ي "500" ملي��������ار دين��������ار 
على ان يت��������م تدقيقها من قبل ديوان 
الرقابة املالي��������ة االتحادي الحقًا، فقد 
قض��������ت املحكم��������ة االتحادي��������ة العليا 
بع��������دم دس��������تورية وإلغ��������اء العب��������ارة 
الواردة فيها واملتضمنة )أال يتجاوز 

املبلغ الكلي "500" مليار دينار(".
وم��������ن جهة أخرى، أص��������درت املحكمة 
قرارها برد الطعن الوارد على املادة 
)50/ ج( من قانون املوازنة االتحادية 
لسنة 2021 واملتضمنة إلزام مجلس 
الحالية  ال��������وزراء بزي��������ادة األس��������عار 
لش��������راء محاصيل الحنطة والشعير 
والش��������لب من املزارع��������ني بمقدار )50( 

ألف دينار للطن الواحد".
بع��������دم  قراره��������ا  أص��������درت  وأيض��������ًا 
دس��������تورية وإلغاء املادة )56/ ثالثًا( 
من قانون املوازنة االتحادية للس��������نة 
الن��������ص  واملتضمن��������ة   2021 املالي��������ة 
النفطي��������ة  الش��������ركات  الت��������زام  عل��������ى 
االستخراجية بعدم إدراج املصاريف 
لعق��������ود ج��������والت التراخي��������ص ضمن 
النش��������اط  كل��������ف  احتس��������اب  قوائ��������م 
الج��������اري. وتابع "أما امل��������ادة )58( من 
قان��������ون املوازن��������ة االتحادية للس��������نة 
املالية 2021 املتضمن التزام مجلس 
ال��������وزراء بإرس��������ال أس��������ماء املكلف��������ني 
بمناصب رؤس��������اء الهيئات املستقلة 
والدرجات الخاصة ووكالء الوزارات 
واملستش��������ارين إلى مجل��������س النواب 
بموعد أقصاه 2021/6/30 فقد قضت 

املحكمة االتحادية برد الطعن فيها". 
وب��������ني ان "املحكمة اص��������درت قرارها 
)66/اتحادي��������ة  املرقم��������ة  بالدع��������وى 
/2021 ( القاض��������ي بعدم دس��������تورية 
امر سلطة االئتالف الخاص بحقوق 
املوظفني القضائيني في العودة الى 
القضاء بعد خدمة حكومية محددة، 
حيث قضت بعدم دستورية األمر رقم 
)88( لس��������نة 2005 الصادر عن سلطة 
االئتالف املؤقت��������ة واملتضمن "حقوق 
املوظفني القضائيني في العودة الى 
القضاء بعد خدمة حكومية محددة" 
ملخالفت��������ه أحكام دس��������تور جمهورية 
العراق لعام 2005"، يذكر ان "هذا األمر 
منشور في جريدة الوقائع العراقية 

بالعدد )3984( في 2004/6/1".
وأشار إلى أن "املحكمة ردت الدعوى 
 )2019/ )116/اتحادي��������ة  املرقم��������ة 
وإلغ��������اء  الحك��������م  طل��������ب  املتضمن��������ة 
ق��������رار مجلس قيادة الث��������ورة بتمكني 
األعض��������اء املنتهي��������ة عضويته��������م من 
مباش��������رة مه��������ام العضوي��������ة  وإلزامه 
بتمك��������ني األعض��������اء الذي��������ن صدق��������ت 
املحكمة االتحادية العليا عضويتهم 
بقراريها املرقمني )8/اتحادية/2019(

و)213/اتحادية/2019( من مباشرة 
مهام العضوية والحكم على املدعي 

عليهما بانتهاك الدستور".
وأضاف املصدر أن "املحكمة أصدرت 
قراره��������ا بال��������رد في الدع��������وى املرقمة 
الخاص��������ة   )2021/ اتحادي��������ة   /92(
بطل��������ب الحكم بإل��������زام املدع��������ى عليه 
الفائ��������ز  املرش��������ح  عضوي��������ة  بإنه��������اء 
 تعويضيًا 

ً
واعتم��������اد املدع��������ي بدي��������ال

للمقع��������د النياب��������ي باعتب��������اره اكب��������ر 
الخاسرين من قائمة ائتالف النصر 

ملحافظة البصرة".
وب��������ني ان "املحكمة حس��������مت الدعوى 
/49 وموحداته��������ا   48( املرقم��������ة 
لع��������دم  بال��������رد  اتحادي��������ة/2020( 

االختص��������اص املتضمنة طلب الحكم 
بع��������دم دس��������تورية جلس��������ة مجل��������س 
النواب املرقمة )18( كون اختصاص 
املحكم��������ة االتحادي��������ة الرقاب��������ة عل��������ى 
دستورية القوانني واالنظمة النافذة 
ال دس��������تورية جلس��������ة، باإلضافة الى 
طلب الحكم بإلغ��������اء الفقرة الخاصة 
بتقسيم الدوائر االنتخابية ملحافظة 
كرك��������وك وذل��������ك بداع��������ي مخالفته��������ا 
امل��������ادة )49(، لع��������دم  ف��������ي  للدس��������تور 
االس��������تناد ال��������ى املعايي��������ر الس��������ليمة 
االنتخابي��������ة  الدوائ��������ر  تقس��������يم  ف��������ي 
حس��������ب التوزيع الس��������كاني والكثافة 
الس��������كانية، مم��������ا نتج عن��������ه مخالفة 
اخرى للدس��������تور في املادة )16( منه 
حيث ال يوجد س��������ند ملصادر وارقام 
البيانات املعتمدة في آلية التقس��������يم 
وعدم مراعاة تس��������اوي ع��������دد املقاعد 
املخصص��������ة ل��������كل دائ��������رة انتخابي��������ة 
حس��������ب ع��������دد قاطنيه��������ا وان اللجنة 
القانوني��������ة قد اعتمدت االحصائيات 
الس��������كانية لع��������ام 2010 الصادرة من 
وزارة التخطي��������ط رغم انه��������ا تبني ان 
عدد مقاعد قضاء املركز وس��������ط هي 
خمس��������ة وليس��������ت اربع��������ة علي��������ه فان 
املخالفة في احتس��������اب االعداد يشكل 

مخالفة لنص دستوري.
وأضاف املصدر أن "املحكمة اصدرت 
ق��������رارا بعدم دس��������تورية ن��������ص املادة 
)43( من قانون املرور رقم )8( لس��������نة 
2019 بداع��������ي قي��������ام املدع��������ى علي��������ه 
بإضافة األحكام القانونية للمشروع 
الحكوم��������ي وتعديل نص املادة محل 
الطع��������ن دون موافق��������ة الحكومة مما 
يتعارض مع سياستها في تقليص 
النفق��������ات ويتعارض م��������ع نص املادة 
)130( م��������ن النظ��������ام الداخلي ملجلس 
النواب، كم��������ا ان التعديل جاء خالفًا 
ملا تنص علي��������ه املادة )62/ثانيًا( من 

الدستور". 

■ المحكمة االتحادية العليا تحسم عددا من الدعاوى الدستورية بعضها يتعلق بقانون الموازنة العامة

المحكمة االتحادية العليا تحسم 23 دعوى 
خالل تشرين األول

بغداد/ إيناس جبار 

ال تزال صور إتالف الثروة السمكية في العراق تشكل 
منظرا قاسيا للمعنيني بحماية الطبيعة وتترك آثارا 
وخيمة على صحة اإلنس��������ان، فكثيرا ما تسببت هذه 
الظاه��������رة بحاالت تتس��������مم ملواطنني وكذلك خس��������ائر 

فادحة ألصحاب البحيرات.
واهت��������م املش��������رع العراقي بالثروة الس��������مكية من خالل 
تجريم��������ه صيد األس��������ماك باس��������تعمال الس��������م أو طرق 
اإلب��������ادة الجماعي��������ة وذل��������ك الن الوس��������يلتني تؤدي��������ان 
إل��������ى القضاء على األس��������ماك ويرقاته��������ا واصبعياتها 

وبالتالي إبادة وإتالف هذه الثروة.
وع��������ن املعالجة القانونية لهذا الن��������وع من االصطياد، 
يق��������ول القاضي كاظم عبد جاس��������م الزي��������دي إن "املادة 
)482 / ثانيا( م��������ن قانون العقوبات العراقي رقم 111 
لس��������نة 1969 املعدل نصت عل��������ى أن )يعاقب بالحبس 

وبالغرامة كل من س��������م س��������مكا من األسماك املوجودة 
ف��������ي نهر أو ترع��������ة أو غدير أو مس��������تنقع أو حوض أو 
أس��������تعمل ف��������ي صيده��������ا أو إتالفها طريق��������ة من طرق 
اإلبادة الجماعية كاملتفج��������رات واملواد الكيمياوية أو 
الوس��������ائل الكهربائية وغيرها(،  الفتا إلى أن "املشرع 
العراقي قد حدد الوسائل التي ترتكب فيها الجريمة 
إال انه في نهاية املادة أطلق أي وس��������يلة أخرى تؤدي 
النتيجة نفسها ومن طبيعة السلوك إتالف األسماك 
بصورة جماعية من البيوض واليرقات واالصبعيات 
وإضعاف قدرته��������ا على النمو والتكاث��������ر وتركها في 
املياه ميتة مما تس��������بب بتلوث املي��������اه والقضاء على 

حياة هذا الحيوان املفيد لإلنسان".
 وب��������ني القاضي أن "املش��������رع العراقي ل��������م يعرف املواد 
الس��������امة وإنما ترك تقديره��������ا للمحكمة وأهل الخبرة 
في هذا امليدان والس��������موم هي كل مادة من ش��������أنها أن 
تؤثر بعد تناولها في الجسم تأثيرا كيمياويا يؤدي 

ال��������ى الوف��������اة، أما املتفجرات فهي تش��������مل امل��������واد التي 
من ش��������أنها أن تحدث انفجارا او تس��������تخدم إلغراض 
االعت��������داء على حياة املواطن��������ني أو ممتلكاته، وعرفها 
قانون املواد القابلة لالنفجار العراقي رقم )20( لسنة 
1957 ف��������ي امل��������ادة األولى منه بأنه��������ا أي مادة تحتوي 
عل��������ى مواد كيمياوية من ش��������أنها إح��������داث الحريق أو 
الهدم أو اإلتالف بأي��������ة كيفية كانت إلغراض االعتداء 

على األرواح واملمتلكات واإلرهاب واإلخالل باألمن".
ويوضح القاضي أن "املولدات الكهربائية تس��������تخدم 
عادة في صيد األس��������ماك وكانت حصيلة ذلك القضاء 
على القس��������م األكبر م��������ن الثروة الس��������مكية في مناطق 
االه��������وار وغيرها م��������ن املس��������طحات املائي��������ة وأن هذه 
الس��������موم وامل��������واد الكيماوية على الرغ��������م من خطرها 
البالغ على الثروة السمكية فهي تؤثر حتى على التي 
ل��������م تقع في الصيد حيث تفق��������د توازنها ثم تهلك بعد 
مض��������ي مدة قصيرة وكذلك الت��������ي لم تصب بالجريمة 

بفق��������دان الت��������وازن فتفقد قدرتها عل��������ى التكاثر، فضال 
ع��������ن ذلك فأن تلك الوس��������ائل البش��������عة أصبحت خطرة 
على اإلنس��������ان ف��������ي تناوله لتلك األس��������ماك إضافة إلى 
أنها تس��������بب الكثير من األمراض لدى اإلنسان الن من 
خواصها أنها ال تحلل وتتالش��������ى بعد اس��������تخدامها 
في صيد األس��������ماك، إنما تبق��������ى محتفظة بخواصها 

الكيماوية".
وينوه بأن "اس��������تعمال تلك الوس��������ائل تحقق النتيجة 
الجرمية الن من ش��������أنها تدمي��������ر حياة األحياء املائية 
جماعي��������ا ولي��������س انفرادي��������ا وان القان��������ون العراقي لم 
يحدد نوعا معينا أو صنفا من األس��������ماك بل يش��������مل 
جميع األس��������ماك ولها أكثر م��������ن 2700 نوع وبعضها 
يعي��������ش ف��������ي املي��������اه العذبة ف��������ي البحي��������رات واألنهار 
واالهوار وبعضها يعيش في املياه املالحة في البحار 
واملحيطات وهناك من األسماك تكون صغيرة بطول 
2 سنتيمتر أو أقل وبعضها اآلخر كبيرة وطويلة قد 

يصل طولها إلى عدة أمتار ووزن كبير كما في سمك 
القرش وأن استهداف الثروة السمكية باإلتالف تتجه 
نية الجان��������ي إلى أبعد من الصيد إل��������ى نيته اإلضرار 
باقتصاد الدولة باس��������تعماله تلك الوسائل لإلضرار 

باألسماك".
وتؤكد املحامية غفران الطائي ان "هناك حاالت ضرر 
كثيرة ألصحاب بحيرات األس��������ماك يعزون أس��������بابها 
ال��������ى قي��������ام بع��������ض التجار بإت��������الف أو تس��������مم الكثير 
من املنت��������ج املحلي بهدف إغراق الس��������وق باألس��������ماك 

املستوردة السيما من دول الجوار". 
الفتة إلى أن "هن��������اك دعاوى كثيرة أقيمت في املحاكم 
ج��������راء قيام بع��������ض األش��������خاص بإت��������الف أو تخريب 
البحيرات او تس��������مميها وحكمت فيه��������ا املحاكم وفق 
املواد القانونية في قان��������ون العقوبات العراقي النافذ 
مطالب��������ة الجهات املختصة بحماية الثروة الس��������مكية 

وتعزيز قدرة اإلنتاج املحلي".

صيادو األسماك بالسم أو المفرقعات يخضعون للمساءلة القانونية

الحماية القانونية للملكية 
الزراعية من البناء العشوائي

إضاءات
قضائية

الشك بان الحماية القانونية للملكية الزراعية تحتل درجة كبيرة من األهمية 
حيث ال يمكن أن يتطور القطاع الزراعي إال بوجود تشريعات قانونية تكفل 
ل��������ه الحماية الفعال��������ة وان ظاهرة العش��������وائيات والبناء غي��������ر القانوني على 
األراضي الزراعية انتش��������ر بشكل واسع حيث تم تشييد مدن كبيرة ومحالت 
بش��������كل تجاوز عل��������ى االراضي الزراعية وتحويل ه��������ذه األراضي الزراعية الى 
احياء س��������كنية بالرغم من ان ذلك يتطلب أعماال ودراس��������ة عمرانية من حيث 
تهيئ��������ة الخدم��������ات املاس��������ة بحياة الن��������اس من كهرب��������اء وماء ومج��������ار وطرق 
مواصالت تأخذ باالعتبار الهندسة املعمارية والتخطيط العمراني الحديث 
ومراعاة التقس��������يم الهندسي الى مناطق س��������كنية واخرى صناعية وتجارية 
ومتنزه��������ات وحدائق ومدراس ومستش��������فيات وغيرها ومن خالل اس��������تقراء 
موقف املشرع العراقي من موضوع البناء على االراضي الزراعية نجد ضعف 
املعالجة التشريعية ملشكلة البناء وهذا يتضح من خالل عدم وجود معالجة 
تش��������ريعية كافية الس��������يما في قرارات مجلس قيادة الثورة املنحل التي الزال 
بعضها ساري املفعول وقانون بيع وتصحيح صنف االراضي االميرية املرقم 
)51( لس��������نة 1979 حيث ان املش��������رع العراقي قد كافا املتج��������اوز على االراضي 
الزراعية بالتمليك حيث نصت املادة )10/ب( من القانون املذكور : )إذا كانت 

املغروسات واملحدثات ذات قيمة أعلى من قيمة األرض(.
 ويالح��������ظ ان املش��������رع العراقي قد كرر االتجاه نفس��������ه من خ��������الل قرار مجلس 
قي��������ادة الث��������ورة املنحل املرق��������م )548( لس��������نة 1979حيث أعطى املش��������رع الحق 
للمتج��������اوز قبل 1979/1/1 ان يتملك الدار الس��������كنية املنش��������أة تجاوزا دون ان 
يلتف��������ت الى دور التخطيط العمراني وقانون تمليك الدور الس��������كنية الواقعة 
في ح��������رم القرى ضمن ح��������دود البلديات رق��������م )12( لس��������نة 2012 حيث اعطى 
الحق لألش��������خاص الذين انش��������أوا ابنية تجاوز على اراض��������ي مملوكة للدولة 
او البلدي��������ات وضم��������ن ح��������دود البلدية ب��������ان يتملكوا هذه االراض��������ي بقيمتها 
الحقيقية ش��������رط ان تكون تل��������ك االراضي ضمن املناطق الس��������كنية وان يكون  
البناء املش��������يد م��������ن  مادة الطاب��������وق او الحج��������ر او االس��������منت وان يقدم طلب 
التمليك خالل س��������نة من تاريخ نفاذ القرار املذكور مع إقرار خطي بعدم تملك 
املتجاوز ه��������و او زوجته أو احد اوالده القاصرين لدار س��������كنية في املحافظة 
نفس��������ها وان يكون ش��������اغال فعليا لهذه الدار كما فرض القرار املذكور عقوبة 
جزائي��������ة مل��������ن يتجاوز بالبناء بعد نف��������اذ هذا القرار  والقانون رقم )3( لس��������نة 
2019قان��������ون تملي��������ك املتجاوزي��������ن ضمن ح��������دود البلديات حيث ت��������م التوجه 
بالبناء العش��������وائي على االراضي الزراعية بشكل واسع بقرب املدن وسفوح 
الجبال و شواطئ االنهار والبحيرات وفي القرار رقم )181( لسنة 1982 حمل 
املشرع العراقي رئيس الوحدة االدارية ومدير البلدية مسؤولية رفع التجاوز 
الذي يقع على االراضي اململوكة للدولة والبلديات س��������واء كان البناء موافقا 
للتصميم االساس��������ي املق��������رر او مخالفا له ونص عل��������ى عقوبة رئيس الوحدة 
االداري��������ة ومدير البلدية بالحبس مدة ال تقل عن س��������تة اش��������هر وال تزيد على 
ثالث س��������نوات في حالة ثبوت عدم قيامه��������م بواجبهم برفع التجاوز كما بني 
املش��������رع العراقي االجراءات الواجب اتباعها م��������ن قبل رئيس الوحدة االدارية 
او مدي��������ر البلدية لرفع التجاوز فعليه ان ينظم مخططا باملس��������احة املتجاوز 
عليه��������ا ويصدر قرار برفع التجاوز على نفق��������ة املتجاوز كما نص القرار )42( 
لسنة 1987 بشان اعادة تنظيم امللكية الزراعية في مشاريع االستصالح على 
عدم جواز ان تزيد مس��������احة ابنية السكن املش��������يدة على االراضي والبساتني 
واالراض��������ي العائدة لإلصالح الزراعي والدول��������ة او القطاع الخاص واقتصار 
ذلك الجواز على املصالح الزراعية بعد مباشرتها تنفيذ اعمال شبكات الري 

والبزل واستصالح االراضي.
 وبموجب القرار )53( لسنة 1984اعطى املشرع العراقي للمتعاقد على قطعة 
ارض زراعية مع االصالح الزراعي تشييد دار سكنية له وألفراد عائلته املكلف 
بإعالتهم على االرض املتعاقد عليها واش��������ترط املش��������رع ان ال تزيد مس��������احة 
البناءعل��������ى )300م( في االراض��������ي التي التتجاوز مس��������احتها )15دونم ( وان 
التزيد مس��������احة البناء على )400م( في املساحة التي تتجاوز )15دونم( وفي 
حالة الغاء العقد يكون لوزارة الزراعة الحق في الخيار بني تملك هذه الدار او 
املنشأ دون تعويض او الطلب من املتعاقد بإزالته  ونجد ان املنطق القانوني 
يقضي بان يكون البناء لخدمة االرض الزراعية وان يكون مرصودا لخدمتها 
او لسكن فالحها او املتعاقد عليها ونجد تعدد التشريعات والجهات املنفذة 
له��������ا وتنازع االختصاص وتكرار االحكام والتعارض وتش��������تت التش��������ريعات 
املتعلق��������ة باألراضي الزراعية حيث صدر اكثر م��������ن )263( من قوانني وانظمة 
تتعل��������ق بالتجاوز عل��������ى االراضي الزراعية وان ظاهرة البناء العش��������وائي في 

االراضي الزراعية بحاجة الى اعادة النظر من قبل 
املش��������رع العراقي في اصدار التشريعات القانونية 
واجراءات اخرى تؤدي الى ايقاف ظاهرة التجاوز 
والوقوف على االسباب الحقيقية لظاهرة التجاوز 
وبناء العشوائيات  ومنها الهجرة من الريف الى 
املدينة وزيادة عدد السكان وتوزيع قطع االراضي 
على املواطنني وتفعي��������ل الحماية الجزائية مللكية 
االراضي الزراعية واالسراع بتشريع قانون جديد 

للتخطيط العمراني.
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

معظمها تتعلق باملوازنة العامة

تزايد االعتداءات على البحريات األهلية

https://www.hjc.iq/view.69026/
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بع��������د عملي��������ة مخابراتية ش��������اقة قادها 
ضباط عراقيون اس��������تمرت نحو س��������تة 
أش��������هر، وبإش��������راف مباش��������ر من قاضي 
أول محكم��������ة تحقي��������ق الك��������رخ املختصة 
درج أهم إرهابيي 

ُ
بقضايا اإلرهاب، است

داعش وأش��������دهم خطورة "حجي حامد" 
عبر مدن أوربية عدة، لينتهي أخيرا في 
قبضة جهاز املخاب��������رات العراقي خارج 

الحدود، في تشرين األول املاضي.
ورغ��������م الظ��������روف األمنية املش��������ددة التي 
رافقت االنتخاب��������ات النيابية إال أنه نقل 
إل��������ى بغ��������داد ليقف أمام القض��������اء، مدليا 
تنفرد  ومهم��������ة،  باعتراف��������ات حساس��������ة 

صحيفة "القضاء" بعرضها.
ل��������م يك��������ن "حامد" نائب��������ا لزعي��������م تنظيم 
الدول��������ة اإلس��������المية )داع��������ش( أب��������و بكر 
البغدادي فحس��������ب، ب��������ل كان "رجل املال" 
واه��������م ركائز بن��������اء التنظي��������م اإلرهابي، 
الوق��������ود  احتياطي��������ات  اس��������تغل  ال��������ذي 
األحفوري في العراق وس��������وريا لضمان 

استمرار التنظيم اإلرهابي.
من مواليد ع��������ام 1974 يكني��������ه التنظيم 
ب�"حجي حامد" أو "أبو آس��������يا"، انضم ملا 
يس��������مى "حركة التوحيد والجهاد" منذ 
2004، ليتدرج في حركات إرهابية عدة 
آخره��������ا "داعش"، ترأس أهم مؤسس��������ات 
ودواوين التنظيم في العراق وس��������وريا، 

وأدار موازناته املالية.
"القض��������اء" اعترافات��������ه، متحدثا  تعرض 
عن "بيت املال" ومس��������ؤوليته عن تجهيز 
األمني��������ة  الق��������وات  ض��������رب  مصروف��������ات 
ع��������ن  واملكاف��������آت  والس��������ورية  العراقي��������ة 
 ع��������ن بيانه 

ً
العملي��������ات املفخخ��������ة، فضال
للتقسيمات اإلدارية لداعش.

اإلرهاب��������ي "س��������امي جاس��������م الجب��������وري" 
عراقي الجنس��������ية من قرية الشرقاط في 
صالح الدين تخرج من إعدادية صناعة 
الش��������رقاط، يعت��������رف أم��������ام قاض��������ي أول 
محكمة تحقيق الك��������رخ املختصة بنظر 
قضايا اإلرهاب بانتمائه الى تنظيمات 
إرهابية عدة واش��������تراكه في العديد من 

الجرائم.

"التوحيد والجهاد"
يق��������ول اإلرهابي أبو آس��������يا في معرض 
اعترافات��������ه أمام قاض��������ي التحقيق "بعد 
حص��������ول الفراغ األمني جراء أحداث عام 
2003 جرى االس��������تيالء على العديد من 
األس��������لحة الخفيفة واملتوس��������طة وحتى 
الثقيلة من املعس��������كرات قمت بإخفائها 
في القرية التي اس��������كن فيه��������ا، وفي عام 
2004 عند ظهور م��������ا يقرب ل�12 فصيال 
مس��������لحا تدعو لقتال القوات املش��������تركة 
والجيش والش��������رطة العراقية اش��������تركت 
حرك��������ة  تدع��������ى  وكان��������ت  إحداه��������ا  م��������ع 
)التوحيد والجهاد( بقيادة )أبو مصعب 
باألس��������لحة  الحركة  الزرقاوي(، وزودت 
وب��������دأت  أخفيته��������ا  الت��������ي  واملقذوف��������ات 
بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات 
الناس��������فة وتجهيز الس��������يارات املفخخة، 
بعدها صدر توجيه بتكفير كل مواطن 
يلتحق باألجه��������زة األمنية او يروم ذلك 
باعتب��������اره مرت��������دا وخائن��������ا ويحل قتله 
كما اصدر فتاوى تكف��������ر مذاهب أخرى، 
فعملنا عل��������ى قتل وخطف م��������ن يخالف 
الفت��������اوى والتوجيهات وتم تفجير عدد 
م��������ن الس��������يارات املفخخ��������ة عل��������ى القوات 
األمني��������ة واألس��������واق واملناط��������ق املكتظة 
باملواطن��������ني، وبعد فترة تم توحيد كافة 
الفصائ��������ل تح��������ت راية )تنظي��������م القاعدة 

في ب��������الد الرافدين( بإم��������رة أبو مصعب 
الزرقاوي.

تزكية وعفو
كش��������ف املتهم س��������امي الجب��������وري عن أن 
"أب��������و بكر البغدادي ام��������ر بقتلي في عام 
2013 كون��������ي اتهمت بالعم��������ل ل� )جبهة 
النص��������رة( بإمرة الجوالني املنش��������ق عن 
التنظيم، وبعد تدخل عدد من القيادات 
وتزكيتي أم��������ام البغ��������دادي أصدر عفوا 
بحق��������ي وألحقن��������ي بمفص��������ل املالية في 
والية نينوى ك�جابي أموال مع مجموعة 
م��������ن الجب��������اة وكن��������ا نأخذ اإلت��������اوات من 
ميس��������وري الح��������ال وأصح��������اب املحطات 
الوقود والش��������ركات والتج��������ار واألطباء 
بحجة مس��������اعدة مقاتلي التنظيم، وتم 
قتل عدد من امليس��������ورين المتناعهم عن 
الدف��������ع والبع��������ض اآلخر فجرن��������ا داره او 
خطفناه هو او احد افراد عائلته، وكانت 
تص��������ل قيمة ات��������اوات والي��������ة نينوى الى 
حوالي )500.000 دوالر( ش��������هريا يذهب 
النصف إلى البغ��������دادي والنصف اآلخر 

يوضع تحت تصرف والي نينوى".

عمليات "الفتح"!
يطلق التنظي��������م اإلرهابي عل��������ى عملية 
احتالل لث��������الث محافظ��������ات عراقية عام 
2014 ب�"عمليات الفت��������ح"، كأنها أراضي 

"داعش" وأعاد فتحها.
وق��������ال اإلرهاب��������ي ان "القي��������ادات العلي��������ا 
وجهتن��������ا باإلعالن عن ان التنظيم هدفه 
تحرير س��������نة العراق من القوات الكافرة 
ورفع القيود والحدود بني الدول املسلمة 
وتوحيدها، وبعد االعالن بفترة وجيزة 
ابلغني احد املتهمني املقربني من األمير 
)البغدادي( باالس��������تعداد للمشاركة في 
عملي��������ة فت��������ح محافظة نين��������وى، وفعال 
جهزنا األس��������لحة واملعدات وتم احتالل 
املحافظ��������ة وبعدها تمك��������ن التنظيم من 
محافظة صالح الدين واالنبار ومناطق 
م��������ن ديالى، وتم االس��������تيالء عل��������ى أثاث 
امليس��������ورين  الحكومية ومنازل  الدوائر 
كما قمنا بإطالق س��������راح كافة املتهمني 
واملوقوفني وصادرنا بقايا األسلحة في 
مراكز الشرطة، كما صدر توجيه بجمع 
قوائم أس��������ماء منتسبي األجهزة األمنية 

ليتسنى لنا مالحقتهم".

جامع النوري الكبير
وأوضح اإلرهابي حجي حامد أن "أمير 
التنظي��������م حضر إل��������ى الجام��������ع النوري 
بعج��������الت مضللة برفق��������ة اإلرهابي عبد 
الله قرداش وعدد من القيادات، واعتلى 
املنب��������ر القيادي أب��������و محم��������د العدناني 
ليق��������دم البغ��������دادي معلن��������ا ان��������ه خليف��������ة 

للمس��������لمني، وعند صع��������وده املنبر أعلن 
قيام الخالفة وحرضنا على االستمرار 
بالقت��������ال واحت��������الل باق��������ي املحافظ��������ات 
بعده��������ا  اإلس��������الم،  لنش��������ر  واملناط��������ق 
غ��������ادر ال��������ى جه��������ة مجهول��������ة، وأصدرت 
القيادات بعد مغادرته توجيها بنصب 
الس��������يطرات األمنية في الواليات والبدء 
بإنش��������اء الدواوين لعمل هيكلية إدارية 
لتنظيم داعش وانش��������اء دي��������وان القضاء 
والجن��������د والتعليم والصح��������ة والدعوى 
والحس��������بة وبيت املال وال��������ركاز والزكاة 
والغنائم وتم تعيني مسؤولي الدواوين 
وتس��������لمت في فترة من الفت��������رات ديوان 

بيت املال والركاز". 

ديوان الركاز
يعتبر م��������ن الدواوين املهمة في التنظيم 
حيث يختص ببيع املش��������تقات النفطية 
وعم��������ل اآلب��������ار والحق��������ول النفطية وكل 
ثم��������ر يخرج من األرض وباطنها، وتابع 
اإلرهاب��������ي "عينت مس��������ؤول ال��������ركاز في 
التنظي��������م بع��������د عملية الفت��������ح ومن هذا 
الدي��������وان بدأت باس��������تغالل احتياطيات 
الوقود األحفوري في العراق وس��������وريا 

لضمان اس��������تمرار التنظي��������م وتطويره، 
حي��������ث يتكون م��������الك الركاز م��������ن )2500 
فرد( موزعني حسب الحقول واملحطات 
النفطية، اذ يتم استخراج النفط وباقي 
املش��������تقات من حقل��������ي )القيارة وعالس( 
بالقس��������م العراقي وحقول )التنك وعمر 
ف��������ي  وكوناك��������و(  وصعي��������وة  والش��������ولة 
الجانب الس��������وري وباس��������تخدام االليات 
املوج��������ودة أصال ف��������ي الحق��������ول لتجهز 
الصهاريج النفطية من الخزانات ويباع 
النفط العراقي ال��������ى االفراد من اصحاب 
املعام��������ل ومحطات التكري��������ر الصغيرة، 
وج��������زء يهرب الى خ��������ارج الوالية ليصل 
ذكره��������ا،  يتحف��������ظ  مج��������اورة  دول  ال��������ى 
والجزء األخير يباع في السوق السوداء 
عبر ميناء ضمن االراض املسيطر عليها 
)180 دوالرا( للطن الواحد،  في سوريا ب�
حي��������ث أوصل��������ت واردات التنظيم خالل 
س��������نتي عملي في ال��������ركاز مل��������ا يزيد عن 
مليار وربع املليار دوالر س��������نويا تسلم 

الى ديوان بيت املال للتصرف بها".
 كما بني حامد وخالل تلك الفترة "كنت 
عل��������ى تواص��������ل مس��������تمر م��������ع البغدادي 
وأتلقى التوجيه��������ات منه حيث التقيته 

ث��������الث م��������رات لغاي��������ة ع��������ام 2016 مرتني 
ف��������ي والية نينوى ومرة اس��������تدعيت الى 
سوريا للقائه غالبها تناول أهمية عمل 
الدي��������وان وإص��������دار بع��������ض التوجيهات 
لتطوير العم��������ل كون التنظي��������م بحاجة 
متزايدة للس��������الح والعبوات والسيارات 

املفخخة". 

سك الدينار
ف��������ي غارة لطي��������ران التحالف ع��������ام 2016 
قتل )أبو علي االنباري( وكان مس��������ؤوال 
ع��������ن أه��������م دواوي��������ن داعش وه��������و ديوان 
بيت املال، أش��������ار اإلرهاب��������ي إلى أن "قتل 
االنب��������اري أحدث فراغا كبي��������را في إدارة 
التنظي��������م، وعل��������ى إثرها تم اس��������تدعائي 
عاجال ال��������ى الرقة وبأمر م��������ن البغدادي 
كلف��������ت بش��������غل منصب أمير بي��������ت املال، 
وهن��������ا أصبح��������ت مقربا وعل��������ى تواصل 
مس��������تمر مع القي��������ادة العليا ك��������ون أمير 
بيت امل��������ال يجب أن يتس��������لم آلية توزيع 
موازنة الواليات والعديد من األوامر من 
األمير ش��������خصيا، ويتكون بيت املال من 
هيأة النقد واملحاس��������بة والرقابة، وبعد 
املباش��������رة تبني أن خزينة التنظيم فيها 
)250 ملي��������ون دوالر و3000 كغ��������م ذهب( 
مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت 
امرة عدد من منتسبي بيت املال، اغلبها 
عن ص��������ادرات النفط والج��������زء اآلخر عن 
الغنائم املستحصلة من السرقات خارج 
حدود التنظيم واإلتاوات وخطف بعض 
رؤوس األم��������وال والتجار ومس��������اومتهم 
بالفدي��������ة، ألتوج��������ه بعدها الى أمر س��������ك 
عملة ذهبية وفعال قمنا بإصدار )دينار 
إس��������المي( صنعناه من الذهب الخالص 
ليس��������تخدم في التداول وعمليات البيع 
والشراء داخل أراضي التنظيم، وفعلنا 
تزويد منتس��������بي ديوان الجن��������د بمبلغ 
يص��������ل ألكثر م��������ن )30000 دوالر( عن كل 
س��������يارة مفخخ��������ة تجه��������ز للتفجير على 
الق��������وات األمني��������ة، وكانت مس��������ؤوليتي 
األساس��������ية كأمير لهذا الدي��������وان تتمثل 
املوازن��������ات  ومن��������ح  اإلي��������رادات  بجم��������ع 
للوالي��������ات ولدي��������وان الجند لتس��������تخدم 
في ش��������راء التجهي��������زات املطلوبة لضرب 

القوات األمنية في العراق وسوريا".

عمليات التحرير
وكش��������ف س��������امي الجب��������وري ع��������ن ب��������دء 
عملي��������ات التحري��������ر م��������ن قب��������ل الق��������وات 
العراقية ع��������ام 2017 قائال "عند وجودي 
في والية الفرات ولحصول تقدم للقوات 
العراقية اضط��������ررت إلصدار أوامر بنقل 
جمي��������ع أم��������وال التنظيم م��������ن العراق الى 
س��������وريا وتحويل األموال إلى حسابات 
س��������يطرة  مناط��������ق  خ��������ارج  ش��������خصية 
التنظيم ودفع مبالغ إلى الوالة النقطاع 

طرق التواصل".
بع��������د تقدم الق��������وات العراقية وانحس��������ار 
أراضي س��������يطرة التنظي��������م وقطع اغلب 
طرق اإلمداد من العراق كشف اإلرهابي 
"صدرت أوامر عليا بحل كافة الدواوين 
واإلداري��������ني ف��������ي الع��������راق والح��������اق كافة 
املنتس��������بني بدي��������وان الجند لص��������د تقدم 
الجي��������ش العراق��������ي، وعن��������د تواجدي في 
الوالي��������ة )م��������ا تس��������مى بوالي��������ة الف��������رات 
الت��������ي كان يديره��������ا ف��������ي حينه��������ا املتهم 
أب��������و حس��������ني االع��������ور( حدث��������ت معرك��������ة 
ب��������ني الق��������وات األمني��������ة العراقي��������ة وافراد 
التنظيم، ولكون��������ي موجودا واعتبر في 
منص��������ب مقرب من القي��������ادة العليا قمت 
بوضع خطة له��������ذه املعركة كون القوات 
االمني��������ة كان��������ت تتق��������دم باتج��������اه مركز 

والية الف��������رات )القائ��������م( ووضعت خطة 
الهجوم عل��������ى الق��������وات األمنية لصدهم 
وكان��������ت تتكون من ثالث��������ة خطوط األول 
الهجومي��������ني واالنتحاريني  للمقاتل��������ني 
يتش��������كل من  والثان��������ي  واالنغماس��������يني 
املقاتلني املؤازرين لغرض تش��������كيل خط 
صد ودفاع في حالة االنسحاب والثالث 
يتك��������ون م��������ن مف��������ارز اإلس��������ناد إلط��������الق 
قنابر ال�ه��������اون والصواريخ وتم التنفيذ 

ونجحت في تأخير التقدم فقط.

إعفاء كاذب !
وأكمل "بعده��������ا ازداد الحصار وتقدمت 
)القائ��������م(  باتج��������اه  العراقي��������ة  الق��������وات 
بمختل��������ف االتجاه��������ات وبقصف جوي 
ومدفعي، وعلى أثر وصول القوات وجه 
امير التنظيم بانس��������حاب كافة املقاتلني 
ال��������ى داخل األراض��������ي الس��������ورية، وفعال 
اس��������تطعت وع��������دد من املقاتل��������ني العبور 
ال��������ى س��������وريا، وعن��������د وصول��������ي التقيت 
مباش��������رة بالبغدادي وحج��������ي عبد الله 
قرداش ليتم التش��������اور عل��������ى تنصيبي 
نائبا لألمير وبث إعالن داخل التنظيم 
بأنني أعفيت من مناصبي كافة تحسبا 
إللق��������اء القبض علّي ألك��������ون غير معرف، 
المتالك��������ي كاف��������ة املعلومات الحساس��������ة 
عن أف��������راد التنظيم والية عمله ومفصله 

االقتصادي الحساس".
وتاب��������ع "وعند تق��������دم القوات الس��������ورية 
ف��������ي ع��������ام 2018 وانقط��������اع اغل��������ب طرق 
التواص��������ل وه��������رب العديد م��������ن مقاتلي 
التنظيم وتس��������ليم البعض االخر نفسه 
الى قوات س��������وريا الديمقراطية )قسد(، 
أرسلت زوجاتي األربعة وافراد عائلتي 
ال��������ى احد الدول املج��������اورة بعدها بفترة 
اح��������د  م��������ع  بالتنس��������يق  قم��������ت  وجي��������زة 
لترتي��������ب خروجي  الس��������وريني  املهربني 
واللحاق بهم وفعال تج��������اوزت الحدود 
بص��������ورة غير مش��������روعة وبعد وصولي 
له��������م اتخذت إج��������راءات أمني��������ة للتخفي 
في تغيير مظهري وقمت بشراء مكائن 
خياطة كغطاء لعملي الفعلي تخفيا من 
الق��������وات األمنية، كون مكاف��������أة من يقدم 
املس��������اعدة في القبض عل��������ي وصلت الى 

)5 ماليني دوالر(".

اعترافات مهمة
م��������ن جانب��������ه أك��������د قاض��������ي أول محكمة 
بقضاي��������ا  املختص��������ة  الك��������رخ  تحقي��������ق 
اإلره��������اب ان "املته��������م اعت��������رف بجرائمه 
إك��������راه وبحض��������ور  او  أي ضغ��������ط  دون 
املدعي العام ومحاميه، حيث قام بقتل 
العديد م��������ن افراد الق��������وات العراقية من 
خ��������الل زراعته للعبوات الناس��������فة كونه 
انتس��������ب الى حركة التوحي��������د والجهاد 
اإلرهابي��������ة، إضاف��������ة الى مش��������اركته في 
خطف ميس��������وري الح��������ال وغيرهم بعد 

عام 2014".
وأضاف القاض��������ي أن "املته��������م اإلرهابي 
تس��������لم مناصب عليا ف��������ي تنظيم كأمير 
لديوان ال��������ركاز وبعدها ديوان بيت املال 
الى نائب لألمير تنظيم داعش اإلرهابي 
الخط��������ط  بوض��������ع  ق��������ام  وم��������ن خالله��������ا 
العسكرية وجهز التنظيم بالعدد والعدة 
وط��������ور املنظومة املالية ليس��������تخدم تلك 
املوارد ف��������ي تنفيذ العملي��������ات اإلرهابية 
وصرفه��������ا في ض��������رب الق��������وات العراقية 
والس��������ورية وتجهيز العجالت املفخخة 
وتوزيع��������ه مكافئات عن ه��������ذا النوع من 
العملي��������ات"، وأك��������د ان "املحكم��������ة بصدد 
احالت��������ه الى املحكم��������ة املختصة إلصدار 

الحكم العادل بحقه".

"             " تنفرد بعرض اعترافات نائب البغدادي اإلرهابي "حجي حامد"
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إن مشكلة التش��������رد وجنوح األحداث من املشاكل املعقدة التي تعاني 
منها املجتمعات البشرية في مختلف بقاع العالم املتقدم منها وغير 
املتقدم, وهي من املش��������اكل التي أخذت حي��������زًا كبيرًا من االهتمام نظرًا 
مل��������ا يترتب عليها م��������ن آثار وخيمة ونتائج س��������يئة باعتب��������ار أن هذه 
الش��������ريحة, كما تمث��������ل  في الوقت الحاضر فئة عمري��������ة لها مميزاتها 
وخصائصها , فأنها تمثل في املستقبل القادم األساس الذي ينهض 
ب��������ه املجتمع وتق��������وم عليه الدولة فهم ش��������باب اليوم ورج��������ال الغد أن 
صلحت بذرته��������م وتربيتهم صلحوا وصل��������ح املجتمع وإن عانوا من 
اإلهمال وعدم املباالة فس��������دت أخالقهم ووقعوا في مس��������تنقع الوحل 

والجريمة.
إن التش��������ريعات املعنية بجنوح األحداث وم��������ن ضمنها قانون رعاية 
األحداث العراقي املرقم 76 لس��������نة 1983 ق��������د تضمنت أحكام قانونية 
أراد منها املشرع مراعاة شؤون هذه الشريحة والعمل على تشخيص 
ح��������االت البداية في امليل والخ��������روج عن الطري��������ق الصحيح وتحديدًا 
فيما يصطلح عليه تس��������مية حاالت التشرد وتتبع تطبيقاته وكيفية 

معالجته ودور قضاء األحداث في هذه املعالجة.

التش��������رد هو س��������لوكية يقوم بها الحدث تعرضه إل��������ى االنحراف وقد 
ت��������ؤدي به إل��������ى الجنوح والجريم��������ة مما يجعله أنموذج��������ًا للخطورة 
االجتماعية, وهو في بداية عمره , وهذه السلوكية قد تتضخم إذا لم 
تؤخذ بنظر االعتبار فت��������ؤدي بالحدث إلى أن يصبح مجرمًا خطيرًا 

في بداية حياته.
ان وج��������ود األح��������داث في مواق��������ع معينة أو أماكن محددة أو ممارس��������ة 
أفعال غير صحيحة تجعل منهم أش��������خاصًا مش��������ردين يسيرون على 
خط االنحراف ويميلون إلى الجنوح مما يؤدي إلى أن يكونوا خطرًا 
يهدد األمن األسري واملجتمعي حيث يكون هذا التشرد قنبلة مؤقتة 
ف��������ي بناء األس��������رة وفي بن��������اء املجتمع, مما يقتضي الس��������عي الحثيث 
واملب��������ادرة الس��������ريعة إلى املعالج��������ة, والت��������ي نوجزها ف��������ي الطريقني 

اآلتيني:
الطري��������ق األول: هذا الطريق يكون من خالل التعاون بني املؤسس��������ات 
االجتماعي��������ة واملنظمات اإلنس��������انية واملرجعي��������ات الدينية وأصحاب 
القول والكلمة القادرين على تقديم العون واملس��������اعدة لهذه الشريحة 
املعرض��������ة لالنح��������راف منه خالل إنج��������از بعض الخط��������وات املهمة في 

انتش��������ار هؤالء األحداث وإعادتهم إلى الطريق الصحيح وبما يؤمن 
لهم املعيشة الالئقة والبيئة الصحيحة ضمن نطاق ما يعرف بمبادئ 

الدفاع االجتماعي.
الطريق الثاني: هو الدور القضائي املمنوح إلى قضاء األحداث, وهذا 
الدور يتحلى بالزي الرسمي متمثاًل في دور قضاء األحداث وشرطة 
األحداث في املساهمة في عملية التصحيح لالنحرافات الواقعة على 
س��������لوك الحدث واتخاذ القرارات بما ي��������ؤدي إلى إبعاد الخطورة التي 

تهدد املجتمع.
أن الحقيقة التي ال بد من اإلش��������ارة إليها من املختصني بعلم اإلجرام 
وعلم االجتماع وعلم القانون يفضلون أن تكون املعالجة ابتداًء خارج 
نطاق املؤسسات اإلصالحية املنصوص عليها في القوانني ذلك ألنها 
معالجات ناجحة ووس��������ائل فعالة في العالج وأكثر قدرة في إصالح 
حال��������ة الحدث املعرض للخطورة, له��������ذا يقتضي البحث من جديد في 
األحكام والنصوص القانونية املتعلقة بالدور الوقائي الذي يمكن أن 
يمارس مع األحداث من أجل إيجاد وسائل أكثر مالئمة وأكثر واقعية 

في تحسني واقع األحداث.

ال���ت���ش���رد وم���ش���ك���ل���ة ج����ن����وح األح�������داث
 األحداث

القاضي وائل ثابت الطائي

قضاء

حتدث عن آلية إدارة املال وموارد التنظيم االقتصادية

البغدادي أمر بقتلي عام 2013 كوين اتهمت بالعمل لـ)جبهة النصرة( بإمرة اجلوالين املنشق عن التنظيم

أوصلت واردات التنظيم خالل سنتي عملي يف ديوان 
الركاز )تهريب النفط( ملا يزيد عن مليار وربع املليار دوالر 

سنويا تسلم إىل ديوان بيت املال!

نستحصل إتاوات من جتار وميسورين يف نينوى 
تصل إىل 500 ألف دوالر شهريا.. ومن ميتنع يواجه القتل!

https://www.hjc.iq/view.69024/
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حس��������نًا فعل املش��������رع العراق��������ي عندما ح��������دد النظام 
السياس��������ي بان��������ه برملان��������ي على العكس م��������ن العديد 
من ال��������دول العربية التي اكتف��������ت بالطبيعة النيابية 
ولم تتطرق بصورة صريح��������ة ألي نوع من االنظمة 
النيابية والدس��������تور العراقي على الرغم من اشارته 
ال��������ى النظام البرملاني اال انه لم يكن برملانيا باملعنى 
الدقي��������ق ولكن��������ه ضم��������ن مب��������ادئ اساس��������ية للنظ��������ام 

البرملاني فيه. 

1� ثنائية السلطة التنفيذية 
كفل الدستور العراقي الدائم مبدأ أساسيا من مبادئ 
النظام البرملاني اال وهو ثنائية الس��������لطة التنفيذية 
)رئي��������س الجمهورية والوزراء( وذلك من خالل املادة 
)66( التي تنص على ان الس��������لطة التنفيذية تتكون 

من )رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء(. 
وبموجب احكام املادة ) 69/اوال ( من الدستور تنظم 
بقانون احكام الترش��������يح ملنصب رئيس الجمهورية 
اما الفقرة )ثانيا( من ه��������ذه املادة تنص على أحكام 

اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية .
وق��������د اصدر مجل��������س النواب القانون رقم )1( لس��������نة 
2011 قان��������ون ن��������واب رئي��������س الجمهوري��������ة في حينه 

وعلى اثر الضغط الش��������عبي الذي مارسته جماهير 
الش��������عب العراقي س��������نة 2015 نتيجة ت��������ردي الواقع 
السياس��������ي واالقتص��������ادي واإلداري، فقد قدم رئيس 
مجلس ال��������وزراء الى مجلس ال��������وزراء ما اطلق عليه 
) الحزمة االولى لإلصالحات( والتي على اساس��������ها 
اص��������در مجلس ال��������وزراء القرار بالعدد )307( لس��������نة 
2015 ال��������ذي نص في الفق��������رة )اوال( منه على عنوان 
)مح��������ور اإلصالح االداري( ونص ف��������ي البند )2( منه 
على الغاء مناص��������ب نواب رئيس الجمهورية والتي 
تعد إحدى صور تجاوز الحدود الدستورية للسلطة 
التنفيذي��������ة ممثلة بمجلس ال��������وزراء والتي حددتها 
املادة )80( من الدس��������تور ذلك ان وجود نائب او اكثر 
لرئي��������س الجمهورية امر اوجبته امل��������ادة )69/ثانيا( 
من الدستور والتي على اساسها صدر القانون رقم 

)1( لسنة 2011 )قانون نواب رئيس الجمهورية(. 
لذا عندما تقدم نواب رئيس الجمهورية بدعوى امام 
املحكم��������ة االتحادية العليا طالب��������ني فيها إلغاء قرار 
مجلس ال��������وزراء املذكور قضت املحكم��������ة االتحادية 
العلي��������ا )بان املدع��������ي يطعن من خالل دع��������واه بعدم 
دس��������تورية الفقرة )2/اوال ( من الق��������رار الذي أصدره 
املدع��������ي علي��������ه األول رئيس مجلس ال��������وزراء اضافة 

لوظيفته بالعدد )307( وامل��������ؤرخ 2015/8/9 بالغاء 
مناصب نواب رئيس الجمهورية فورًا وذلك لكونها 
مخالفة ألحكام الدستور، وتجد املحكمة االتحادية 
العلي��������ا ان وجود نائب او اكث��������ر لرئيس الجمهورية 
ام��������ر الزمته امل��������ادة )69/ثانيًا( من الدس��������تور وبناء 
علي��������ه ص��������در القانون رق��������م )1( لس��������نة 2011 )قانون 
نواب رئيس الجمهوري��������ة( لتنظيم اختيار نائب او 
اكثر لرئي��������س الجمهورية وكذلك صالحيته وكيفية 
انه��������اء مهامه ث��������م جاءت امل��������ادة )75/ثاني��������ًا/ ثالثًا( 
من الدس��������تور فأناطت بهم ممارس��������ة مه��������ام رئيس 
الجمهوري��������ة عن��������د غياب��������ه وعند خل��������و منصبه الي 
سبب كان فوجود نائب او اكثر لرئيس الجمهورية 
الزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة 
للحيلولة دون حصول فراغ في )السلطة التنفيذية 
� رئاس��������ة الجمهوري��������ة( لذا فان الغ��������اء منصب نائب 
رئي��������س الجمهوري��������ة يعن��������ي تعديل احكام دس��������تور 
جمهورية العراق لعام 2005 بتعطيل احكام املادتني 
)69/ ثانيًا( و ) 75/ ثانيا/ ثالثا( منه بغير االسلوب 
املنصوص عليه في املادة )142( من الدس��������تور التي 
تقتضي في مثل هكذا حاالت موافقة االغلبية لعدد 
اعضاء املجلس على التعديل وعرضها على الشعب 

لالستفتاء عليه.
وحي��������ث ان القرار املطعون بعدم دس��������توريته بإلغاء 
مناص��������ب نواب رئيس الجمهوري��������ة قد صدر خالفا 
ملا رسمته املادة )142( من الدستور فيكون مخالفا 
الحكام��������ه مم��������ا يقتضي الحك��������م بعدم دس��������توريته 
 )

ً
وبناء عليه واس��������تنادا الى احكام امل��������ادة )93/اوال

من الدستور قررت املحكمة االتحادية العليا الحكم 
)الغاء الفقرة )2/اوال( من قرار املدعي عليه رئيس  ب�
مجلس ال��������وزراء اضافة لوظيفته الص��������ادر بالعدد 
)307( وتاريخ 2015/8/9( املتضمن إلغاء مناصب 

نواب رئيس الجمهورية(. 

2� الطابع االئتالفي للحكومة 
نصت املادة ) 49( من الدس��������تور عل��������ى؛ أواًل: يتكون 
مجلس النواب من عدد من األعضاء بنس��������بة مقعد 
واح��������د ل��������كل مائة ألف نس��������مة م��������ن نف��������وس العراق 
يمثل��������ون الش��������عب العراق��������ي بأكمله يت��������م انتخابهم 
بطري��������ق االقت��������راع العام الس��������ري املباش��������ر ويراعي 
تمثي��������ل س��������ائر مكونات الش��������عب التمثيل��������ي وكون 
النظام التمثيلي للنظام السياسي البرملاني يؤدي 
الى ان يتش��������كل مجلس النواب من عدد من االحزاب 

والكت��������ل السياس��������ية الت��������ي تش��������كل منه��������ا ائتالفات 
الختي��������ار الحكوم��������ة لذا ومن��������ذ ع��������ام 2003 اعتمدت 
القرارات السياس��������ية املهمة على مب��������دأ التوافق في 
تشكيل حكومات ائتالفية تجلى ذلك بشكل واضح 

من الحكومة األولى في عام 2006 وما بعدها. 
وال��������ى جانب الحكومة هناك الس��������لطة التش��������ريعية 
والتي قس��������مت عل��������ى كيانني مجلس الن��������واب يمثل 
الش��������عب حددت له صالحي��������ات الرقابة والتش��������ريع 
واملصادقة عل��������ى املوازنة والتعيين��������ات والبرنامج 
الحكومي ومنح صالحية حجب الثقة عن الحكومة 
وغيره��������ا من الصالحيات االخرى ومنها االش��������راف 
على ع��������دد من الهيئ��������ات املس��������تقلة واملصادقة على 
املعاه��������دات الدولي��������ة، واملجلس اآلخ��������ر فهو مجلس 
يفت��������رض به ان يوازن العمل التش��������ريعي عبر ضمه 
ممثل��������ي االقالي��������م واملحافظات غير املمثل��������ة بإقليم 
اال ان املش��������رع اخفق في مس��������ألتني: إذ جعل تشريع 
اختصاص��������ه لي��������س بن��������ص الدس��������تور وانما بنص 
قانون يص��������دره مجلس النواب وجعل��������ه ممثال عن 
االقالي��������م وع��������ن املحافظات غير املنتظم��������ة في اقليم 
مما افق��������ده قدرة التمييز بني الفدرالية والالمركزية 

اإلدارية.

■ بغداد/ غسان مرزة

أتاحت منصات التواصل 
االجتماعي لألفراد إمكانية 

مشاركة آرائهم ووجهات نظرهم 
بشكل سهل وسريع، وقد 

أسهمت سهولة إعداد املحتوى 
عبر اإلنترنت، وإخفاء هوية 
مستخدمي وسائل التواصل 

االجتماعي، في زيادة محتوى 
خطاب الكراهية والتهجم.

د 
ّ

في الواقع يوجد تعريف موح
لخطاب الكراهية في القانوني 

الدولي، بأنه "جمي����ع أشكال 
التعبير الشفهي أو املكتوب 

التي تنشر أو تحرض أو تروج 
أو تبرر الكراهية".

ف��������ت األم��������م املتحدة  وم��������ن ناحية أخ��������رى، عرَّ
خطاب الكراهية بأن��������ه "أي نوع من التواصل 
من خالل الكالم أو الكتابة أو السلوك، يهاجم 
أو يس��������تخدم لغ��������ة تمييزي��������ة باإلش�����������ارة إلى 

شخص أو مجموعة".  
في واقع األمر، يحمل خطاب الكراهية أبعادًا 
مختلفة ألناس مختلفني في ثقاف�ات مختلفة. 
ومع ذلك، هناك إجماع على أنه مؤٍذ وس��������ام، 
وأن ح�رية التعبير ال تمنح الحق في اإلساءة 

لآلخرين.
القاض��������ي جاس��������م محم��������د كاظ��������م إن  يق��������ول 
"االنترن��������ت أصب��������ح الدعام��������ة األساس��������ية في 
عصر املعلومات والوس��������يلة األكثر انتش��������ارا 
ف��������ي نقله��������ا وتب��������ادل البيانات ب��������ل حتى في 
تش��������كيل الرأي الع��������ام وتوجيه الس��������لوكيات 
والثقافات إال أن الوجه السلبي لحرية تبادل 

املعلومات والرأي ه��������ي الجريمة االلكترونية 
مث��������ل جرائم القذف والس��������ب والتش��������هير على 
ش��������بكه االنترنت التي قد تتحول إلى جريمة 
بدال من نق��������د أو حرية رأي و حوار هادف إذا 

ما أسيء استعمالها".
وأوض��������ح كاظم "لوح��������ظ في الفت��������رة املاضية 
الس��������يما في ظل التطور االلكتروني وازدياد 
استعمال برامج التواصل االجتماعي ارتكاب 
جرائ��������م الكتروني��������ة متعددة منها التش��������هير، 
ولذل��������ك قام��������ت الس��������لطة التش��������ريعية بع��������دة 
محاوالت لتشريع قانون مستقل يعاقب على 
هذه الجريمة ومنذ سنوات عدة مضت إال أن 
هذه املحاوالت لم تفلح في ذلك لعدة أس��������باب 
منه��������ا الغم��������وض ال��������ذي يالحظ عل��������ى بعض 
النص��������وص وكذلك تقاطع هذه النصوص مع 
باب الحريات في الدستور لذلك لم يصدر أي 

قانون يعالج هذا النوع من الجرائم".
وبني كاظم أن��������ه ال فرق بني الجرائم التي تقع 
عل��������ى الدول��������ة وأش��������خاصها املعنوي��������ني مثل 
الوزارات واملؤسس��������ات األخرى وبني الجرائم 
الت��������ي تق��������ع عل��������ى املواطن��������ني، إال أن الجريمة 
املتعلق��������ة بالدولة عادة تتعل��������ق بالحق العام 
وضررها يكون أوس��������ع فال يج��������وز للموظف 
الذي يعمل في مؤسسات الدولة أن يقوم بأي 

نش��������ر يس��������يء إلى املؤسس��������ة التي يعمل 
فيه��������ا الس��������يما إذا كانت مبنية 

واملنافس��������ة  الكيد  على 

غير املشروعة.
وأشار كاظم الى أن قانون العقوبات العراقي 
رق��������م 111 لس��������نة 1969 املع��������دل ح��������دد عقوبة 
جريمة القذف والتش��������هير ف��������ي املواد من 433 
إل��������ى 436 منه وتراوحت العقوبة بني الحبس 
والغرامة أو إح��������دى هاتني العقوبتني فإذا ما 
ارتكبت هذه الجريمة س��������واء م��������ن املوظف أو 
غيره فال ف��������رق بينهما فيتوجب محاس��������بته 

وفق القانون.
 وأضاف كاظم أن هناك مس��������ؤولية تقع على 
املوظف في حال اإلس��������اءة بالنشر للمؤسسة 

التي ينتمي إليها بان يتم محاس��������بته وفق 
قان��������ون انضباط موظف��������ي الدولة وفرض 

إح��������دى العقوب��������ات االنضباطي��������ة مث��������ل 
اإلنذار أو لفت النظر أو قطع الراتب.

مجل��������س  أن  إل��������ى  كاظ��������م  وخل��������ص 
القض��������اء األعل��������ى قد ح��������رص على 

إص��������دار أكثر م��������ن تعمي��������م يؤكد 
على خطورة إس��������اءة استعمال 

التواصل  وسائل 
ع��������ي  جتما ال ا
ة  ر و ض��������ر و
االبتعاد عنها 

بالقدر الذي يمنع أي انتهاك لحرمة الوظيفة 
أو يمس قدسية القضاء فيحظر على القاضي 
أو عض��������و االدعاء العام الجم��������ع بني الوظيفة 
القضائية والوظيفة التنفيذية والتش��������ريعية 
أو أي وظيف��������ة أخرى وكذلك عدم االنتماء إلى 
إي حزب أو إي عمل أو نش��������اط سياسي وفق 
ما نصت عليه املادة 98 من الدستور العراقي 
وكذلك يج��������ب املحافظة على كرام��������ة القضاء 
واالبتع��������اد عن كل س��������لوك يبع��������ث الريبة في 
استقامة القاضي اس��������تنادا إلى نص املادة 7 
من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نه 
1979 والغاية م��������ن ذلك املحافظة على ضمان 
اس��������تقالل القضاء ونزاهته وتف��������رغ القاضي 
إل��������ى مه��������ام عمله وحي��������اده وان املش��������ارك في 
النقاشات واالنتقادات يتعارض مع استقالل 
القاض��������ي وت��������م التأكيد لعده م��������رات على ذلك 
وأخيرا نش��������ير إلى ان الجريم��������ة االلكترونية 
تأخ��������ذ ع��������دة ص��������ور وأن��������واع منه��������ا جرائ��������م 
املخدرات والترويج له��������ا والجرائم اإلرهابية 
وجرائم االتجار بالبش��������ر واالحتيال وسرقة 
الحسابات املصرفية وكذلك تزوير البيانات.

وم��������ن جانبه أوضح القاض��������ي مصطفى عبد 

الق��������ادر النجدي قاض��������ي أول محكمة تحقيق 
تكري��������ت أن هناك بعض االعتقادات الس��������ائدة 
ل��������دى بعض املوظفني املس��������يئني بالنش��������ر في 
مواقع التواصل االجتماعي مثل حرية الرأي 
وتعزيز الش��������فافية حيث يقومون باإلس��������اءة 
بالنشر ضد دوائرهم التي يعملون فيها، وأن 
هذه االعتقادات ال تعطيه��������م املبرر القانوني 
باإلس��������اءة م��������ن حي��������ث أن قان��������ون العقوبات 
العراقي رتب عقوبات جزائية على كل موظف 
أو مكلف بخدمة عامة أفش��������ى امرأ وصل إلى 
علم��������ه بمقتض��������ى وظيفته ألي ش��������خص أخر 
او مجموع��������ة أش��������خاص يعلم بوج��������وب عدم 
إخباره��������م به ,ق��������د عاقب على ذل��������ك بالحبس 
ملدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة أو 

بإحدى هاتني العقوبتني .
ولف��������ت النج��������دي أن اعتق��������ادات حري��������ة الرأي 
وتعزيز الش��������فافية وغيرها م��������ن العبارات ال 
تبي��������ح بأي ح��������ال م��������ن األح��������وال للموظف أو 
املكل��������ف بخدمة عامة أن ينش��������ر أي معلومات 
وصل��������ت له من خ��������الل وظيفت��������ه العامة وهذه 
االعتق��������ادات غير الصحيحة توجب عقاب من 

قام بمثل هذه األفعال الجرمية.
وأضاف النجدي أن قانون العقوبات العراقي 
قد شدد العقوبة إلى السجن إذا كان من شأن 
هذا اإلفش��������اء لإلس��������رار أن يضر بمصلحة 
الدولة وكذل��������ك عاقب بالعقوبات ذاتها كل 
من ارتب��������ط مع الحكومة بعق��������د مقاولة أو 
عم��������ل أيضا وكيله أو أي عامل لدية أفش��������ى 
أم��������رًا علمه بمقتضى عق��������د املقاولة أو العمل 
كان يتحت��������م علي��������ه كتمان��������ه وان العقوب��������ات 
املذكورة أعاله نص��������ت عليها املادة ۳۲۷ من 
قان��������ون العقوبات رقم 111 لس��������نة 1969 
املع��������دل وكذلك فأن املادة ۳۲۸ من قانون 
العقوب��������ات نصت على الس��������جن مدة ال 
تزيد على سبع سنوات أو الحبس على 
كل موظف أو مس��������تخدم أو مكلف بخدمة 
عام��������ة اتلف أو أخف��������ى رس��������الة أو برقية أو 
أفش��������ى س��������را تضمنت��������ه الرس��������الة أو البرقية 
كذلك عاقب بالعقوبة ذاتها كل من أفشى من 

املوظفني مكاملة تلفونية أو سهل لغير ذلك.
وتابع النجدي إن الكش��������ف م��������ن قبل املوظف 
عن حاالت الفساد اإلداري وإساءة استخدام 
املال الع��������ام الذي يحدث ف��������ي دائرته ال يمكن 

أن يتم من خ��������الل اطالع كافة الناس عليه من 
تلقاء نفس��������ه وال تعد بمثابة ممارس��������ة صفه 
رقابية ذاتية، وأن ذلك يش��������كل جريمة وفقًا ملا 
ت��������م ذكر في الفقرة رقم )1( من القانون ، حيث 
أن القان��������ون رس��������م الطريق القانوني األس��������لم 
للتبلي��������غ عن حاالت الفس��������اد اإلداري وكل ما 
يش��������كل جريمة شاهدها املوظف أو سمع بها 
إما النش��������ر واط��������الع كافة الن��������اس دون إجراء 
تحقيق باملوض��������وع وإتباع الطرق القانونية 
الصحيح��������ة فأن ذلك يش��������كل جريم��������ة توجه 
عق��������اب مرتكبها. وأتم القاض��������ي حديثه قائاًل 
إن الوسائل القانونية التي يمكن للموظف أو 
املكلف بالخدمة العامة إتباعها عند حصول 
علمه بحاالت فساد إداري أو مالي في دائرته 
أن يقوم بإخب��������ار مرجعه بذلك لغرض اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزم��������ة وتدوين أقوال 
املوظف ال��������ذي وصل علمه بالفس��������اد اإلداري  
واملالي  بصفة ش��������اهد وف��������ي حال عدم اتخاذ 
دائرته لإلج��������راءات القانونية الصحيحة فأن 
القانون يوجب في تل��������ك الحالة على املوظف 
أن يق��������وم بأخب��������ار س��������لطات التحقي��������ق على 
الجريمة لكي يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

واألصولية وفق القانون.
وع��������رج النجدي أنه في حالة قيام أش��������خاص 
مجهول��������ني بإنش��������اء صفح��������ة وهمية باس��������م 
موظفني أو جهة معينة ويتم فيها اإلس��������اءة 
للدائ��������رة التي يعم��������ل فيها املوظ��������ف فأن أول 
م��������ا يج��������ب على املوظ��������ف أو الجه��������ة فعله هو 
التبليغ عن ذل��������ك الحدث للدائرة املعنية التي 
تم اإلس��������اءة له��������ا والقيام بمراجع��������ة محكمة 
التحقي��������ق املختصة للتبليغ ع��������ن ذلك الفعل 
وتق��������وم محكمة التحقي��������ق املختصة باتخاذ 
ع��������دة إج��������راءات تحقيقيه منها على س��������بيل 
املثال للحصر هو رب��������ط عائدية رقم املوبايل 
للصفحة التي قامت باإلساءة وفي حال عدم 
ظهور رق��������م املوبايل مفاتحة الجهات األمنية 
املختص��������ة للتوص��������ل إلى صاح��������ب الصفحة 
الحقيقي من خالل الجهد الفني املتميز الذي 
تتمتع به الجهات األمنية في الوقت الحاضر 
وبالتالي وبعد التوص��������ل لصاحب الصفحة 
الحقيق��������ي فيتم اتخاذ اإلج��������راءات القانونية 
بحق��������ه وفقا للقان��������ون ويتم نف��������ي التهمة عن 

املوظف.

هذا الكتاب.. هو موجز أطروحة دكتوراه أعدها السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الى كلية الحقوق في الجامعة 
اإلسالمية في لبنان بعنوان )رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بني السلطات – دراسة مقارنة "العراق – لبنان – مصر"( مضافًا لها 

وقائع وقرارات دستورية حصلت في العراق.

سعى املؤلف من خالل كتابه للوقوف على معرفة مدى توافر التوازن الدقيق بني السلطات الثالث واملقارنة بني ثالثة ُنظم مختلفة وتطبيقاتها في دساتير ثالث دول مختلفة 
)العراق – لبنان – مصر( مع اللجوء الى بعض األنظمة السياسية الكبرى التي تعد رائدة في األنظمة الدستورية املعاصرة، إضافة الى قيامه بتحليل القرارات القضائية الصادرة 

من القضاء الدستوري ذي الصلة وما كان من دور لرقابة القضاء الدستوري في هذا املجال في الدول الثالث.
إن هذه الدراسة التي نشرت في ظل املنعطف التاريخي الذي يعيشه العراق جاءت كمحاكاة لتطبيق مبدأ فصل السلطات السيما في العراق، وتوجها املؤلف بجملة من 

املقترحات التي قد تسهم وفقًا لوجهة نظره في تدعيم مبدأ فصل السلطات سعيًا للقدرة على تحقيق األهداف التي وضعت منذ بداية تكوين األنظمة السياسية.
ونظرًا ألهمية الكتاب وتناغمه مع الوضع العراقي الذي قدم حلوال الشكالياته الدستورية آثرت )القضاء( أن تقدم لقرائها اقتباسات منه لتكون مصدرًا للمطلعني على رؤى 

وأفكار الهرم األعلى للسلطة القضائية في العراق ومرجعًا للباحثني في املستقبل.

رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات 
 قراءة يف كتاب:

المسؤولية القانونية عن إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: سحر حسني

الحلقة الثالثة:  طبيعة النظام السياسي في العراق بموجب دستور 2005
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صاحب مولدة يغذي بيوت مشتركيه 
من "الوطنية" بالتجاوز!

■  بغداد / عالء محمد

ازدادت في اآلون��������ة األخيرة التجاوزات 
على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية 
وس��������حب الطاق��������ة منه��������ا إلى ال��������دور أو 
الس��������رقة، وللقضاء  بأس��������لوب  املح��������ال 
على هذه الظاهرة تحتاج مؤسس��������ات 
الرقاب��������ة  لتكثي��������ف  الكهرب��������اء  توزي��������ع 
التفتيش��������ية وتدريب  الجوالت  وزيادة 
كوادر على أس��������اليب اكتش��������اف حاالت 
التالعب بعدادات الكهرباء أو الس��������رقة 
من الش��������بكة الكهربائية بالتوجه نحو 
الحديث��������ة  التكنولوجي��������ا  اس��������تخدام 
الطاقة  ع��������دادات  اس��������تبدال  وإمكاني��������ة 
الكهروميكانيكي��������ة القديمة بالعدادات 
الذكية والتي يمكن التحكم بها عن بعد 
بش��������كل يصّعب على املستهلك التالعب 
والعبث بها، إضافة إلى ضرورة تفعيل 
دور األجه��������زة األمني��������ة للح��������د من هذه 
الظاهرة م��������ن خالل مالحقة االعتداءات 
على الشبكات الكهربائية بالتعاون مع 

املؤسسات الخاصة بتوزيع الكهرباء.
في مدينة الديواني��������ة أصدرت محكمة 
جنايات القادس��������ية حكم��������ا على املتهم 
)ح. ج( بالحب��������س البس��������يط ملدة س��������تة 
أش��������هر اس��������تنادا ألحكام امل��������ادة 444 / 
حادي عش��������ر من قانون العقوبات رقم 
وذل��������ك  وتعديالت��������ه   1969 لس��������نة   111
ع��������ن جريم��������ة تج��������اوزه عل��������ى منظومة 

الكهرباء.
ول��������دى الدخ��������ول ف��������ي تفصي��������الت هذه 
الجريم��������ة، فقد قدمت ش��������كوى من قبل 
ف��������رع توزي��������ع كهرب��������اء الديواني��������ة ضد 
املته��������م بجريمة التجاوز على منظومة 
الكهرب��������اء وبع��������د ع��������رض األوراق على 
قاض��������ي محكم��������ة التحقي��������ق املخت��������ص 
لغ��������رض تدوي��������ن أقوال��������ه، اعت��������رف أمام 
الجهات التحقيقي��������ة بجريمة التجاوز 
وقيام��������ه  الكهربائي��������ة  الش��������بكة  عل��������ى 
بتغذي��������ة الدور الس��������كنية من الش��������بكة 

الكهربائية وليس م��������ن املولدة العائدة 
ل��������ه وبصورة مباش��������رة مع تس��������ببه في 
عطل املحولة الكهربائية ألكثر من مرة، 
ورغم قطع التجاوز من قبل املسؤولني 
وأهال��������ي املنطقة إال أنه يق��������وم بربطها 

مرة أخرى".
وأضاف املتهم لدى تدوين اقواله بأنه 
"تم ضبط كيبل كهربائي بطول )عشرة 
أمتار( وكيبل آخر بطول )أربعة أمتار( 
واملس��������تخدمة م��������ن قبله برب��������ط املولدة 
العائدة له بش��������بكة الكهرباء الرس��������مية 
معترفا بكافة تفاصيل هذه الجريمة".

الجه��������ات املختصة وعن��������د التوجه إلى 
امل��������كان املح��������دد إلج��������راء كش��������ف الداللة 
وجدت أن التجاوز تمثل بقيام صاحب 

املولدة املتهم )ح.ج( بس��������حب الكهرباء 
من الخط الرئيس��������ي لش��������بكة الكهرباء 
بواس��������طة توس كيبل )كيبل نحاسي( 
قياس 70 مل��������م من األملني��������وم وإدخاله 

إلى داخل املولدة.
بدورها لجن��������ة رفع التج��������اوزات قامت 
بقطع التجاوز وضبط الكيبل والرباط 
بني الكهرباء الرئيسية واملولدة العائدة 
له وتسديد ما بذمته لدائرة الكهرباء من 
مبال��������غ مترتبة بذمته عن كلفة األضرار 

التي لحقت بالدائرة املشار إليها.
ل��������دى تدوين أقوال املته��������م أعترف واقر 
صراح��������ة بالفعل املنس��������وب اليه وحيث 
أن املحكم��������ة تجد االدل��������ة املتحصلة في 
القضية تمثلت باق��������وال املتهم وإقراره 

واعترافه اعتراف��������ا صريحا وفي جميع 
ادوار التحقي��������ق واملحاكم��������ة وبوج��������ود 
قيام��������ه  م��������ن  القانوني��������ة  الضمان��������ات 
بالتجاوز على ش��������بكة الخط الرئيسي 
للكهرب��������اء وربطه��������ا باملول��������دة االهلية 
العائدة له وتعزز ايضا باقوال الشهود 
)لجنة رفع التجاوزات( ومحضر ضبط 
الكيبل ومحضر الكشف واملخطط على 
محل الحادث فان املحكمة تجدها ادلة 
كافي��������ة لبن��������اء قناعات املحكم��������ة من ان 
املتهم ارتكب فعال ينطبق واحكام املادة 
444 / حادي عشر من قانون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969 وتعديالته لتحكم 
علي��������ه بالحب��������س البس��������يط مل��������دة س��������تة 

اشهر.

نظرًا للبعد الدولي لإلرهاب ولضمان عدم حصول اإلرهابيني املش��������تبه 
رت االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية املناِهضة 

ّ
بهم على مالذ آمن, وف

لإلره��������اب قواعد قانونية للتع��������اون القضائي غير مح��������دودة جغرافيًا, 
مكن الس��������لطات الوطنية في الدول األطراف من إجراء تحقيقات فعالة 

ُ
ت

عبر الحدود, وتيس��������ر التحقيقات واملالحقات الجنائية عندما تنطوي 
الجرائم املرتكب��������ة على عنصر خارجي, وأقرت قواعد بس��������يطة ودقيقة 
تسمح للقضاة بمعرفة األسس التي يمكنهم أن يقيموا عليها واليتهم 
القضائي��������ة ملالحق��������ة مرتكب��������ي األعمال اإلرهابي��������ة, وبالرغم م��������ن تزايد 
النش��������اطات اإلجرامي��������ة اإلرهابية وامت��������داد أثار الجريم��������ة الواحدة إلى 
أكثر من دولة, إال أن االتفاقيات الدولية لم تقلل من أهمية االختصاص 
اإلقليمي كضابط اختصاص أساسي لتحديد والية الدولة القضائية.

��������ريُع العراق��������ي م��������ع اإلتفاقي��������ات الدولي��������ة ف��������ي االعت��������راف 
ْ

ش
َ
ت

ّ
ويتف��������ق ال

باالختص��������اص اإلقليم��������ي كضاب��������ط اختص��������اص أساس��������ي وذل��������ك ف��������ي 
قان��������ون العقوبات رقم )111( لس��������نة 1969 املعدل حي��������ث نص على مبدأ 
االختص��������اص االقليمي في املادة )6( من��������ه، وهذا املبدأ يتضمن خضوع 
جميع الجرائم التي ترتكب في العراق لوالية القضاء والقانون العراقي 
بغ��������ض النظر عن جنس��������ية أو صف��������ة مرتكبها,وُتع��������د الجريمة مرتكبة 
ف��������ي العراق إذا وق��������ع فيه فعل من األفعال املكونة له��������ا أوإذا تحققت فيه 
نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيه, وفي جميع األحوال تس��������ري والية 
القضاء و القانون العراقي على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها أو 
بعضها في العراق ولو كانت مس��������اهمته في الخارج سواء كان فاعال ام 
شريكا, ويشمل االختصاص اإلقليمي للعراق أراضي جمهورية العراق 
وكل م��������كان يخضع لس��������يادتها بما ف��������ي ذلك املي��������اه اإلقليمية والفضاء 
الجوي الذي يعلوها...كما أخ��ذ املشرع الع��راقي باالخت�صاص الع��يني 
ف��������ي املادة )9( ق.ع  وأخضع لوالية القض��������اء و القانون العراقي الجرائم 
املاس��������ة بأم��������ن الدولة الخارج��������ي والداخلي... بغض النظر عن جنس��������ية 
مرتكب تلك الجرائم أو مكان ارتكابها, وأخذ املش��������رع العراقي في املادة 
)10( ق.ع باالختصاص الش��������خصي فكل عراقي ارتكب وهو في الخارج 
عد جناية أو جنحة بمقتضى 

ُ
 أو شريكًا في جريمة ت

ً
 يجعله فاعال

ً
فعال

القان��������ون العراقي يعاقب طبقًا ألحكام��������ه إذا وجد في الجمهورية وكان 
ما ارتكبه معاقبًا عليه بمقتض��������ى قانون البلد الذي وقع فيه...كما أخذ 
املش��������رع العراقي في املادة )13( ق.ع باالختصاص الشامل )مبدأ عاملية 
القان��������ون الجنائي( وأخض��������ع لوالية القضاء والقان��������ون العراقي كل من 
 أو ش��������ريكًا 

ً
وج��������د في الع��������راق بعد أن ارتكب ف��������ي الخارج بوصفه فاعال

جريم��������ة من جرائم تخريب أو تعطيل وس��������ائل املخاب��������رات واملواصالت 
الدولية أو اإلتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو باملخدرات.

ل��������ذا فإن للقضاء الع�راقي اخ�ت�صاصًا ج�نائ�ي��������ًا ل�مالح�قة ك�افة م�رت�ك�بي 
الج�رائ���������م اإلرهابية داخلي��������ًا بغض النظر عن جنس��������ية الجناة أو محل 
وق��������وع الجريم��������ة, اس��������تنادًا للقوان��������ني الوطنية املنظم��������ة لالختصاص 

الجزائ��������ي واالتفاقي��������ات الدولي��������ة الت��������ي تنظم 
التعاون القضائي بني الدول.

وعل��������ى الرغم من ذل��������ك وبغي��������ة مواجهة خطر 
��������رع 

ّ
ش

َ
مُل

ْ
جرائ��������م اإلره��������اب الدولي نتمنى على ا

العراق��������ي تعديل ن��������ص املادة )13( م��������ن قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي رق��������م )111( لس��������نة 1969 
املعدل وذلك بإضافة الجرائم االرهابية لجرائم 

االختصاص الشامل.

االختصاص في نظر الجريمة 
اإلرهابية العابرة للحدود

القاضي صفاء الدين الح�چ�امي

■ المتهم تلقى عقوبة بالحبس ستة أشهر استنادا الى المادة 444 من قانون العقوبات

السجن سنة لبائع سماعات الغش 
في سوق "الباب الشرقي"

■  بغداد/ إيناس جبار 

بطرقه��������ا  االمتحان��������ي  الغ��������ش  ظاه��������رة  انتش��������رت 
ف��������ي مقدمته��������ا طريق��������ة  تق��������ف  املختلف��������ة، والت��������ي 
اس��������تخدام السماعات الالس��������لكية إذ يتناقل بعض 
الطلبة األس��������ئلة االمتحانية عب��������ر مواقع التواصل 
االجتماع��������ي، أو بتمرير اإلجاب��������ات إلى املمتحنني 
داخل القاعات املدرس��������ية عب��������ر هواتف محمولة أو 
س��������ماعات صغي��������رة يقومون بإخفائه��������ا في الرأس 
أو بني املالب��������س، ويصعب كش��������فها، إال أن دوريات 
مش��������تركة من جهاز األمن الوطن��������ي العراقي وهيئة 
اإلع��������الم واالتص��������االت تس��������تخدم أجه��������زة لكش��������ف 
الترددات التي يستخدمها "مسهلو الغش" تمكنت 

من ضبطهم والقبض عليهم.
وتش��������ير األوراق التحقيقية إلح��������دى القضايا التي 
اطلع��������ت عليه��������ا "القضاء" إل��������ى أن الق��������وات األمنية 
ألقت القبض على متهم ف��������ي منطقة كراج النهضة 
بحوزت��������ه س��������ماعات تنص��������ت الس��������لكية صغي��������رة 
تس��������تخدم بالغ��������ش ف��������ي االمتحانات وبع��������دد )16( 
س��������ماعة، وق��������دم املمث��������ل القانون��������ي لهيئ��������ة اإلعالم 
واالتص��������االت الش��������كوى ضد املته��������م ونظم محضر 
ضبط من قبل القائ��������م بالتحقيق واملتضمن ضبط 

سماعات السلكية. 

 م��������ن جهت��������ه، يقول املتهم ف��������ي إفادت��������ه انه صاحب 
بس��������طية في س��������وق )الباب الش��������رقي( وان��������ه تعرف 
مطل��������ع العام الحال��������ي على احد األش��������خاص يلقب 
بكني��������ة )ع ص( وفي احد األيام اتص��������ل به واخبره 
بوج��������ود ش��������خص يروم ش��������راء س��������ماعات صغيرة 
الحج��������م من التي تس��������تخدم في غ��������ش االمتحانات 
واخبره أن ذلك الش��������خص س��������ينتظرني في منطقة 
النهض��������ة. يواصل إفادته بأنه "حس��������ب االتفاق فان 
املدعو )ع ص( اخبره بأنه س��������وف يقوم بدفع ثمن 
الس��������ماعات إلى صاحب املح��������ل، وعند وصوله إلى 
منطق��������ة النهضة حيث كان االتصال والتواصل من 
قبل املتهم مع ) ع ص ( أبلغني انه سيقوم بإعطاء 
رق��������م هاتفي إلى الش��������خص ال��������ذي ينتظرنا لغرض 
التواصل وشراء السماعات وفعال قام ذلك الشخص 
بالحضور إلى منطقة النهضة واستفسر مني عن 
الس��������ماعات فأخبرت��������ه أنها موج��������ودة معي، وعند 
قيامي بتس��������ليمه الكيس الذي بداخله الس��������ماعات 
الصغيرة وعددها س��������تة عشر س��������ماعة تم القبض 
عل��������ي وضبط��������ت الس��������ماعات حيث تبني آن��������ذاك أن 
الشخص احد أفراد القوة األمنية التي قبضت علي 
وان رق��������م الهاتف املدعو )ع ص( موجود في هاتفي 
الذي ضب��������ط معي وكذل��������ك رقم الش��������خص الزبون، 
كم��������ا أفاد املته��������م بانه يتذكر رق��������م الهاتف بالكامل 

وان )البي��������ج( املوجود في )الفيس��������بوك( ال يعود له 
وان دوره كان توصيل الس��������ماعات مقابل أجرة ولم 
أقم بش��������راء لغرض بيعها واني محكوم سابقا ملدة 

ثالث سنوات. 
بقضايا  املختصة  ال��رص��اف��ة  ج��ن��ح  محكمة  ق���ررت 
االقتصادية  وال��ج��ري��م��ة  األم������وال  ال��ن��زاه��ة وغ��س��ل 
حبس املتهم وتجريمه استنادا ألحكام القرار 132 

لسنة 1996 فقرة ثانيا / 1 منه مع احتساب 
امل��وق��وف��ي��ة واالح��ت��ف��اظ للدائرة  ف��ت��رة 

املتضررة بحق املراجعة املحاكم 
املدنية للمطالبة بالتعويض 

ق���رار الحكم  اك��ت��س��اب  بعد 
الدرجة القطعية وصدر 

ال����������ق����������رار اس������ت������ن������ادا 
ألح���������ك���������ام امل������������ادة 

182/أ األصولية.
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■ بغداد/ غسان مرزة
  

ش��������هدت العاصمة بغداد في أيلول 
من ع��������ام 2008 جريمة قتل واضحة 
املعالم بع��������د أن أق��������دم مجموعة من 
املس��������لحني على قت��������ل أب وثالثة من 
أوالده وإصاب��������ة والدته��������م بع��������د أن 
دخلوا ال��������دار طالب��������ني نجدتهم من 

املالحقة، إال أنهم بيتوا نية القتل.
تب��������دأ الحكاية عندم��������ا حضر بذلك 
التاري��������خ مجموعة من األش��������خاص 
املس��������لحني وقام��������وا بط��������رق الب��������اب 
دار املجن��������ى عليه��������م بحجة مالحقة 
الق��������وات األمريكي��������ة له��������م وطلب��������وا 
املس��������اعدة من أصحاب الدار، وفور 
فتح ب��������اب الدار دخل الجناة وقاموا 

بقتل كل من في الدار.
ل��������دى االتص��������ال بالجه��������ات األمنية 
النج��������دة وحينما  حضرت دوريات 
املجن��������ى  جث��������ث  بإخ��������راج  ش��������رعوا 
عليهما ووالدتهما املصابة )أ( وعند 
ركوب املجن��������ى عليهما اآلخرين كل 
م��������ن )ب( وولده )ص( إلى الس��������يارة 
قام��������ت املجموعة املس��������لحة بإطالق 
النار عليهما وكانوا على مقربة من 
دوريات النجدة وفارقا الحياة على 
أثر ذلك واش��������تبكت دوريات النجدة 
مع الجناة حس��������بما ثابت في أصل 

األخبار.
ولدى تدوين أق��������وال املدعي بالحق 
الشخصي )ب( وما تضمنته أقواله 
أن لدي��������ه ش��������هادة عياني��������ة بص��������دد 
الح��������ادث وم��������ن اإلط��������الع على أصل 
القرص  تفري��������غ  األخب��������ار ومحضر 
الصلب املقدم واملفرغ تحت إشراف 
املحكم��������ة واملتضمن وجود محادثة 
بني ش��������قيق املتهم املذكور واملدعية 
بالحق الشخصي )و( ومن االطالع 
عل��������ى صحيف��������ة س��������وابق املتهم��������ني 
واملثبت فيها وجود أحكام س��������ابقة 
واتهامات أخرى ومن أقوال املتهمني 

املدونة تحقيقًا ومحاكمة. 
ل��������دى التدقيق واملداولة ومن س��������ير 
والقضائ��������ي  االبتدائ��������ي  التحقي��������ق 
واملحاكمة الجارية فق��������د تبني بأنه 
قد نس��������ب الى املتهمني اش��������تراكهما 
بح��������ادث القت��������ل ومم��������ا تق��������دم تجد 
املحكم��������ة أن األدل��������ة املتحصلة بحق 
واملتمثل��������ة  )ل(  و  )ش(  املتهم��������ني 
أم��������ام القائم  باعترافهم��������ا الصريح 
بالتحقي��������ق وأم��������ام ه��������ذه املحكم��������ة 
القانوني��������ة  الضمان��������ات  وبتوف��������ر 
والذي تع��������زز بأقوال املدعية بالحق 
الش��������خصي ) ف( واملتضمن��������ة توفر 
ش��������هادة عيانية على الحادث ودور 
املتهم��������ني بالح��������ادث وال��������ذي تعزز 

الخ��������اص باملجنى  بأصل األخب��������ار 
عليهم ومحاضر الضبط والكش��������ف 
ه��������ي  الح��������ادث  ملح��������ل  واملخط��������ط 
أدل��������ة كافي��������ة ومقنع��������ة لتجريمهما 
ويمك��������ن الركون اليه��������ا واالطمئنان 
ملضمونه��������ا لتجري��������م املتهم��������ني كل 
م��������ن )ش ( و )ل( وف��������ق املادة الرابعة 
/ 1 من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 
13 / لس��������نة 2005 لذا قررت املحكمة 
وتحدي��������د  بموجبه��������ا  تجريمه��������ا 
عقوبته��������ا بمقتضاه��������ا واس��������تدالاًل 
بامل��������ادة 1/132 عقوبات عند فرض 
العقوبة وصدر القرار باتفاق اآلراء 
اس��������تنادّا للم��������ادة 82 /أ األصولي��������ة 
 للتميي��������ز والتمييز 

ً
وجاهي��������ًا قابال

الوجوبي وأفهم علنًا. 
م��������ن  كل  عل��������ى  املحكم��������ة  حكم��������ت 
املجرم��������ني )ش ( و ) ل ( بالس��������جن 
املؤبد لكل منهما وفق أحكام املادة 
الثاني��������ة  امل��������ادة  الرابعة/1وبدالل��������ة 
/1من قان��������ون مكافحة اإلرهاب رقم 
13 / لس��������نة 2005 واستدالاًل باملادة 

1/132 من قانون العقوبات.
بالح��������ق  للمدع��������ني  الح��������ق  إعط��������اء 
املصاب��������ة  واملش��������تكية  الش��������خصي 
بمراجع��������ة املحاكم املدنية للمطالبة 
الحكم  أكتس��������اب  بالتعوي��������ض بعد 

الدرجة القطعية.

طلبوا النجدة من أصحاب الدار
وفور فتح الباب قتلوا العائلة!

اإلعدام مرتين لقاتل أنهى حياة شخصين وسرق محلهم
■  بغداد / سحر حسني 

 
ال تزال معدالت جرائم السرقة مرتفعة وخاصة في 
األحياء الفقيرة، لكن خط��������ورة هذه الجرائم تكمن 
في تبعاتها التي تصل أحيانا الى ارتكاب جرائم 

أخرى كالقتل والخطف وغيرها.
وفي إح��������دى القضايا التي حس��������مت مؤخرا، يقف 
مته��������م بالقتل في محكم��������ة الجنايات ليحكم عليه 
باإلع��������دام مرت��������ني لقيام��������ه بقت��������ل ش��������خصني بعد 
تخطيط لس��������رقة محله��������م املخصص لبي��������ع املواد 

الغذائية.
 وتبدأ حيثيات هذه الجريمة بالفزع الذي عاش��������ه 
أهال��������ي حي بغدادي على اص��������وات اطالقات نارية 
ليذهل��������وا بجثتني مرميتني بالقرب من احد محال 

الحي. 

 بعد التحري وجمع معلومات الحادثة اتضح انه 
تم مداهمة محل املواد الغذائية لغرض س��������رقتها 
وعند حص��������ول املواجهة مع صاحب املحل أطلقوا 
علي��������ه النار واردوه قتياًل وبعدها اصطدموا بابن 
شقيقه الذي يعمل مع عمه وحصل اشتباك بينهم 

ليقتلوه أيضا. 
ل��������م يكتف��������وا بقت��������ل االثنني وانم��������ا قام��������وا باكمال 
جريمتهم بس��������رقة مبال��������غ مالية م��������ن داخل املحل 

وسالح مسدس وهربوا من محل الحادث.
 بع��������د القبض عل��������ى املتهم��������ني والتحقي��������ق معهم 
وعن��������د التمعن بأدل��������ة الدع��������وى ووقائعها وجدت 
املحكمة ان االدلة املتحصلة في الدعوى واملتمثلة 
باقوال املدعني بالحق الش��������خصي واقوال الشهود 
واعتراف املتهم وش��������قيقه بقيامه��������م بقتل املجنى 
عليهما في كافة مراحل التحقيق واملحاكمة، وقد 

عزز هذا االعتراف بكش��������ف ومخطط ملحل الحادث 
ومحض��������ر تفريغ تصوير الكامي��������رات والتقريرين 
الطبيني العدليني للمجنى عليهما هي ادلة كافية 

ومقتنعة لتجريم املتهم.
 علي��������ه قررت املحكمة تجري��������م املتهم والحكم عليه 
باالع��������دام ش��������نقًا حت��������ى امل��������وت عن تهمت��������ني وفق 
اح��������كام املادة 1/406/أ �ج وبداللة مواد االش��������تراك 
47و48و49 م��������ن قان��������ون العقوبات رقم 111 لس��������نة 
1969 املعدل بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 
البن��������د اوال 4 من��������ه وتحديد عقوبت��������ه بموجبهما 
ومقتضاه��������ا التهمة االولى عن مقتل املجنى عليه 
صاح��������ب املح��������ل والتهم��������ة الثانية ع��������ن مقتل ابن 
ش��������قيقته، وصدر الحكم باالتفاق استنادا الحكام 
املادة )182���������أ( االصولية وجاهي��������ا قابال للتمييز 

وخاضعا للتمييز الوجوبي.

■  المدانون تلقوا عقوباتهم وفق قانون مكافحة اإلرهاب

https://www.hjc.iq/view.69027/
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صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ بغداد/ عالء محمد

ويأت��������ي تصري��������ح القاض��������ي محم��������د حيدر 
حسني خالل استقباله مدير مكتب حقوق 
اإلنس��������ان ف��������ي الع��������راق )يونامي( الس��������يدة 
داني��������ال بي��������ل حيث بح��������ث الطرف��������ان خالل 
ه��������ذا اللقاء املوضوع��������ات الخاصة بحقوق 
اإلنس��������ان والضمان��������ات التي ن��������ص عليها 
القانون حماي��������ة للمتهم عند القبض عليه 

والتحقيق معه.
وفي ما يتعلق بقضايا املتظاهرين تحدث 
السيد رئيس استئناف ذي قار االتحادية 
"أنه��������ا تج��������اوزت ال��������� 1200 دع��������وى، والتي 
تضمنت الش��������كوى ضد أشخاص مدنيني 
وآخرين منسوبني إلى قوى األمن الداخلي"، 
مبينا أن "الهيئة القضائية املختصة بنظر 
ه��������ذه القضايا ماضية  بإكم��������ال اإلجراءات 
التحقيقية بالش��������كل الذي رس��������مه القانون، 
لكنها مقي��������دة بما نصت علي��������ه املادة 111 
من قان��������ون أص��������ول املحاكم��������ات الجزائية 
لق��������وى األمن الداخلي رقم 17 لس��������نة 2008  
والقاضية بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة 
أو تكليفه بالحضور أو القاء القبض عليه 
اال بناء على موافق��������ة الوزير أو من يخوله 

إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه".
كما أكد بأن "جميع املتظاهرين السلميني 

املقبوض عليهم تم إخالء سبيلهم، أما من 
توفرت ضده أدلة بارت��������كاب أفعال جرمها 
القانون فإن ذل��������ك يقتضي إحالة دعاواهم 
إلى املحاكم املختصة إلج��������راء محاكمتهم 
وص��������واًل إل��������ى الحك��������م الع��������ادل والضام��������ن 

لحقوق جميع أطراف الدعوى".
م��������ن جهة ثاني��������ة زار وفد م���������ن مكتب االمم 
املتحدة لحقوق االنسان / يونامي السيد 
رئيس االدعاء العام السيد محمد كشيمش 
گزار داخل مبنى محكمة استئناف ذي قار 

االتحادية. 
 وجرى خ��������الل اللق��������اء بح��������ث دور االدعاء 
الع��������ام بش��������كل مفص��������ل بخص��������وص دوره 
الرقاب��������ي عل��������ى الق��������رارات الت��������ي تصدرها 
املحاكم والهيئات بشكل عام ودور االدعاء 
الع��������ام عل��������ى مراقبة الس��������لطات التحقيقية 
والرقابية عل��������ى الخروق��������ات القانونية إن 
وج��������دت ومنه��������ا بش��������كل خ��������اص ادعاءات 
تعرض بع��������ض املحكومني واملوقوفني إلى 

التعذيب. 
وشرح الس��������يد رئيس االدعاء العام "كيفية 
قيام أعضاء االدعاء العام املكلفني بزيارات 
مس��������تمرة ومكثف��������ة إلى الس��������جون وتلقيه 
الش��������كاوى ف��������ي حالة وج��������ود خروقات م�ن 
هذا الن��������وع وقيام االدعاء الع��������ام بتحريك 
الش��������كوى الواردة اليه وإحالتها للمحكمة 

املختص��������ة بذل��������ك الت��������ي أنش��������أها مجل��������س 
القض��������اء األعل��������ى وهي املحكم��������ة املختصة 

بقضايا حقوق اإلنسان". 
وأضاف أن "طلب��������ات املتهمني واملحكومني 
تواص��������ل طريقها عن طريق املتهم املحكوم 
أو املوق��������وف أو وكيله القانوني )املحامي( 
الذي يق��������دم إلى رئاس��������ة االدع��������اء العام أو 
ع��������ن طريق الزيارات التي يقوم بها أعضاء 
االدع��������اء الع��������ام إل��������ى الس��������جون واملواق��������ف 
أو ع��������ن طري��������ق الزي��������ارات التي يق��������وم بها 
موظف��������و منظمة حق��������وق االنس��������ان والتي 
اخذت مجراها القانوني عن طريق محاكم 
تحقي��������ق حق��������وق االنس��������ان والت��������ي تحقق 
فيها ملعرفة كل ش��������خص يثبت استخدامه 

لوسائل التعذيب". 
وتابع في حديثه لوف��������د يونامي أن "هناك 
العدي��������د م�ن دع��������اوى املتهمني ت��������م اإلفراج 
عنهم م���������ن املحاكم املختصة لثبوت وجود 
تقاري��������ر طبي��������ة تؤك��������د ادع��������اءات التعذيب 
عندهم وصدقت معظم ه��������ذه القرارات من 
محكمة التميي��������ز االتحادية، كما تم اطالع 
الوف��������د عل��������ى اج��������راءات املتابع��������ة الخاصة 
بزي��������ارات أعضاء االدعاء العام بالس��������جون 
واملواقف وكيفي��������ة اداء عضو االدعاء العام 
ودوره ف��������ي الرقاب��������ة واملحاس��������بة وتوفير 

الرعاية الصحية للمحكومني".

  رئيس استئناف ذي قار: قضايا المتظاهرين تجاوزت ال�1200 دعوى

■ رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

رئيس استئناف بابل يجري سلسلة 
زيارات لمحاكم األقضية والنواحي

■ بابل / مروان الفتالوي

أجرى رئيس محكمة استئناف 
بابل االتحادية القاضي باس��������م 
عب��������د زي��������د العارضي سلس��������لة 
زي��������ارات إل��������ى املحاك��������م التابعة 
للرئاس��������ة لالط��������الع على س��������ير 
العم��������ل فيه��������ا والوق��������وف عل��������ى 
االنجازات املتحققة خالل الشهر 
معام��������الت  ومتابع��������ة  املاض��������ي 
والتأكيد  املراجع��������ني  وقضاي��������ا 
على ض��������رورة حس��������مها ضمن 

السقوف الزمنية املحددة.
العارض��������ي  القاض��������ي  وابت��������دأ 
جولته باملحاكم الشمالية ابتداء 
ب��������دار القضاء في اإلس��������كندرية، 
أن  "القض��������اء"  مراس��������ل  وذك��������ر 
أج��������رى  االس��������تئناف  "رئي��������س 
لقاء بقضاة املحكمة واس��������تمع 
إلى احتياجاته��������م، حاثا إياهم 
القضايا  على ض��������رورة حس��������م 
س��������قوفها  ضم��������ن  التحقيقي��������ة 
الزمني��������ة عل��������ى أن ال تكون على 
حس��������اب املواط��������ن وتوجيهه��������م 
بضرورة املحافظ��������ة على كرامة 
القض��������اء واالبتعاد ع��������ن كل ما 
يبعث الش��������ك والريبة وترسيخ 
مبدأ استقالل القضاء وأن يلقى 
املواطن كل العناي��������ة واالحترام 

وتطبيق أحكام القانون".
وأض��������اف املراس��������ل أن "القاضي 
باس��������م العارضي أج��������رى جولة 

في أروقة املحكم��������ة واطلع على 
أعمال املوظفني، موصيا إياهم 
باللياقة والكياس��������ة  بالتحل��������ي 
املراجع��������ني  م��������ع  بالتعام��������ل 
واالتص��������اف بالنزاهة والصدق 
أعماله��������م  إنج��������از  وض��������رورة 
"االطالع  بأس��������رع وقت"، مؤكدا 
على سجالت املحكمة والجانب 
األمن��������ي واإلج��������راءات املتخ��������ذة 
من قبل الحراس��������ات القضائية، 

وكانت مثالية".
وتابع أن "املحطة الثانية لرئيس 
االستئناف كانت محكمة بداءة 
املس��������يب"، الفتا إل��������ى "انه ناقش 
م��������ع قضاته��������ا س��������ير العمل لكل 
العم��������ل  منه��������م وحج��������م  واح��������د 
الحل��������ول الصعوب��������ات  ووض��������ع 
واملعوق��������ات التي تعرقل حس��������م 
إل��������ى  باالس��������تناد  الدع��������اوى 
تعامي��������م مجلس القضاء األعلى 
وإيج��������اد أفض��������ل الحل��������ول التي 
تسهم تطبيق القانون ومتابعة 
القرارات القضائية الصادرة من 
جهة الطعن"، مؤك��������دا أن رئيس 
"م��������ن قضاة  مل��������س  االس��������تئناف 
الكام��������ل  االس��������تعداد  املحكم��������ة 

للنهوض بالعمل القضائي".
وأف��������اد بأن "رئيس االس��������تئناف 
اطلع على سجالت املحكمة وتم 
تأش��������يرها واطلع عل��������ى األوراق 
التحقيقي��������ة وكان��������ت اإلجراءات 
فيه��������ا  املتخ��������ذة   والق��������رارات 

وفق القانون".
في الس��������ياق ذاته، واصل رئيس 
االس��������تئناف جولته في محاكم 
ش��������مالي املحافظ��������ة الى محكمة 
ب��������داءة الس��������دة، وذكر املراس��������ل 
أن "القاض��������ي باس��������م العارضي 
تاب��������ع تقس��������يم أعم��������ال الس��������ادة 
القضاة واالطالع على سجالت 
محكم��������ة األح��������وال الش��������خصية 
األح��������كام  تبالي��������غ  وس��������جل 
الغيابية وغيرها من السجالت 
التحقيقية  واألوراق  والدعاوى 
والقرارات  اإلج��������راءات  وكان��������ت 

املتخذة وفقا للقانون".
وأكم��������ل أن "رئيس االس��������تئناف 
انتقل بعدها إلى دار القضاء في 
املحاويل وتباحث مع قضاتها 
بشأن س��������ير العملية القضائية 
من حيث حجم العمل بالنسبة 
للدعاوى واملعامالت واملعوقات 
التي تعترض س��������ير العمل وتم 
س��������جالت  كافة  عل��������ى  االط��������الع 
املحكمة وكانت مدامة أصوليا"، 
الفتا إل��������ى أن القاضي أكد على 
انج��������از قضايا املواطنني وابداء 
االحت��������رام الكامل له��������م، موصيا 
قاضي التحقيق بضرورة إكمال 
بالس��������رعة  املوقوف��������ني  قضاي��������ا 
املمكنة وتقصير مدد التوقيف"، 
مؤكدا أن "البناية تقع في مكان 
جيد وذات درجة عمران جيدة". 
وزار الس��������يد رئيس االستئناف 

محكم��������ة تحقيق الحلة وس��������ط 
عم��������ل  وتفق��������د  املدين��������ة  مرك��������ز 
مالحظا  القضائية،  الحراسات 
تواجده��������م في أماكن واجباتهم 
الرس��������مية ملتزم��������ني بالقياف��������ة 
وتوجيهه��������م باتخ��������اذ التدابير 

األمنية واالهتمام بالواجبات.
"رئي��������س  أن  املراس��������ل  وذك��������ر 
ال��������ى  اس��������تمع  االس��������تئناف 
وتلبيتها  القض��������اة  احتياجات 
حس��������ب اإلم��������كان، واطل��������ع على 
مجموعة من األوراق التحقيقية 
والقرارات  اإلج��������راءات  وكان��������ت 
املتخ��������ذة فيه��������ا وف��������ق القان��������ون 
جمي��������ع  اس��������تعراض  وج��������رى 
القض��������اء  مجل��������س  تعليم��������ات 
األعل��������ى والتوجي��������ه باالنتق��������ال 
إل��������ى م��������كان إي��������داع املوقوف��������ني 
ومراجع��������ة قضاياهم وضرورة 
توخي الدقة في إصدار مذكرات 
القب��������ض والتوجيه بفتح أبواب 
القض��������اة أمام أط��������راف القضايا 
وإفهامه��������م  منه��������م  لالس��������تماع 

باإلجراءات القانونية".
رئي��������س  أج��������رى  املقاب��������ل،  ف��������ي 
االس��������تئناف زي��������ارات ميداني��������ة 
أخرى إل��������ى املحاك��������م الجنوبية 
ابتداء بمحكمة بداءة الشوملي 
إذ اجتمع بالقضاة وأكمل جولة 
تفتيشية باملبنى وتم التوجيه 
بالجان��������ب  العناي��������ة  بض��������رورة 
املوظف��������ني  ومراقب��������ة  األمن��������ي 
وضرورة االلتزام الكامل بأوقات 
الدوام الرسمي وحسم القضايا 
ضمن السقوف الزمنية وإنجاز 

معامالت املواطنني".
محكم��������ة  إل��������ى  انتق��������ل  وفيم��������ا 
وأج��������رى  الغرب��������ي  الحم��������زة 
اته بقضاته��������ا وموظفيها،  لقاء
زار القاض��������ي باس��������م العارضي 
الهاش��������مية  ب��������داءة  محكم��������ة 
مناقش��������ا املش��������اكل التي تخص 
وانجاز  ومساعدتهم  املواطنني 
القان��������ون  وف��������ق  معامالته��������م 
منهي��������ا  املمكن��������ة،  وبالس��������رعة 
سلس��������لة زياراته إلى محكمتي 
القاسم والطليعة حاثا القضاة 
ف��������ي املحكمتني على بذل أقصى 
الجهود من أجل تحقيق نس��������ب 
إنجاز عالية في حسم الدعاوى 
افض��������ل  وتقدي��������م  واملعام��������الت 
وإبداء  للمواطن��������ني  الخدم��������ات 

االحترام الالزم لهم. ■ مبنى رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
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يونامي تبحث مع االدعاء العام دوره الرقابي

ذكر رئيس محكمة استئناف ذي قار االتحادية القاضي محمد حيدر حسني إن القانون نص على حماية املتهم عند القبض 
عليه والتحقيق معه ومنها استجوابه خالل أربع وعشرين ساعة، وأن تكون أقواله األولية بدون ضغط أو إكراه وأن تكون أقواله 

م املتهم  
َّ

االبتدائية بحضور السيد نائب املدعي العام ووكيل املتهم فإن لم يوكل املتهم محاميًا يتم انتداب محام للدفاع عنه، وأن ُيَفه
له الحق في السكوت، وال يستنتج من ممارسته هذا الحق اية قرينة ضده.

■ بغداد / سحر حسين 
 

اص��������در مجل��������س القض��������اء األعل��������ى / دائ��������رة 
العالقات العامة والش��������ؤون القانونية قسم 
الش��������هرية  البح��������ث االجتماعي االحصائية 
لش��������هر ايل��������ول الخاص��������ة بمكات��������ب البح��������ث 
االجتماعي في محاكم االحوال الش��������خصية 

ومحاكم األحداث. 
الدع��������اوى  واوردت االحصائي��������ة تفاصي��������ل 
املتمثل��������ة  واملحس��������ومة  وال��������واردة  امل��������دورة 
بدع��������اوى الصل��������ح واالبط��������ال ف��������ي محاك��������م 
االحوال الش��������خصية وكذلك دع��������اوى الضم 
ومراقب��������ة الس��������لوك ف��������ي محاك��������م االح��������داث 
لرئاس��������ات محاك��������م االس��������تئناف االتحادية 

كافة  خالل شهر ايلول لعام 2021. 
واش��������ارت ال��������ى حس��������م ) 10017( دع��������وى من 
مجم��������وع ) 12527( دع��������وى م��������دورة وواردة 
ملحاك��������م االحوال الش��������خصية في رئاس��������ات 
محاكم االس��������تئناف االتحادي��������ة كافة حيث 
احتلت مكاتب البحث االجتماعي لرئاس��������ة 
بغداد الرصاف��������ة االتحادي��������ة املرتبة االولى 
بعدد مجم��������وع الدعاوى امل��������دورة والواردة 
منه��������ا  حس��������م  دع��������وى   )2498( والبالغ��������ة 
)1532( دع��������وى، فيما احتلت مكاتب البحث 
االجتماعي لرئاسة محكمة استئناف بغداد 
/ الكرخ االتحادي��������ة املرتبة الثاني��������ة بع�����دد 
الدع��������اوى املدورة وال��������واردة اليها بمجموع 
)2202( دعوى حسم منها )1654( دعوى، اما 
املرتبة الثالثة فق��������د احتلتها مكاتب البحث 
االجتماعي في رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
االنبار االتحادية فق��������د بلغت عدد الدعاوى 

الواردة واملدورة فيها ) 1107( دعوى حسم 
منها )875( دعوى. 

 ايض��������ا بين��������ت االحصائي��������ة نس��������ب حس��������م 
الش��������خصية  االح��������وال  محاك��������م  دع��������اوى 
لرئاس��������ات محاك��������م االس��������تئناف االتحادية 
كافة ب� )%80(، موضحة بان مكاتب البحث 
االجتماع��������ي لرئاس��������ات محاكم اس��������تئناف 
واملثن��������ى  ق����������ار  وذي  وكرك��������وك  )النج��������ف 
وكرب��������الء( االتحادية احتل��������ت املرتبة االولى 
بنس��������بة حس��������م )%100(، اما مكاتب البحث 
االجتماع��������ي لرئاس��������تي محكمة اس��������تئناف 
)واسط والقادس��������ية( االتحادية فقد جاء ت 
باملرتبة الثانية بنس��������بة حس��������م %99،  فيما 
حصل��������ت مكات��������ب البح��������ث االجتماع��������ي في 
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية 

على املرتبة الثالثة بنسبة حسم )91%( 
وبين��������ت االحصائية ايضًا دع��������اوى الصلح 
واالبط��������ال التي تحققت ف��������ي مكاتب البحث 
االجتماعي لرئاس��������ات محاكم االس��������تئناف 
االتحادي��������ة كافة، مش��������يرة ال��������ى ان املجموع 
الكلي لدعاوى الصلح بل��������غ )590( واحتلت 
فيه��������ا مكات��������ب البحث االجتماعي لرئاس��������ة 
محكم��������ة اس��������تئناف الرصاف��������ة االتحادي��������ة 

املرتبة االولى بعدد ) 118( دعوى . 
  ام��������ا املرتب��������ة الثانية لدع��������اوى الصلح فقد 
كانت من نصيب مكاتب البحث االجتماعي 
لرئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية 

بعدد )87( دعوى. 
فيم��������ا احتلت مكات��������ب البح��������ث االجتماعي 
لرئاس��������ة محكمة اس��������تئناف االنبار املرتبة 

الثالثة بعدد )81( دعوى صلح. 

وفي م��������ا يخص دع��������اوى االبط��������ال فقد بلغ 
مجموعه��������ا )2063( دع��������وى ملكات��������ب البحث 
االجتماعي لرئاس��������ات محاكم االس��������تئناف 
االتحادية كافة. واحتلت فيها مكاتب البحث 
االجتماعي لرئاسة محكمة استئناف الكرخ 
االتحادي��������ة املرتب��������ة االولى ب��������� )446( دعوى 
مبطل��������ة، ام��������ا مكات��������ب البح��������ث االجتماعي 
الرصاف��������ة  اس��������تئناف  محكم��������ة  لرئاس��������ة 
االتحادية فق��������د احتلت املرتبة الثانية بعدد 
دعاواه��������ا املبطل��������ة والبالغ��������ة )436( دعوى، 
فيم��������ا ج��������اءت مكات��������ب البح��������ث االجتماعي 
لرئاسة محكمة استئناف ديالى االتحادية 
باملرتبة الثالثة بعدد )174( دعوى مبطلة . 
وكذل��������ك اش��������ارت االحصائية ال��������ى مجموع 
دعاوى الصلح واالبط��������ال التي تحققت في 
مكات��������ب البحث االجتماع��������ي والتي ال تحال 
عل��������ى قض��������اة محاك��������م االحوال الش��������خصية 
لرئاسات محاكم االستئناف كافة والبالغة 
)2653( دعوى الفتة الى اغلب دعاوى االبطال 
دعاوى صلح لكون الباحث االجتماعي يبذل 
جهودا كثيرة ويس��������تغرق وقتا طويال عند 
اج��������راء التبليغ للمتداعني )الزوج والزوجة( 
وفي موعد البحث االجتماعي لم يحضروا 
الجلسة لوقوع الصلح بينهم وهذا االجراء 
بطبيعة الحال سوف يقلل الزخم على قضاة 
محاكم االحوال الشخصية .  وفي ما يتعلق 
بدعاوى الضم ومراقبة الس��������لوك املعروضة 
ام��������ام محاك��������م االح��������داث لرئاس��������ة محاك��������م 
االس��������تئناف االتحادية كافة فقد بلغت )38( 
دعوى ض��������م فيما بلغت عدد دعاوى مراقبة 

السلوك )425( دعوى.

مجلس القضاء االعلى ينشر إحصائية 
مكاتب البحث االجتماعي لشهر أيلول

■ بوابة الدخول لمجلس القضاء األعلى.. عدسة/ حيدر الدليمي



 Monthly Newspaper

صحيفة شهرية متخصصة
7 ..رأي

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.

ثانيا: املستلزمات الشكلية لصحة االجراء القضائي
بع��������د بي��������ان املس��������تلزمات املوضوعية لصح��������ة االجراء 
القضائ��������ي ف��������ي الج��������زء االول نتعرض في ه��������ذا الجزء 
للمس��������تلزمات الشكلية اذ يتصدر الشكل اهمية كبيرة 
في االج��������راء القضائ��������ي, واذا كانت القاعدة بالنس��������بة 
للتصرف القانوني هو مبدأ حرية الش��������كل, بمعنى ان 
للش��������خص الحرية في التعبير ع��������ن ارادته على الوجه 
الذي يختاره, وهذه االرادة تكفي لترتيب اثار التصرف 
اي��������ا كانت الوس��������يلة التي تتم بها, لك��������ن االمر غير ذلك 
بالنسبة لالجراء القضائي, اذ ان القاعدة التي تحكمه 
ه��������ي قانونية الش��������كل, بل ان الش��������كل من مس��������تلزمات 
صحت��������ه, والش��������كلية في االج��������راءات القضائية ش��������رط 
صحة, ولك��������ي يتنج االج��������راء القضائي اثره يش��������ترط 
موافقت��������ه للنموذج الذي تطلبه القانون, ولكن ال يكفي 
تحقق الش��������كل لصحة االجراء القضائي اذا تخلف احد 

الشروط املوضوعية وكما مر ذكره. 
والشكل في االجراء القضائي قد يكون:-   

1 - عنصرا من عناصر االجراء     2 - ظرفا يلزم ان يتم 
فيه االجراء 

1 - الش��������كل بوصف��������ه عنص��������را م��������ن عناص��������ر االج��������راء 
القضائي: 

وي��������راد به الوس��������يلة التي يت��������م بها االج��������راء القضائي 
وليس االجراء القضائي ذاته, وقد يشترط القانون ان 
يتم االجراء القضائي كتابة كشرط الزم لصحة االجراء, 

فالدعوى يج��������ب ان تقام بعريضة بحس��������ب الفقرة )1( 
من املادة )44( من قانون املرافعات املدنية, وكما يكون 
الشكل املطلوب في االجراء القضائي مكتوبا يمكن ان 
يكون شفهيا, فالشهادة مثال تؤدى شفاها, فقد نصت 
الفقرة )اوال( من املادة )95( من قانون االثبات رقم 107 
لس��������نة 1979 على انه تؤدى الشهادة شفاها وال يجوز 
االس��������تعانة بمذك��������رات مكتوب��������ة اال ب��������أذن املحكمة اذا 
اقتضت ذل��������ك طبيعة الدعوى, كما قد تكون االجراءات 
عينية اذ نص��������ت املادة )125( من قان��������ون االثبات على 
ان ) للمحكمة من تلقاء نفس��������ها او بناء على طلب احد 

الخصوم ان تقرر االنتقال ملعاينة املتنازع فيه(.
وق��������د ال يقتص��������ر االمر على وجوب اس��������تيفاء الش��������كل 
املطل��������وب قانون��������ا, انما يمك��������ن ان يّكون مس��������تلزماته, 
فاشترطت الفقرة )1( من املادة )47( من قانون املرافعات 
املدنية على املدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق 
بها نسخا بقدر عدد املدعى عليهم وقائمة املستندات 
ويج��������ب ان يوقع ه��������و او وكيله على كل ورقة مع اقراره 
بمطابقتها لالصل وتقوم املحكمة بتبليغها للخصم. 

2 - الشكل كظرف يلزم ان يتم فيه االجراء 
أ- الش��������كل كظرف م��������كان لكي ينتج االج��������راء القضائي 
اث��������اره القانونية فقد اس��������تلزم القانون ان يتم في مكان 
معني, فنصت املادة )18( م��������ن قانون املرافعات املدنية 
على ان تس��������لم الورقة املطلوب تبليغها الى الش��������خص 
نفس��������ه ولو كان خارج محل اقامته او تس��������لم في محل 

اقامته ال��������ى زوجه او من يكون مقيم��������ا معه من اقاربه 
او اصه��������اره او ممن يعملون ف��������ي خدمته من املميزين, 
وكذلك يجوز تس��������ليم الورقة الى مستخدميه في محل 
عمله, وكذلك نصت الفقرة )1( من املادة )37( من قانون 
املرافعات املدنية على ان )تقام دعوى الدين او املنقول 
ف��������ي محكمة موطن املدعى علي��������ه او مركز معامالته او 
املحل الذي نش��������أ فيه االلتزام او محل التنفيذ او املحل 
ال��������ذي اختاره الطرفان القام��������ة الدعوى(, ونصت املادة 
)36( من قانون املرافعات املدنية على ان )تقام الدعوى 
ف��������ي محكمة مح��������ل العقار اذا تعلقت بح��������ق عيني واذا 
تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها(.

ب- الزمن كظرف يل��������زم ان يتم فيه االجراء: وقد يرتبط 
الش��������كل بزمان االجراء القضائي اي وجوب اتمامه في 
زمن معني, مما حدا باملش��������رع ان يولي اهمية بالغة ملا 
يترت��������ب عليه من نتائج خطيرة ق��������د تصل في النهاية 
الى فقدان الش��������خص لحقه تمام��������ا, وتبدو قيمة الزمن 
في االجراءات القضائية من حيث االرتباط بني قواعد 
االج��������راءات والزمن, وهو ارتباط اوجبته فكرة العدالة, 
وه��������ذا االرتباط يبدأ من اقام��������ة الدعوى وحتى صدور 

الحكم واكتسابه درجة البتات.
يض��������اف ال��������ى ذل��������ك ان االج��������راءات القضائي��������ة ترتبط 
ببعضه��������ا وتتتاب��������ع زمنيا الح��������داث الغاي��������ة التي من 
اجلها انشئت الخصومة, ومن ثم هناك بعض االعمال 
التي يج��������ب اتمامها قبل االخ��������رى, فالدفع ال يبدى اال 

بع��������د تقديم الطلب ما دام يقصد م��������ن ابداء االول انكار 
مضم��������ون الثاني, وكذلك يحدد املش��������رع ترتيبا زمنيا 
معينا الب��������داء الدفوع, فال يجوز ابداء الدفع الش��������كلي 
بعد التعرض للموضوع, وتأسيس��������ا على ذلك اذا كان 
االج��������راء عبارة عن ابداء دفع ش��������كلي وجب اتخاذ هذا 
االجراء قبل القيام بأي عمل يتصل بموضع الدعوى. 

وقد تضمن قان��������ون املرافعات املدنية رقم )83( لس��������نة 
1969 املعدل العديد من النصوص التي تفيد التحديد 
الزمن��������ي الجراء معني, فاملدعي ملزم بان يرفق نس��������خا 
بق��������در عدد املدع��������ى عليهم عند تقدي��������م عريضة دعواه 
وقائمة املس��������تندات الواردة االش��������ارة اليه��������ا في الفقرة 
)1( من امل��������ادة )47( من قانون املرافعات املدنية, فايراد 
املش��������رع تعبير )عند تقديم عريضة الدعوى( يستفاد 
من��������ه التحدي��������د الزمني, كم��������ا تعد الدع��������وى قائمة من 
تاريخ دفع الرس��������وم القضائي��������ة او تاريخ صدور قرار 
القاض��������ي باإلعفاء منه��������ا او تاجيلها بحس��������ب الفقرة 
)2( م��������ن امل��������ادة )48( من قانون املرافع��������ات املدنية, وقد 
يح��������دد املش��������رع مواعيد التخ��������اذ اجراء قب��������ل غيره من 
االج��������راءات, اذ نص��������ت الفق��������رة )1( من امل��������ادة )59( من 
قان��������ون املرافعات املدني��������ة )على الخص��������وم ان يقدموا 
لوائحه��������م ومستمس��������كاتهم قب��������ل الجلس��������ة االولى من 
املرافع��������ة او ف��������ي املواعيد الت��������ي تحدده��������ا املحكمة....(, 
وبه��������ذا املآل جاء نص امل��������ادة )74( من قانون املرافعات 
املدني��������ة )الدفع بعدم االختصاص املكاني يجب ابداؤه 

كذلك قبل التعرض ملوضوع الدعوى واال س��������قط الحق 
في��������ه(, وكذلك نصت الفقرة )1( من املادة )73( منه على 
ان )الدف��������ع ببطالن تبليغ عريض��������ة الدعوى او االوراق 
االخ��������رى يج��������ب ابداؤه قب��������ل اي دفع او طل��������ب اخر واال 
س��������قط الحق في��������ه وتفصل املحكمة في��������ه قبل التعرض 
ملوض��������وع الدعوى(, والدفوع املش��������ار اليها في املادتني 
)73 و 74( هما من الدفوع الش��������كلية التي س��������نتناولها 

في باب الدفوع. 
ويلحظ ان املش��������رع قد يح��������دد زمنا لالجراء القضائي 
خ��������الل مدة نظر اجراء معني, كما جاء في نص الفقرة 
)1( م��������ن املادة )70( من قان��������ون املرافعات املدنية على 
ان )تق��������دم الدعوى الحادثة ال��������ى ما قبل ختام املرافعة 
بعريضة تبلغ للخصم او بأبدائها شفاها بالجلسة 
ف��������ي حض��������وره ...(, اي انه يش��������ترط ان تق��������دم الدعوى 
الحادث��������ة الى ما قبل ختام املرافع��������ة في الدعوى دون 

تحديد مدة معينة باليوم او الشهر او السنة. 
وق��������د يوجب القان��������ون ذلك االجراء خ��������الل مدة معينة 
واال س��������قط الح��������ق فيه, اذ نصت الفق��������رة )1( من املادة 
)54( م��������ن قان��������ون املرافع��������ات املدني��������ة عل��������ى ان )تترك 
الدع��������وى للمراجعة اذا اتف��������ق الطرفان على ذلك او اذا 
لم يحض��������را رغم تبليغهما او رغم تبليغ املدعي, فاذا 
بقي��������ت الدعوى كذلك عش��������رة ايام ول��������م يطلب املدعي 
او املدعى عليه الس��������ير فيها تعتب��������ر عريضة الدعوى 

مبطلة بحكم القانون(.

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

عل��������ى  يقتص��������ر  ال  املس��������تمر  التحس��������ني  وان 
إجراءات العمل اإلدارية فحسب، وإنما يمكن 
العم��������ل به لغرض تحس��������ني إج��������راءات العمل 
القضائ��������ي وتجويده، خاصة وان القضاة من 
اه��������م العناصر التي يجب ان تس��������عى الى أداء 
متميز ودقي��������ق ورصني الرتب��������اط االجراءات 
الص��������ادرة عنه��������م بس��������المة وحري��������ة األف��������راد 
وأمنه��������م االجتماعي، لذا ف��������ان تأهيلهم على 
احدث معايير التحس��������ني املس��������تمر في األداء 
س��������يلقي بظالل��������ه على م��������ا يص��������در عنهم من 
اجراءات وس��������تكون باملس��������توى ال��������ذي تطمح 
اليه مؤسستنا القضائية من الدقة والتميز. 

ومن ب��������ني البرامج التأهيلي��������ة املهمة برنامج 
خرائط االج��������راءات وهو ان يتم وضع خرائط 
لالجراءات الت��������ي يتخذها قاض��������ي التحقيق 
عل��������ى س��������بيل املث��������ال من��������ذ تحري��������ك الدعوى 
الجزائي��������ة وحتى صدور القرار الفاصل فيها، 
وبي��������ان الخط��������وات التفصيلي��������ة لإلج��������راءات 
التي يج��������ب أن تم��������ر بها كل دعوى وحس��������ب 
ن��������وع الجريمة وهذه تعتبر أفضل الوس��������ائل 
لتحليل ودراس��������ة اإلجراءات كما انها تضمن 
عدم السهو ونس��������يان اجراء معني، فضال الى 
ضم��������ان القيام باإلج��������راء في وقته املناس��������ب 
هيأ 

ُ
وبش��������كل مبس��������ط، بحيث يصبح العقل م

لفهم كافة اآلثار التي س��������تنتج عن كل خطوة 
كما سيكتش��������ف القاضي نق��������اط الضعف في 
ات��������ه بس��������هولة وس��������يتوصل ال��������ى عدد  إجراء
االجراءات غير املنتجة في الدعوى ويس��������هل 
عليه معرفة اإلجراء الذي بس��������ببه س��������يتأخر 
حس��������م الدع��������وى او الذي س��������يعرقل حس��������مها 
في الوقت املناس��������ب فيكون من السهل ايجاد 
اج��������راءات بديل��������ة او اقتراح إجراءات أبس��������ط، 
ويتم وض��������ع خريط��������ة االجراءات ع��������ن طريق 
وصف كل خطوة س��������واء ف��������ي الدعوى املدنية 
او الجزائية ومن ثم يتم حس��������اب الوقت الذي 

يس��������تغرقه كل إجراء، فيقوم القاضي بوضع 
عم��������ود يمثل االجراءات املتخ��������ذة من قبله مع 
نتائج هذا االجراء ويقابل��������ه عمود آخر مواز 
ل��������ه يمث��������ل االج��������راءات املقترح��������ة او البديل��������ة 
فيسهل عليه املقارنة بينهما لوجودهما الى 
جانب بعض ويتم وضع ارقام متسلسلة في 
كال العمودي��������ن، فاذا توص��������ل القاضي الى ان 
االجراء الحال��������ي املتخذ من قبله ادى الغرض 
املقص��������ود فانه ال يحتاج الى اجراء آخر بديل 
عنه فيقوم بش��������طب االجراء البديل او املقترح 
الذي يقابله بالتسلس��������ل، ام��������ا اذا كان االجراء 
املتخذ من قبل��������ه ادى الى تعثر في اإلجراءات 
ولم يكن منتجا لحس��������م الن��������زاع يتم االعتماد 
على اإلجراء البديل وش��������طب اإلجراء الحالي 
املتخ��������ذ من قبل��������ه، ومن ث��������م يكت��������ب القاضي 
االج��������راءات املطلوب��������ة منه مس��������تقبال ويضع 
وقت لكل إجراء ويقوم بتحليل الوضع حسب 
نوع الجريمة وجس��������امة خطورتها وخطورة 
املتهم واثر الجريمة االقتصادي واالجتماعي 
وينظر ف��������ي امكانية حذف بع��������ض الخطوات 
غير الهامة او دمج بعضها مع البعض اآلخر 
وتغيير تسلس��������ل بع��������ض االجراءات حس��������ب 

أهميتها في كشف الحقيقية. 
   أمام كل إجراء يجب ان يوجه القاضي أسئلة 
لنفس��������ه ويحاول اإلجابة عنها حسب خبراته 
املتراكم��������ة منها ما هي نتيجة ه��������ذا اإلجراء؟ 
اين يجب ان ينفذ؟ هل هناك إجراء بديال عنه 
ابس��������ط ويس��������تغرق وقتا اقل؟ من هي الجهة 
املسؤولة عن تنفيذ هذا االجراء؟ عند اجابته 
على كل هذه األس��������ئلة ستكون تحليل نتائج 
االجراءات بالنس��������بة اليه ابس��������ط وسيتوصل 

الى الحقائق املحيطة بكل إجراء. 
هناك مقولة في علم الجودة كانت س��������ببا في 
تجويد اإلجراءات وان اتبعت س��������نتوصل الى 
ادق النتائ��������ج وه��������ي )وثق ما تعم��������ل .. واعمل 

ما وثق��������ت( فالتوثي��������ق بخطوات متسلس��������لة 
ومفهوم��������ة له اثر كبير في ج��������ودة املخرجات 
والت��������ي س��������تتمثل بعده��������ا بالق��������رار الصادر، 
باإلضافة إلى أن القاضي سيتعرف بسهولة 
عل��������ى ان اإلج��������راءات تقع ضم��������ن صالحياته 

واختصاصه من عدمه. 
وحي��������ث ان التجويد املس��������تمر مطلوب اداريا 
وقضائيا، وبغية ان يس��������اهم مجلس القضاء 
األعل��������ى ف��������ي نش��������ر االيجابي��������ة ب��������ني القضاة 
التحس��������ني  عل��������ى  وتش��������جيعهم  واملوظف��������ني 
املس��������تمر ألدائهم الوظيفي ل��������ذا اقترح ان يتم 
كتاب��������ة قواعد الجودة والتحس��������ني املس��������تمر 
عل��������ى ش��������كل لوح��������ات مخطوط��������ة توضع في 
اماكن العمل لتحفيز القضاة واملوظفني على 
تحس��������ني أدائهم الوظيفي وه��������ذه القواعد من 

أهمها: 
أوال / وثق ما تعمل .. واعمل ما وثقت. 

ثانيا / دائما توجد طريقة أفضل ألداء العمل 
... حاول أن تجدها. 

ثالث��������ا / ال يكف��������ي ان تصنع خب��������زا ..عليك ان 
تحسن صنعه. 

رابعا / الجودة ال تأتي صدفة ..بل انها نتاج 
نواي��������ا حس��������نة وجهد ص��������ادق وتوجيه ذكي، 
فهي تمثل اختيارك الحكيم العقالني للبدائل 

املتاحة . 
خامس��������ا / الج��������ودة تعن��������ي ان ت��������ؤدي عملك 

بالشكل الصحيح حتى لو لم يراقبك احد .
سادس��������ا / الجودة تبدأ من الداخل ثم تحفر 

طريقها الى الخارج . 
ان قدس��������ية املهن��������ة الت��������ي نمتهنه��������ا تجعلنا 
نبح��������ث عن افضل الس��������بل لالرتق��������اء بواقعنا 
وبالعمل القضائي عن طريق اعتماد معايير 
عاملي��������ة لتجويد العمل والتحس��������ني املس��������تمر 
ل��������ألداء وكل ذل��������ك يصب في مصلح��������ة العمل 

القضائي وتحسني بيئة العمل. 

خريطة اإلجراءات إنابة عضو الضبط القضائي بمباشرة 
إجراء التحقيق في القانون الجنائي العراقي

  القاضية أريج خليل

القاضي حيدر فالح حسن
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مستلزمات صحة االجراء القضائي
)الجزء الثاني(

إال أنه قد تقتضي الضرورة اإلجرائية أن 
يني��������ب قاضي التحقي��������ق املختص بصفة 
أصلي��������ة أو قاض��������ي التحقي��������ق أو عض��������و 
االدعاء العام أو املحقق الذين يحضرون 
إلى محل ح��������ادث ارتكاب الجريمة بصفة 
اس��������تثنائية عض��������و الضب��������ط القضائ��������ي  
للقي��������ام بإج��������راء أو أكث��������ر م��������ن إج��������راءات 
التحقيق بهدف كشف الجريمة والقبض 
على فاعليها،اس��������تنادًا امل��������ادة 52 الفقرة 
أ م��������ن قانون األص��������ول الجزائي��������ة رقم 23 
لس��������نة 1971 املع��������دل إذ نص��������ت )) يق��������وم 
قاض��������ي التحقيق بالتحقي��������ق في جميع 
الجرائم بنفس��������ه أو بواسطة محققني وله 
أن ينيب أحد أعض��������اء الضبط القضائي 
التخاذ إجراء معني ((  واملادة 46 من ذات 
القان��������ون أعاله إذ نص��������ت ))تنتهي مهمة 
عضو الضبط القضائي بحضور قاضي 
التحقيق أو املحقق  أو ممثل االدعاء العام 
إال في ما يكلفه به هؤالء((، ويرجع سبب 
أمر التكليف باإلناب��������ة العتبارات عملية 
تتعلق ألجل س��������رعة إنجاز التحقيق فقد 
تك��������ون س��������لطات التحقيق مثقل��������ة بكثرة 
أعمال التحقيق األخرى، مما قد ال يتسع 

لها في الوقت نفس��������ه مباشرتها جميعًا 
أو لقلة عدد املحققني الذين يستعني بهم 
في التحقي��������ق، مما يف��������رض على قاضي 
التحقيق أن يأمر بتكليف عضو الضبط 
إج��������راءات  ببع��������ض  للقي��������ام  القضائ��������ي 
التحقيق بالنياب��������ة عنه، وكما أن أعضاء 
الضبط القضائي عادة يتحلون بالقدرة 
والكف��������اءة والخبرة وس��������رعة األداء تبرر 
للج��������وء إليه��������م لتنفيذ بع��������ض إجراءات 
أم��������ر اإلناب��������ة  يك��������ون  التحقي��������ق، ولك��������ي 
بإج��������راء التحقيق صحيحًا منتجًا آلثاره 

القانونية أن تتوافر الشروط التالية: 
1 _ أن يص��������در أم��������ر التكلي��������ف من قاضي 
التحقيق املختص أو ممثل االدعاء العام 
أو املحق��������ق إلى عض��������و الضبط القضائي 
بإج��������راء من إج��������راءات التحقيق بالنيابة 

عنه وبذات الشروط التي يتقيد بها . 
2 _ أن يصدر أم��������ر التكليف باإلنابة إلى 
عضو الضبط القضائي املختص نوعيًا 

أو مكانيًا بمباشرة إجراء التحقيق. 
3 _ أن يكون موضوع التكليف )موضوع 
اإلنابة(  من إجراءات التحقيق التي يجوز 
اإلناب��������ة فيها )الن��������دب فيه��������ا( كاالنتقال 
واملعاين��������ة أو تدوي��������ن أقوال الش��������هود أو 
إجراء الكش��������ف على جث��������ة ميت بعد دفنه 
بواسطة خبير أو طبيب عدلي أو  إجراء 
التفتيش ،أما االس��������تجواب فإن املش��������رع 
العراق��������ي لم يس��������تثنيه م��������ن إنابة عضو 
الضبط القضائي في املباش��������رة بإجرائه 
بنص صريح في قانون أصول املحاكمات 
الجزائية رقم 23 لس��������نة 1971 املعدل على 
غرار املش��������رع املصري ال��������ذي حظر جواز 
انتداب مأمور الضب��������ط القضائي للقيام 
باس��������تجواب املتهم إال ف��������ي األحوال التي 

يخش��������ى فيها فوات الوقت في املادة 70/ 
1 م��������ن قان��������ون اإلج��������راءات الجنائية رقم 
150 لس��������نة 1950 التي نص��������ت ))لقاضي 
التحقي��������ق أن يكلف أحد أعض��������اء النيابة 
العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي 
بالقيام بعم��������ل معني أو أكث��������ر من أعمال 
التحقي��������ق عدا اس��������تجواب املتهم ،ويكون 
للمن��������دوب في حدود ندبه كل الس��������لطات 
الت��������ي لقاض��������ي التحقيق(( عل��������ى رغم أن 
االس��������تجواب يعد من أخط��������ر اإلجراءات 
التي تباشرها سلطات التحقيق من أجل 
استجالء الحقيقة و أنه قد أحيط بجملة 
من الضمان��������ات الدس��������تورية والقانونية 
،لتالف��������ي  التعذيب أو اإلكراه أو غيره من 
الوسائل غير املشروعة  التي قد يتعرض 
إليها املتهم  أثن��������اء التحقيق معه لحمله 
على االعتراف بالجرم خالف الحقيقية أو 
عدم منحه الحرية الكافية لالستماع إلى 
أقواله للدفاع عن نفس��������ه وتفنيد االتهام 
املوجه إليه واألدل��������ة املتوفرة ضده ، مما 
قد يترتب عليه نتائج خطيرة في مس��������ار 
التحقيق ، لذا نهيب من املش��������رع العراقي 
أن يحذو حذو املشرع املصري بأن يحظر 
اإلنابة باملباش��������رة في اس��������تجواب املتهم 
على عض��������و الضبط القضائ��������ي صراحة 
في ن��������ص املادة 52 / أ م��������ن قانون أصول 
املحاكمات الجزائية رقم 23 لس��������نة 1971 
املعدل وأن يحصر ذلك األجراء التحقيقي 
الخطير فقط بقاضي التحقيق أو املحقق 
القضائي مع مراعاة ضمانات استجواب 
املتهم الدس��������تورية والقانوني��������ة، لتالفي 
االنته��������اكات الت��������ي ق��������د يتع��������رض إليه��������ا 
املتهم��������ني في دور التحقيق االبتدائي من 

قبل أعضاء الضبط القضائي.

األصل أن يتولى التحقيق 
االبتدائي قضاة التحقيق او 

املحققون تحت إشراف قضاة 
التحقيق، ملا يتمتعون به من قدر 
عال من النزاهة والحياد والكفاءة 

وتحاط إجراءاتهم بالضمانات 
الدستورية والقانونية، حتى ال 

تهدر حريات األفراد وال تنتهك 
حرماتهم التي كفلتها املواثيق 
واالتفاقيات الدولية والدستور 

الوطني دون ما سند في القانون، 

إن طموح الوصول إلى أداء وظيفي متميز ال ينحصر على وظيفة معينة 
فكل شخص يشغل الوظيفة العامة يسعى الى أداء أمثل في العمل 

للوصول الى نتيجة أدق، وهذا ال يتم اال عن طريق التحسني املستمر 
لألعمال وتنظيم إجراءات العمل وفقا للمواصفات القياسية املعتمدة من 

قبل نظم الجودة العاملية )األيزو(. 

https://www.hjc.iq/view.69025/
https://www.hjc.iq/view.69021/
https://www.hjc.iq/view.69022/
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موجز المحاكم
تضليل

صدقت محكم��������ة تحقيق العمارة في 
رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ميس��������ان 
االتحادي��������ة اقوال مش��������تك عن جريمة 
"تضلي��������ل القضاء" بتقديم��������ه إخبارا 

كاذبا بحق احد االشخاص.
وقال مراسل املركز االعالمي ملجلس 
القض��������اء االعل��������ى إن "مش��������تكيا ق��������ام 
بتضلي��������ل القضاء بعدم��������ا أقدم على 
رفع ش��������كوى أم��������ام محكم��������ة تحقيق 
العمارة التابعة الس��������تئناف ميسان 
بحق ش��������خص متهم��������ا إي��������اه بالدكة 
العشائرية، اال أن املحكمة ومن خالل 
إلى  التحقيقي��������ة توصلت  اتها  إجراء
أن املته��������م كان محكوم��������ا في س��������جن 

العمارة املركزي وقت الحادث".
وأش��������ار إل��������ى أن "القاض��������ي املختص 
ف��������ي محكمة تحقي��������ق العمارة صدق 
اق��������وال املش��������تكي واتخذ بحق��������ه كافة 
اإلج��������راءات القانونية وفق��������ا الحكام 
امل��������ادة ٢٤٣ من قان��������ون العقوبات عن 

جريمة تضليل القضاء".

فساد إداري
قض��������ت محكم��������ة جناي��������ات نين��������وى 
أحكاما بحق ثالثة متهمني بالسجن 
جريم��������ة  ع��������ن  س��������نوات  س��������ت  مل��������دة 
االشتراك بتمزيق صحفات ل� )عقار( 
تابع ملديرية التس��������جيل العقاري في 

نينوى. 
وذكر مراس��������ل "القضاء" أن "جنايات 
نين��������وى أصدرت ه��������ذه األحكام بحق 
مدي��������ر  مع��������اون  م��������ن  كل  املجرم��������ني 
التس��������جيل العق��������اري وموظ��������ف تابع 
للمديرية، إضاف��������ة إلى مدير جمعية 
ام الربيع��������ني ع��������ن جريمة االش��������تراك 
بتمزي��������ق )٤٤( صفح��������ة من صحفات 
السجل املرقم ١٥٧٩ الخاص بالعقار 
املرقم ٦ مقاطعة ٤٥ كوبكليه املوجود 
في مديري��������ة التس��������جيل العقاري في 

نينوى/ الزهور". 
وأض��������اف أن "األح��������كام تأت��������ي وفق��������ا 
للمادة ٣٠٠ من قانون العقوبات رقم 
١١١ لسنة ١٩٦٩ املعدل وبداللة مواد 

االشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه".

مخدرات
كش��������فت محكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد 
ع��������ن ص��������دور  الرصاف��������ة االتحادي��������ة 
أكثر م��������ن 500 حكم بح��������ق متاجرين 
ومتعاط��������ني للم��������واد املخ��������درة خالل 

النصف األول من السنة الحالية. 
وقال رئي��������س املحكمة القاضي عماد 
خضير الجابري ان "محكمتي الجنح 
والجناي��������ات أصدرت��������ا خالل النصف 
االول من الس��������نة الحالية 505 أحكام 
بح��������ق متعاطني ومتاجري��������ن باملواد 
املخدرة".  وبني ان "محكمة الجنايات 
اصدرت 255 حكم��������ا بحق متعاطني 
ومتاجري��������ن بامل��������واد املخ��������درة فيما 
ش��������هد عام 2019 ص��������دور 318 حكما، 
من ضمنها 26 حكما بحق نساء، أما 
عام 2020 شهد صدور 362 حكما من 

املحكمة ذاتها". 
واضاف الجاب��������ري ان "محكمة جنح 
النصف  خ��������الل  أص��������درت  الرصاف��������ة 
االول من الس��������نة الحالية 250 حكما 

بحق متعاطني".

■ عالء محمد 

1 - الفاعل والشريك:
نص��������ت املادة  47 من قان��������ون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969 على:
"يعد فاعال للجريمة:

1 - من ارتكبها وحده أو مع غيره.
2 - م��������ن س��������اهم في ارتكابه��������ا إذا كانت 
تتكون من جملة أفعال فقام عمدًا أثناء 
ارتكابها بعمل من األعمال املكونة لها.

3 - من دفع بأية وس��������يلة، شخصًا على 
تنفي��������ذ الفعل املك��������ون للجريمة إذا كان 
هذا الش��������خص غي��������ر مس��������ؤول جزائيًا 

عنها ألي سبب.
نصت امل��������ادة 48 من قان��������ون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
يعد شريكا في الجريمة:

1 - م��������ن حرض عل��������ى ارتكابها فوقعت 
بناء على هذا التحريض.

2 - م��������ن اتفق على غي��������ره على ارتكابها 
فوقعت بناء على هذا االتفاق.

3 - من اعطى الفاعل س��������الحًا أو أالت أو 
أي ش��������ي أخر مما اس��������تعمل في ارتكاب 
الجريمة مع علمه بها أو س��������اعده عمدا 
بأي طريق��������ة أخرى في االعمال املجهزة 

أو املسهلة أو املمتمة الرتكابها.
نصت امل��������ادة 49 من قان��������ون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
يع��������د فاعال للجريمة كل ش��������ريك بحكم 

املادة 48 كان حاضرا أثناء ارتكابها أو 
ارتكاب أي فعل من االفعال املكونة لها.

نصت امل��������ادة 50 من قان��������ون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969:

1 - كل م��������ن س��������اهم بوصف��������ه فاع��������ال أو 
ش��������ريكا ف��������ي ارت��������كاب جريم��������ة يعاقب 
بالعقوب��������ة املق��������ررة له��������ا م��������ا ل��������م ينص 

القانون على خلف ذلك. 
بالعقوب��������ة  الش��������ريك  يعاق��������ب   -  2
املنص��������وص عليه��������ا قانونًا ول��������و كان 
فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم 
توفر القص��������د الجرمي لديه أو ألحوال 

أخرى خاصة به.
نصت امل��������ادة 51 من قان��������ون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
ظ�����روف  ال����ج����ري����م����ة  ف�����ي  ت������واف������رت  إذا 
م��ادي��ة م��ن ش��أن��ه��ا ت��ش��دي��د ال��ع��ق��وب��ة او 
ت��خ��ف��ي��ف��ه��ا س����رت آث����اره����ا ع��ل��ى ك���ل من 

س��اه��م ف��ي ارت��ك��اب��ه��ا فاعال 
علم  ش����ري����ك����ا  أو،  ك�������ان 
أما  ي���ع���ل���م.  ل����م  أو  ب���ه���ا 
ظ������روف  ت������واف������رت  إذا 
شخصية  م����������ش����������ددة 

الجريمة  ارت��ك��اب  سهلت 
ت�����س�����ري ع����ل����ى غير  ف������ال 

صاحبها إال إذا كان 
عاملًا بها.أما ما 

عدا ذلك من 
لظروف  ا

فال يتعدى أثرها شخص من تعلقت به 
سواء كانت ظروفا مشددة أو مخففة.

نصت امل��������ادة 52 من قان��������ون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969:

إذا تواف��������رت أع��������ذار ش��������خصية معفية 
م��������ن العقاب أو مخففة ل��������ه في حق أحد 
املس��������اهمني  - فاع��������ال أو ش��������ريكا - ف��������ي 
ارتكاب الجريمة فال يتعدى أثرها إلى 

غير من تعلقت به.
أما االعذار املادية املعفية من العقاب أو 
املخففة له فإنها تسري في حق كل من 

ساهم في ارتكاب الجريمة.
نصت امل��������ادة 53 من قان��������ون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
يعاقب املس��������اهم في جريمة - فاعال أو 
ش��������ريكا - بعقوبة الجريمة التي وقعت 
فعال ولو كانت غير التي قصد ارتكابها 
متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة 
محتملة للمساهمة التي حصلت.

نص��������ت امل��������ادة 54 م��������ن قان��������ون 
العقوبات رقم 111 لسنة 1969:

أح��������د  قص��������د  اختل��������ف  إذا 
املساهمني في الجريمة - فاعال 
أو ش��������ريكا - أو  كيفية علمه 
به��������ا عن قص��������د غي��������ره من 
املس��������اهمني أو عن كيفية 
علم ذلك الغير بها عوقب 
كل منهم بحسب قصده 

أو كيفية علمه.

المساهمة في الجريمة

تس��������تلزم الرش��������وة في جريمة املرتش��������ي ضرورة اس��������تغالل 
الوظيف��������ة العام��������ة، ومن ثم ال يمكن ان يتص��������ور ارتكاب مثل 
هذا الفعل اال بمعرفة ش��������خص صاح��������ب وظيفة عام�ة او من 

يعتبر كذلك بحكم القانون.
فصفة الجاني تعتبر االس��������اس االول له��������ذه الجريم�ة طاملا 
ان الرش��������وة جناية اليقترفها سوى من اطلق عليهم وصف 
املوظفني العموميني فاذا انتفى هذا الركن فال يوصف الفعل 
بانه رش��������وة موظف عام اال انه قد يشك���ل جريمة اخرى نص 
عليه��������ا قانون العقوبات، فاالمر الذي يجب اثباته بادئ ذي 
ب�دء في كل حكم جزائي ادان املتهم بفعل من هذا القبيل، هو 
بيان صفة الفاعل من ان�ه موظف عام او من في حكمه طبقا 
ملا قرره القانون يعرف البعض املوظف العام: هو الشخص 
الذي يس��������اهم في عمل دائم في مرفق ع��������ام تديره الدولة اال 
ان اكثرية التش��������ريعات في العالم لم تح��������دد تعريفا موحدا 
للموظف الع��������ام ويع�ود ذلك الى تباين ال��������دول في انظمتها 
السياس��������ية، حيث ان قانون الخدمة املدنية رقم 103 لس��������نة 
1931 ع��������رف املوظ��������ف ف��������ي امل��������ادة الثانية منه )كل ش��������خص 
عه��������دت اليه وظيفة ف��������ي الحكومة لقاء رات��������ب يتقاضاه م��ن 
امليزاني��������ة العامة اوميزانية خاصة تابع��������ة الحكام التقاعد( 
اما بالنس��������بة للمكلف بخدمة عامة فقد عرفته م 19 فق 2من 
قانون العقوب���ات العراقي قائلة، )كل موظف او مستخدم أو 
عامل انيط�ت به مهمة عام��������ة في خدمة الحكومة ودوائرها 
الرس��������مية وشبه الرس��������مية...( وال يحول دون تطبي��ق احكام 
هذا القان��������ون بحق املكلف بخدمة عام��������ة انتهاء وظيفته او 
خدمته او عمل����������ه متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة 
م��������ن الصفات املبين��������ة في هذه الفقرة وعلي��������ه فالعبرة في ان 
يك��������ون املوظف او املكلف متمتعا بالس��������لطة التي تمكنه م��ن 
مزاول��������ة العمل عند ارتكابه هذه الجريمة وان ظهر ان تعينه 
كان باطال لبع���ض االسباب او انتهت وظيفته او خدمته او 
عمله بع��������د ذلك كما ان صفة الوظيفة اليفقدها املوظف عند 

سحب يده من الوظيفة.
ام��������ا اذا كان الش��������خص غي��������ر موظ��������ف او كان مفص��������وال او 
معزوال عند قيام��������ه بمثل ه�ذا الفع��������ل الجرمي فانه اليكون 
محال لتطبيق جريمة االرتش��������اء عليه وانما يجوز معاقبت�ه 
بعقوب��������ة جريم��������ة االحتي��������ال اذا تواف��������رت أركانه��������ا، فالقيام 
بالعمل الوظيف�ي الذي ينشده صاحب املصلحة هو الغرض 
من الرش��������وة، كما انه البد ان يكون املوظ��������ف العام مختص��ا 
بالعمل املطلوب منه ، فاليكفي لقيام هذه الجريمة ان يكون 

املرتشي موظفا عام فقط فباالضافة الى 
االركان العامة البد من توافر العنصر 
االخ��������ر اال وه��������و عنص��������ر االختصاص 
وبذل��������ك قضت محكمة الج��������زاء الكبرى 
ملنطقة بغ����������داد بقرارها املرقم 49/س/ 
53 في 1953/4/9 )اليش��������ترط لتطبيق 
املادة 90 من  قانون العقوبات ان يكون 
العمل داخال ف��������ي اختصاص املوظف، 
ب�ل يكفي ان يكون له تأثير على العمل 

الوظيفي(.

صفة الجاني أساس التجريم 
في جريمة الرشوة

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

■ غسان مرزة

صدر ع��������ن مكتبة القان��������ون املق��������ارن 2021 الكتاب املوس��������وم 
)منازعات العقود الحكومية واالس��������تثمارية والتجارية في 
 واستئنافًا وتمييزًا( الجزء الثاني  

ً
ة تطبيقات القضاء / بداء

للقاض��������ي )محمد عل��������ي محمود نديم( بخمس��������مائة وأربعة 
وأربعني صفحة. الكتاب مكون من خمسة عشر قسمًا ابتداء 

 بالقسم الثالثني.
ً
من القسم السادس عشر وانتهاء

وتن��������اول الباحث ف��������ي مقدمة كتابه وفي  القس��������م الس��������ادس 
عش��������ر منه )إنهاء العقد وانتهائه واقالته وتصفية املقاولة( 
حيث اذا ثبت أن أعمال العقد قد تم إيقافها باتفاق الطرفني 

عل��������ى تجميد العقد بناء على طلب املقاول وفق قرار مجلس 
الوزراء رقم 347 لسنة 2015 وحضي باستحصال املوافقات 
األصولي��������ة من وزارة التخطيط ف��������ال يمكن رجوع املدعي عن 
ذلك التجميد وطلب ش��������موله بإيقاف العمل تحت مبرر عدم 

توفر السيولة طاملا أن التجميد لم يكن لذلك السبب.
كما تطرق الكاتب في القس��������م التاس��������ع عشر منه الى خطاب 
الضمان وعم��������والت إصداره وتجديده والفائ��������دة القانونية 
عنه. وأشار الكاتب في القس��������م الرابع والعشرين من الكتاب 
إلى فسخ العقد والتعويض عنه وبني اذا انقضت مدة العقد 
البالغة )90( يومًا فال تجوز املطالبة بفسخ العقد وال يصار 
إلي��������ه وإنما يجوز الحكم بالتعويض عن قيمة كمية األعمال 

غير املنجزة وحسب ما يقدره الخبراء.
كما تناول الكاتب في القس��������م السادس والعشرين من كتابه 
إل��������ى قيمة االندثار الحاصل في املش��������روع ووض��������ح بأنه أذا 
تعه��������د املدع��������ي بموجب ملح��������ق العق��������د املبروم م��������ع املدعي 
عليه / املميز عليه بع��������دم املطالبة بأي تعويضات أو فوائد 
تأخيري��������ة ناتجة عن صرف املس��������تحقات املالي��������ة، وأن تكون 
آلية الصرف حس��������ب الس��������يولة النقدية م��������ن املوازنة الجارية 
وبما ال يثقل كاهل الشركة وبخالفه يتحمل املدعي / املميز 
كاف��������ة التبعات القانونية واملالية، فتكون الدعوى املقامة من 
قبل��������ه باملطالبة بقيمة االندثار الحاصل في املش��������روع فاقدة 
 بأح��������كام املادتني 

ً
لس��������ندها القانون��������ي وحري��������ة بال��������رد عمال

 

)46/ 1/ 150 / 1( من القانون املدني.
وخت��������م الباح��������ث كتابه في القس��������م الثالثني من��������ه بموضوع 
صرف الس��������لف للمقاول وبني أن للمدع��������ي )املقاول( املطالبة 
بمبلغ السلفة غير املصروفة له عن العقد ، الن صرف السلف 
للمق��������اول وفق املراح��������ل املثبتة في العقد ه��������ي من متطلبات 

أنجاز العمل وال عالقة لها بموضوع االستالم النهائي.
كم��������ا أن تعليمات تنفي��������ذ العقود الحكومي��������ة توجب صرف 
جمي��������ع املبالغ غير املتنازع عليها، وال يس��������تحق املقاول أية 
 
ً
فوائ��������د عن املبالغ املس��������تقطعة أو املؤجلة م��������ن دفعاته عمال
بأحكام الفقرة )ط( من املادة الثانية والس��������تني من الش��������روط 

العامة ملقاوالت أعمال الهندسة املدنية.

منازعات العقود الحكومية واالستثمارية والتجارية في تطبيقات القضاء

 ■ غالف الكتاب

عين قانونية

سالم مكي

دالل��������ة العنوان توح��������ي بأنه عندما ال يك��������ون القانون رادعا 
ومانعا من ارتكاب الجرائ��������م، فهذا يعني أن العقوبات التي 
وضعها ذلك القانون خفيفة وال تتناسب مع جسامة الجرم 
املرتكب. وفعال هنالك جرائم جسيمة لكن العقوبات فيها ال 
تتناسب مع الفعل املرتكب، لكن املقام هنا، يبحث في قضية 
أشد خطرا من العقوبات الخفيفة، وهي العقوبات الصارمة 
والقاس��������ية التي ينص عليها القانون والتي تطبق املحاكم 
العقوبة األش��������د دائما حس��������ب تقديرها للحال��������ة املعروضة 
أمامه��������ا، ومع ذلك، فال تردع العقوب��������ة وال تمنع من ارتكاب 
الفعل الجرمي!! عندما تستنفر األجهزة األمنية ملكافحة جرم 
م��������ا، وتتولى محاكم التحقيق بذل كل الجهود واالمكانيات 
لحس��������م تلك القضايا، وتص��������در محكمة املوض��������وع أحكاما 
صارمة بحق من يثبت ارتكابهم للجرم، باملقابل، ال ردع وال 
زجر، ويستمر النش��������اط االجرامي بشكل شبه يومي!! ولعل 
أبرز مصادي��������ق هذا الكالم هي جرائم املخ��������درات واملؤثرات 
العقلية، فهنالك بعض السيطرات ونقاط التفتيش تكتشف 
وبش��������كل يومي وجود حبوب مخدرة ضم��������ن بعض املارين 
من خالله��������ا، كما أن األجه��������زة األمنية املختص��������ة بمكافحة 
املخدرات، تلقي القبض وبش��������كل مس��������تمر على العصابات 
الت��������ي تتول��������ى بيع وتوزيع املخ��������درات، ومحاك��������م الجنايات 
والجن��������ح تصدر أحكاما على من ثبت��������ت ادانته، لكن كل هذا 
وتجارة املخدرات مزده��������رة داخل املدن وخارجها، وكأنه ال 
توجد جهات تكافح املخدرات وال يوجد نص عقابي يجرم 
من يتاج��������ر ويتعاطى بها! املثال اآلخر هي جرائم الفس��������اد 
املال��������ي واإلداري، حيث نالحظ أن مكات��������ب التحقيق التابعة 
لهي��������أة النزاهة ومحاكم التحقيق والجنايات والجنح تقوم 
بش��������كل يومي بتس��������يير عش��������رات الدعاوى يوميا، ومحاكم 
املوضوع تصدر عش��������رات األحكام ضد من يثبت فس��������ادهم، 
وم��������ع ذلك فإن هنالك موظفني يخرقون القانون عبر ارتكاب 

الجرائم التي تعرف على أنها جرائم فساد.
إن هذه الظاهرة الخطيرة وغير املسبوقة، تستدعي تدخال 
عاجال من مختلف الجهات املختصة وحتى غير املختصة، 
فمعنى أن العقوبات القاس��������ية ال تردع وال تمنع من ارتكاب 
الجرائ��������م، فإن ه��������ذا يعني أن املجتمع يس��������ير نحو املجهول، 
ينبغ��������ي التواصل م��������ع املدانني والجه��������ات األمنية والقضاء 
وكل م��������ن له صلة بمكافحة الجريم��������ة، خصوصا في جرائم 
املخ��������درات الت��������ي ال تقف آثاره��������ا عند حد معني، بل تش��������مل 
املجتم��������ع ككل، فمن يتعاط��������ى املخدرات، س��������وف يفقد عقله 

وتركي��������زه، وبالتالي س��������وف يقدم على 
قت��������ل أو ض��������رب أو اغتص��������اب أي أح��������د 
حتى لو كان فردا من أفراد عائلته، فهو 
س��������يكون تحت تأثير وسيطرة املخدر 
ال��������ذي ال أح��������د يخم��������ن وال يع��������رف أين 
ستوصله تلك الس��������موم. فهل سنسمع 
يوما أن مؤسس��������ة حكومية أو منظمة 
مجتم��������ع مدني تناولت ه��������ذه الظاهرة 
الخطي��������رة وحاول��������ت وض��������ع الحل��������ول 

واملعالجات لها؟

عندما ال يكون 
القانون رادعا!

■ بابل / مروان الفتالوي
 

ف��������ي التاس��������ع والعش��������رين م��������ن آب 
املاضي، ق��������رر "مرتضى" )14 عاما( 
إنهاء حياته بطريقة الش��������نق عبر 
كي��������س نايل��������ون يس��������تخدم لكبس 
مادة التنب، معلقا جسده بمروحة 
س��������قفية ف��������ي داره، كان��������ت الحادثة 
في وض��������ح النهار بتمام الس��������اعة 

العاشرة صباحا.
وعلى مبعدة من��������ه، كانت فتاة في 
الرابعة عش��������رة أيضا ق��������د اتخذت 
الق��������رار نفس��������ه بع��������د س��������اعات من 
انتحار "مرتض��������ى" إذ أقدمت مريم 
على تعليق نفسها بواسطة )شال 
نسائي( منهية حياتها في الساعة 

الواح��������دة بعد م��������ن منتصف الليل 
دون أية تفاصيل أخرى.

كان��������ت حالت��������ا االنتح��������ار هذه بني 
أرب��������ع ح��������االت س��������جلتها محافظة 
باب��������ل خ��������الل ش��������هر آب املاضي إذ 
أقدم رجل��������ني آخرين على االنتحار 
بواس��������طة طلق ناري، لكن الغريب 
واملأس��������اوي أن فك��������رة االنتحار قد 
اإلحصائية ألطفال  سجلتها هذه 
يافعني لم يبلغوا الخامس��������ة عشر 
بعد.. فما ال��������ذي يدفع األطفال إلى 

االنتحار؟
ق��������اض متخص��������ص بقضايا  يرى 
الخم��������س  الس��������نوات  أن  األح��������داث 
األخيرة ش��������هدت زي��������ادة ملحوظة 
في ع��������دد الجرائم وف��������ي مقدمتها 

املخدرات والس��������رقات التي انجرف 
األطف��������ال  م��������ن  قلي��������ل  غي��������ر  ع��������دد 
الرتكابها، واملخ��������درات هي مدخل 

واسع الرتكاب جرائم أخرى منها 
االقدام على االنتحار الس��������يما في 

ما يخص الشبان الذكور.

القاض��������ي وائ��������ل ثابت  ويتح��������دث 
االنتح��������ار،  دواف��������ع  ع��������ن  الطائ��������ي 
مؤك��������دا أن "الدواف��������ع تختل��������ف من 
الذكور لإلناث، فالعنصر النسوي 
همومه كثي��������رة كقلة فرص الزواج 
والعالقات االلكترونية عبر مواقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي والجرائم 
األخالقي��������ة وغس��������ل الع��������ار ال��������ذي 

يتوشح غالبا بوسم االنتحار".
ويرج��������ع الطائي أس��������باب انتحار 
الت��������ي  "املخ��������درات  إل��������ى  الذك��������ور 
انتشرت بش��������كل كبير بسبب عدم 
الح��������دود وارتي��������اد املقاهي  ضبط 
املش��������بوهة إضافة إل��������ى قلة فرص 
العم��������ل والتف��������كك األس��������ري ال��������ذي 
ال��������ى  اضاف��������ة  املجتم��������ع  يعاني��������ه 

السياس��������ي  الوض��������ع  انعكاس��������ات 
وانفالت السالح وانشغال األبوين 
بالعمل واملعيشة واهمال األطفال 
وعدم متابعتهم وسماع همومهم 

ومتطلباتهم".
أما طرق االنتحار وكيفية تعلمها، 
يذكر القاضي أن "وس��������ائل االعالم 
واملواد التلفزيونية مليئة بأشكال 
تقنينه��������ا  ع��������دم  بس��������بب  العن��������ف 
املقدمني  ومراقبتها، فالكثي��������ر من 
عل��������ى االنتح��������ار يس��������توحون هذه 
الطرائق من التلفزيون واالنترنت"، 
الفتا إلى أن "مراقبة وسائل االعالم 
تقع على عاتق الدولة وكذلك عدم 
اهمال النظام التربوي والتعليمي 

الذي يعاني اآلن".

م���راه���ق���ان ي��ش��ن��ق��ان ن��ف��س��ي��ه��م��ا ف���ي ي����وم واح����د !
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ما الذي يدفع األطفال إىل االنتحار؟
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