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يوم القضاء العراقي

ها هي العدالة تكمل دورتها الس��������نوية لتحط ركابها عند 
يوم القضاء العراقي... هنا حيث يحتفل القضاة العراقيون 
بيومه��������م املهي��������ب ي��������وم امت��������زاج العدالة بش��������موخها ويوم 
استذكار قضاة العراق لتاريخهم املطرز بالرفعة والسمو.

هنا في بالد ما بني النهرين حيث أرسى آباؤنا لإلنسانية 
أسس العدالة وعلموا البشرية اولى الشرائع والسنن وكان 
لقضائنا الش��������امخ  جذوره  التي تمتد  الالف السنني حني 
لم يكن للعدالة انذاك سوى بوابة واحدة هي بوابة دب الل 
ماخ تلك البوابة التي شيدت على ارضنا ارض الحضارات  
في بالد س��������ومر حي��������ث مدين��������ة  اور العظيم��������ة لتمثل تلك 
البوابة دليال ش��������اخصا على ان ب��������الد الرافدين هي اول من 
أوجدت التقاضي منهجا ساميا واتخذت منه سبيال لحل 
الخالف��������ات وانفاذ القانون وش��������كلت املحاك��������م منذ األزمنة 

القديمة وخطت للعدالة طريقها قبل آالف السنني.
ف��������ي الثالث والعش��������رين من كانون الثاني ل��������كل عام نلتقي 
لنحتف��������ي بيوم القض��������اء العراق��������ي الذي اكتمل اس��������تقالله 
بصدور قانون مجلس القضاء االعلى رقم ٤٥ لس��������نة ٢٠١٧ 
نحتف��������ي بيومنا ونحن نعلم ان املخاضات التي يعيش��������ها 
القض��������اة عس��������يرة والظ��������روف التي تحيط بعملهم ليس��������ت 
بالهينة لكن القضاة ممثلني بمؤسستهم القضائية دائما 
م��������ا يجتازون تلك الظ��������روف واملصاعب  ويدفعون باالمور 

نحو نصابها الصحيح.
فمن ف��������ض املنازعات املدنية والش��������رعية الى نظر القضايا 
الجنائي��������ة واصدار االحكام فيها م��������رورا بما تبذله محاكم 
االس��������تئناف ومحكم��������ة التميي��������ز واملحكم��������ة االتحادية من 
جهود كبيرة في حفظ الحقوق والحريات العامة وإرس��������اء 

دعائم  النظام الديمقراطي عبر آلياته الدستورية.
ليس ذلك فحس��������ب، بل يتجلى نجاح املؤسسة في قدرتها 
على  توسعة العمل الستيعاب متطلبات الواقع وحاجاته 
وفت��������ح املحاكم الجدي��������دة والبنايات الحديثة التي تش��������كل 
دعام��������ة أساس��������ية الس��������تمرار العمل القضائ��������ي وديمومته 

وتقديم الخدمات اليسيرة للمواطنني.
وهناك وعلى الجانب التعليمي نجد املؤسسات القضائية 
االكاديمي��������ة ممثل��������ة باملعه��������د القضائي ومعه��������د التطوير 
القضأئ��������ي تعم��������ل بمنته��������ى املواظبة والتمي��������ز حيث يرفد 
املعه��������د القضائي املحاكم س��������نويا بمجامي��������ع من القضاة 
الشباب الذين اجتازوا مراحل الدراسة فيه ويتولى معهد 
التطوير القضائي تطوير مهاراتهم واالرتقاء بمستوياتهم 
م��������ن خالل ورش ودورات تخصصي��������ة في مختلف مجاالت 
العم��������ل القضائ��������ي والقانون��������ي وليكملوا مس��������يرة القضاء 
التي بدٔاها إسالفهم فالرحمة لشهداء املؤسسة القضائية 
وتحية لقضاتن��������ا الذين قدموا خدماتهم س��������نوات طويلة 
وأحيلوا إلى التقاعد ومبارك لقضاتنا العاملني في سوح 

املحاكم يومهم األغر.

القاضي جاسم محمد الموسوي

  القاضية أريج خليل

القضاء العراقي أصالة وعدالة
مقتطفات من يوم القضاء العراقي

نحو قضاء مستقل ونزيه

ُكتاب العدد

بغداد / مروان الفتالوي

قال رئيس مجلس القضاء األعلى 
القاضي الدكتور فائق زيدان إن 
القض��������اء هو مقي��������اس الخير في 
األمم وهو معي��������ار العظمة فيها، 
وفيما أك��������د أن االس��������تقالل التام 
للقض��������اء منح��������ه ق��������وة اكب��������ر في 
الحف��������اظ على تطبي��������ق القانون، 
دعا القوى السياس��������ية املتنافسة 
إل��������ى احت��������رام م��������ا يص��������در عن��������ه 
وان  والقانون  الدستور  بموجب 

كان بخالف رأيهم.
واس��������تهل رئيس املجل��������س كلمة 
يوم القض��������اء العراقي في الثالث 
والعش��������رين م��������ن كان��������ون الثاني 
خالل الحفل الذي اقيم في فندق 
الرشيد بتحية الحاضرين قائال 
"نلتقي اليوم بهذا الجمع املبارك 
الس��������نوية  بالذك��������رى  لنحتف��������ل 
الخامس��������ة ليوم القضاء العراقي 
الثال��������ث  ف��������ي  يص��������ادف  ال��������ذي 
والعشرين من الش��������هر األول من 
كل ع��������ام، اليوم الذي اس��������تكملت 
في��������ه مس��������يرة اس��������تقالل القضاء 
التي ب��������دأت بعد تغيي��������ر النظام 
السياس��������ي س��������نة 2003 إلى حني 
ص��������دور قانون مجل��������س القضاء 

األعلى رقم 45 لسنة 2017".
وأضاف القاض��������ي الدكتور فائق 

زي��������دان أن "القضاء ه��������و مقياس 
الخير ف��������ي األمم ومعيار العظمة 
فيها، وه��������و رأس مفاخر كل أمة 
حية وراشدة"، مؤكدا أن "القضاء 
ف��������ي الع��������راق يتميز باس��������تقالله 
التام عن الس��������لطتني التشريعية 
والتنفيذي��������ة، وه��������ذا االس��������تقالل 
التام منحه قوة أكبر في الحفاظ 
على تطبيق الدس��������تور والقانون 
بالش��������كل الصحي��������ح، ومص��������داق 
ذل��������ك يص��������دف الي��������وم أن نحتفل 
به��������ذه املناس��������بة وبلدنا يش��������هد 
ظرفا سياس��������يا صعبا قد يكون 
ه��������و األعق��������د منذ تغيي��������ر النظام 

السياسي سنة 2003 إلى اآلن".
وأض��������اف رئيس املجلس أن "عني 
واملوضوعي  املنص��������ف  املراق��������ب 
ت��������رى بوض��������وح ال��������دور املحوري 
وااليجاب��������ي للقضاء ف��������ي إيجاد 
املخارج الدس��������تورية والقانونية 
لهذا املش��������هد السياس��������ي املعقد، 
فق��������د كان للقضاء أداء متميز في 
إنجاح انتخابات مجلس النواب 
األخيرة متمثال بجهود الس��������ادة 
القض��������اة ف��������ي املفوضي��������ة العليا 
املس��������تقلة لالنتخاب��������ات والهيئة 
بنظ��������ر  املختص��������ة  القضائي��������ة 
الطعون على نتائج االنتخابات، 
وختامه��������ا املحكم��������ة االتحادي��������ة 
الخ��������الف  حس��������م  ف��������ي  ودوره��������ا 

الدستوري وصوال الى استكمال 
الدس��������تورية  االس��������تحقاقات 
التشريعية  الس��������لطتني  بتشكيل 

والتنفيذية".
وج��������دد رئيس مجل��������س القضاء 
األعلى "الدعوة إلى جميع القوى 
السياسية املتنافسة إلى احترام 
م��������ا يصدر عن القض��������اء بموجب 
كان  وان  والقان��������ون  الدس��������تور 

بخالف رأيه".
وأكمل مخاطبا الس��������ادة القضاة 
"بمناس��������بة يومكم هذا ندعوكم 
إلى االس��������تمرار في أداء مهامكم 
الدس��������تور  أح��������كام  وف��������ق  عل��������ى 
والقان��������ون، ولنقل جميعنا كلمة 
الحق وال نخش��������ى في ذلك لومة 
الئ��������م، ألن كلمة الحق م��������ا كانت 
تقال لتقمع، بل لكي يظهر أثرها 
ويسطع، ويزهق الباطل ويقلع، 
ولئ��������ن ابتلي صاحبه��������ا ال بد له 

من أصدقاء يدافعون عنه".
وتاب��������ع "باس��������مكم جميعا أتقدم 
للش��������هداء  والعرف��������ان  بالش��������كر 
الذين ضحوا بأنفس��������هم من أجل 
أن يبق��������ى بلدن��������ا أمنا مس��������تقرا 
فلهم وألس��������رهم عظيم االمتنان 
بالس��������ادة  ورح��������ب  والتقدي��������ر"، 

املشاركني بالحفل.
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رئيس مجلس القضاء األعلى: القضاء مقياس 
الخير في األمم ومعيار عظمتها

دعا القوى السياسية إىل احرتام ما يصدر عن القضاء وتقبل قراراته

بغداد / عالء محمد

في  القضائي  املعه��������د  حص��������ل 
الع��������راق على املرك��������ز األول بني 
املعاه��������د القضائية ف��������ي الدول 
النقاط  أعل��������ى  بنيله  العربي��������ة 
ضمن مسابقة سنوية ينظمها 

املركز العربي القانونية.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس 
"األم��������ني  أن  األعل��������ى  القض��������اء 
العام املس��������اعد لجامعة الدول 
العربية رئي��������س املركز العربي 
الس��������فير  القانونية  للبح��������وث 
أعلن  الصل��������ح  الرحم��������ن  عب��������د 
فوز املعه��������د القضائي العراقي 
املعاه��������د  ب��������ني  االول  باملرك��������ز 
القضائي��������ة في ال��������دول العربية 
عل��������ى هام��������ش احتفالي��������ة يوم 
قيمت 

ُ
أ التي  العراق��������ي  القضاء 

في بغداد بحضور شخصيات 
فيما  ودبلوماس��������ية،  قضائية 

تس��������لمت مدي��������ر ع��������ام املعه��������د 
القضائ��������ي في العراق الس��������يدة 
فاتن محسن هادي، درع املركز 

العربي للبحوث القانونية".
العرب��������ي  "املرك��������ز  وأض��������اف أن 
ش��������هد  القانوني��������ة  للبح��������وث 
مسابقة عربية  تنافسية، حيث 
حصل املعهد القضائي التابع 
ملجل��������س القضاء الع��������راق على 
أعلى النق��������اط بإجمالي )500( 
نقط��������ة، م��������ن خ��������الل مش��������اركته 
ف��������ي األنش��������طة التالي��������ة وه��������ي 
)اس��������تضافة برنام��������ج تدريبي 
عن بعد أو الحضور املباش��������ر، 
وتوقي��������ع مذك��������رات تفاه��������م أو 
بروتوك��������ول في مجال التعاون 
أو اتفاقية مشتركة بني الدول، 
للمعهد  خارجي��������ة  ومش��������اركة 
في مج��������ال التدريب، فضال عن 
إص��������دار نش��������رة ش��������هرية حول 

أنشطة املعهد".

بغداد/ إيناس جبار

ينتهج مجلس القضاء األعلى رؤية جديدة 
في إع��������ادة النظر بالبني��������ة التحتية لكافة 
املحاك��������م العراقية واألبنية التي تش��������غلها 
دور القض��������اء حيث افتتح القضاء العراقي 
خالل األعوام القريبة السابقة عدة محاكم 
وشكل محاكم جديدة مختصة للنظر في 

الدع��������اوى املعروضة أمام قضاته الحتواء 
الزخم الحاصل في مبانيه.

وش��������هد القضاء ف��������ي العراق خ��������الل العام 
املنصرم افتتاح وتشكيل محاكم مختلفة 
كمحكمة )جنح الكاظمية( التي تش��������كلت 
ضمن بناية مكتب التحقيق القضائي في 
الكاظمية، وأيضا تم افتتاح مجمع محاكم 
ف��������ي س��������ليمان بي��������ك التابع إل��������ى محافظة 

)دار القضاء في  ص��������الح الدين وس��������مي ب���������
س��������ليمان بيك( الذي يحوي محكمة بداءة 
وأح��������وال ش��������خصية ومحكمت��������ي تحقيق 
وجنح ليس��������هل عل��������ى ش��������ريحة كبيرة من 
املواطنني س��������اكني ه��������ذا القضاء اختصار 
املس��������افة والزخ��������م واإلس��������راع ف��������ي حس��������م 

قضاياهم.
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ًالمعهد القضائي يحصد 
المركز األول عربيا

2021 عام مليء بالعمران

بغداد / القضاء

حس��������مت املحكم��������ة االتحادية العليا دع��������وى الطعن 
بالجلسة األولى ملجلس النواب العراقي، فيما أجلت 
حسم دعوى أخرى تخص موضوع الكتلة النيابية 

األكثر عددا.
وأكد مراس��������ل القضاء أن "املحكمة االتحادية العليا 
نظ��������رت دع��������وى أقامها اثن��������ان من أعض��������اء مجلس 
الن��������واب يدعيان ع��������دم دس��������تورية الجلس��������ة األولى 
للمجلس بس��������بب األحداث التي رافقتها"، الفتا إلى 

أن "املحكمة قررت رد الدعوى".
من جهة أخ��������رى، نظرت املحكم��������ة االتحادية العليا 
الدعوي��������ني املقدمتني من أعض��������اء مجلس النواب كل 
من الس��������يدة عالية نصيف والس��������يد عطوان السيد 
حس��������ن بخصوص املطالبة باعالن )الكتلة النيابية 
االكثر عددًا( وبطالن جلس��������ة مجل��������س النواب ليوم 
2022/1/9 وبع��������د تب��������ادل الدف��������وع ب��������ني الطرف��������ني 
املتداعي��������ني ق��������ررت املحكم��������ة تحديد ي��������وم الثالثاء 
املوافق 2022/2/1 موعدًا للجلسة الثانية الستكمال 

املرافعات في الدعوى".

المحكمة االتحادية العليا تحسم جدل الجلسة األولى للنواب

بابل / القضاء

ج��������دد قض��������اة عراقي��������ون العه��������د عل��������ى صيان��������ة الحقوق 
والحري��������ات العام��������ة وإحقاق الحق، وقال��������وا في تعليقات 
إل��������ى صحيفة "القضاء" بمناس��������بة يوم القض��������اء العراقي 
إن هاجس��������هم كان على م��������ر األزمان االس��������تقالل التام عن 
السلطات األخرى، وهو ما تحقق بصدور قانون مجلس 
القضاء األعلى رقم 45 لسنة 2017، هذا اليوم الذي أصبح 

عيدا تاريخيا يحتفى به كل عام.
ونقل القضاة تهانيهم القلبية إلى الس��������يد رئيس مجلس 
القض��������اء األعل��������ى القاض��������ي الدكت��������ور فائق زي��������دان بهذه 

املناسبة، مؤكدين أن القضاء س��������يبقى ركن الدولة املتني 
ونبراس العدالة على مر الدهور.

وق��������ال رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف بابل القاضي باس��������م 
العارضي إن "القضاء العراقي ركن أس��������اس تس��������تند إليه 
الدولة وتس��������تمد قوته��������ا منه، وبص��������دور قانون مجلس 
القض��������اء األعلى رقم 45 لس��������نة 2017 تعزز اس��������تقالل هذا 
الرك��������ن الجوهري، ف��������كان إعالن هذا الي��������وم يوما للقضاء 
العراقي هو بمثابة عيد ل��������كل العراقيني املؤمنني بالعدل 

واملساواة والدولة والنظام االجتماعي املتقدم".
ونقل القاضي تهنئته إلى الس��������يد رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى القاض��������ي الدكتور فائ��������ق زيدان وجمي��������ع زمالئه 

القضاة، مؤكدا "السير على نهج الحق والعدالة، ومراعاة 
حقوق الناس والوقوف إلى الحياد مع كل القضايا برغم 

التحديات التي تواجه عمل القاضي العراقي". 
بدوره قال نائب رئيس اس��������تئناف باب��������ل القاضي حامد 
مه��������دي نوم��������اس "نهن��������ئ أنفس��������نا وجميع الس��������ادة وفي 
مقدمتهم معالي الس��������يد رئيس مجل��������س القضاء األعلى 
املحت��������رم بهذه املناس��������بة العظيمة الت��������ي توجت بصدور 
قان��������ون مجلس القضاء األعلى لترس��������يخ مبدأ اس��������تقالل 
القضاء، معاهدين الجميع على بذل الغالي والنفيس في 
سبيل س��������مو قيم العدالة وتطبيق القانون على الجميع، 
ومن الله التوفيق". بينما علق نائب رئيس االس��������تئناف 

القاضي د. حبيب إبراهيم حم��������ادة قائال "أجمل التهاني 
والتبريكات ملعالي رئيس مجلس القضاء األعلى الس��������يد 
القاض��������ي الدكت��������ور فائق زي��������دان وكافة الس��������ادة القضاة 
واالدعاء العام واملوظفني بمناس��������بة اس��������تقالل الس��������لطة 
القضائية عن الس��������لطة التنفيذية بصدور قانون مجلس 
القضاء األعلى رقم 45 لس��������نة 2017، ونعاهد الله واإلدارة 
الحكيمة على إحقاق الحق ومحاربة الفاسدين والحفاظ 
عل��������ى املال العام والخاص، كما نعاهد ش��������هداء الس��������لطة 
القضائي��������ة عل��������ى أن نكمل املس��������يرة بعده��������م حفاظا على 

العراق وشعبه الغالي.. والله ولي التوفيق".
التفاصيل ص 5

قضاة: القضاء ركن الدولة المتين ونبراس العدالة لصيانة الحقوق والحريات

https://www.hjc.iq/view.69200/
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ال وجود ألية دولة من دون القضاء
قاضي حمكمة التمييز شهاب أحمد: 

يوم القضاء

■ دخول القضاة إلى قاعة االحتفال

    قال إن اجمللس ينوي إنشاء بناية تليق به مستوحاة من مسلة حمورابي

بغداد / عالء محمد

تحدث قاض في محكمة التمييز االتحادية 
ع��������ن طبيعة النظام القضائ��������ي في العراق، 
الفتا إلى أن إق��������رار قانون مجلس القضاء 
األعل��������ى ف��������ي 23 / 1 / 2017 يمث��������ل يوم��������ا 
تاريخي��������ا للقضاء العراقي ألنه يعضد من 

استقالله عن السلطات األخرى.
وف��������ي مقابلة مع "القض��������اء" تحدث قاضي 
محكم��������ة التمييز االتحادية ش��������هاب احمد 
عن دور مجلس القضاء األعلى في مكافحة 
التنظيم��������ات  عل��������ى  والقض��������اء  اإلره��������اب 
االرهابية وبسط األمن وسلطة القانون في 
البالد، كما عمل على الحد من املمارس��������ات 
الدخيلة على األعراف العشائرية األصيلة 
من خالل توجي��������ه املحاكم بالتعامل معها 
وفقا لقانون مكافحة اإلرهاب، اضافة إلى 

إنش��������اء مشاريع أخرى تمكن املواطنني من 
متابع��������ة قضاياهم، وح��������رص على تعزيز 
التع��������اون ب��������ني دول الجوار ف��������ي املجاالت 

القضائية.
ويق��������ول القاض��������ي إن "النظ��������ام القضائ��������ي 
في الع��������راق تتواله املحاك��������م على اختالف 
أنواعها ودرجاتها والتي تباشر أعمالها 
وتص��������در أحكامه��������ا باس��������م الش��������عب وفقا 
ألح��������كام القان��������ون"، الفتا إل��������ى أن "املحاكم 
والقضاة مس��������تقلون وفقا ملبدأ اس��������تقالل 
الس��������لطات وال يجوز ألية س��������لطة التدخل 

في القضاء أو في شؤون العدالة".
وب��������ني أن "النظ��������ام القضائ��������ي ف��������ي العراق 
االعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س  م��������ن  يتك��������ون 
واملحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا ومحكم��������ة 
التميي��������ز االتحادية وجه��������از االدعاء العام 
واملحاك��������م  القضائ��������ي  اإلش��������راف  وهي��������أة 
االتحادية األخرى التي تنظم وفقا ألحكام 

القانون".
األعل��������ى  القض��������اء  "مجل��������س  أن  وأض��������اف 
ف��������ي  القض��������اء  ش��������ؤون  كل  إدارة  يتول��������ى 
العراق واإلش��������راف على القضاء االتحادي 

وغيرها من االختصاصات والصالحيات 
املنصوص عليها ف��������ي القانون"، الفتا إلى 
أن "النظ��������ام القضائ��������ي في الع��������راق يمثله 
مجلس القضاء األعلى في العراق ويتولى 
املحاك��������م  وتش��������كيل  عم��������ل  وس��������ير  إدارة 
واالج��������راءات القضائي��������ة املختلف��������ة وه��������و 
يرس��������م بذل��������ك العمل القضائي ف��������ي الدولة 
بصورة مش��������رقة شجاعة في إحقاق الحق 
وإرس��������اء قواعد العدالة في كل شيء داخل 
بلدنا العزيز وهذا ما نص عليه الدستور 

العراقي لسنة 2005".
وتابع القاضي ش��������هاب احمد أن "القضاء 
وج��������وده ه��������و وج��������ود الدول��������ة وال وج��������ود 
للدولة من دونه وخير مثال على ذلك نجد 
أن الحاكم املدني بريمر عند انتهاء مهمة 
سلطة االئتالف املؤقتة سلم مقاليد األمور 
في الدولة العراقية للقضاء الذي س��������لمها 
للحكوم��������ة العراقي��������ة الت��������ي انبثق��������ت بعد 
انتهاء مهمة س��������لطة االئت��������الف وبموجب 
الدس��������تور والقوانني الناف��������ذة فان القضاء 
له الرقاب��������ة القضائي��������ة على كاف��������ة االمور 
التي تتعلق باالنتخابات العامة في البلد 

وم��������ا يرافقها من تش��������كيل مجل��������س نواب 
وحكومة وباق��������ي مفاصل الدولة ومن هنا 
ف��������أن القضاء مؤسس��������ة يجب أن تس��������تمر 
ف��������ي كل لحظة من لحظ��������ات الزمن إذ نجد 
أن القضاء وعند س��������قوط النظام الس��������ابق 
وتع��������رض العدي��������د م��������ن املحاك��������م املختلفة 
للتخريب وحاالت النهب والس��������رقة، إال أن 
القضاة باشروا بأعمالهم بتأمني الخدمة 
القضائي��������ة للمواطنني إيمان��������ا منهم ومن 
املواطن��������ني كذلك بانه م��������ن دون القضاء ال 
وجود لحياة الدولة وبخالفه مجرد ارض 

ال قانون فيها وال قضاء".
وعن األماكن التي تعذر فيها عمل القضاء 
في العقد األخير، أشار قاضي التمييز إلى 
أن "األماكن التي سيطرت عليها عصابات 
داعش االرهابية عام 2014 فأن املحاكم في 
تل��������ك املحافظات أوجدت له��������ا اماكن بديلة 
آمنة تمارس عمله��������ا فيها لتقديم الخدمة 
القضائي��������ة ملواطنني تلك املحافظات وعند 
تحريرها فقد عاد القضاء سريعا ملحاكمه 
االصلية وم��������ارس عمله فيه��������ا وتولى من 
خالله مجلس القضاء االعلى املوقر اعادة 
تعميرها وتجديدها ليستمر عمل القضاء 
وهي حاليا تزه��������و بالعمل القضائي على 
يد قضاتها وبإش��������راف م��������ن قيادة مجلس 

القضاء االعلى الرشيدة في هذا الشأن".
وردا عن س��������ؤال الس��������تقالل القضاء ومبدأ 
الفص��������ل ب��������ني الس��������لطات وم��������اذا يحت��������اج 
م��������ن عوامل، اك��������د قاضي محكم��������ة التمييز 
االتحادية أن "العوامل تنقس��������م إلى عوامل 
تش��������ريعية ويقصد بها ان يعدل الدستور 
العراقي لس��������نة 2005 في كل املسائل التي 
قد تمس اس��������تقالل القضاء وبالتالي منع 
توغل يد السلطة التشريعية في املؤسسة 
القضائية ومنها على سبيل املثال تعيني 
القض��������اة في محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
يك��������ون عن طري��������ق التصويت ف��������ي مجلس 
الن��������واب وكذلك تعيني رئيس االدعاء العام 
ورئيس هيأة االشراف القضائي وغيرها 
من املسائل التي قد تمس استقالل القضاء 

عمال وادارة".
ويضيف "كم��������ا تتطلب عوام��������ل أخرى من 
الس��������لطات املختلف��������ة تفهم عم��������ل القضاء 
وعدم التدخل فيه ترسيخا ملبدأ استقالله، 
ومن هذه العوامل ما يتعلق بالرأي العام، 
إذ يتطل��������ب األم��������ر ان يس��������ود رأي عام قوي 
يحتم على الجميع عدم التدخل او محاولة 
التدخ��������ل في القض��������اء إدارة وعمال حفاظا 
على مب��������دأ اس��������تقالل الس��������لطات وحماية 
الس��������تقالل القض��������اء باعتب��������اره الش��������ريان 

النابض لقلب الدولة العراقية".
وأكد القاضي شهاب أحمد أن "على السلطة 
التش��������ريعية التش��������اور مع مجلس القضاء 
األعلى بسن القوانني وخاصة في القوانني 
التي لها تطبيق قضائ��������ي في املحاكم الن 
التطبي��������ق القضائ��������ي يف��������رز االيجابي��������ات 
ان يحتويه��������ا  الت��������ي يمك��������ن  والس��������لبيات 
القانون أو مش��������روع القان��������ون الذي تهدف 
الس��������لطة التشريعية الى س��������نه وإصداره، 
أم��������ا القوانني التي تتعل��������ق بالقضاء إدارة 
وعم��������ال فيج��������ب ان تت��������رك مس��������ألة إع��������داد 
املشاريع بش��������أنها وكل األمور التي ترافق 
تش��������ريعها في السلطة التشريعية ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى ألن��������ه اعلم ب��������كل مفاصل 
العم��������ل القضائي وإدارة القضاء في البلد، 

فأهل مكة أدرى بشعابها ".
واكمل القاضي ش��������هاب احمد أن "املحاكم 
س��������واء كانت مدنية أو جزائي��������ة أو محاكم 
االحوال الش��������خصية فهي تحمي الحقوق 
االقتصادية س��������واء كان��������ت عامة أم خاصة 
وكذلك الحقوق االجتماعية لالفراد سواء 
حق في حماية الشرف واالعتبار أو املركز 
وغيرها من الحقوق االجتماعية وحماية 

االس��������رة والطفولة وغيرها وكذلك حماية 
الحقوق الثقافية العام��������ة من اثار ومعالم 
ثقافي��������ة أو ف��������ي حماية الحق��������وق الثقافية 
والعلمية لالفراد وهو امر معلوم للجميع 
وتمارس��������ه املحاكم بشكل مس��������تمر ويكاد 
ويكون يومي مطبقة في ذلك كافة القوانني 
ذات العالق��������ة والت��������ي تحمي تل��������ك الحقوق 

بكل عدالة وشجاعة".
وش��������دد عل��������ى أن "مجلس القض��������اء األعلى 
التواج��������د  عل��������ى  الح��������رص  كل  حري��������ص 
والتع��������اون م��������ع القضاء املق��������ارن في الدول 
املختلفة سواء كان عربيا ام عامليا وسواء 
كان اقليم��������ا او غيره ومؤمن بذلك بش��������كل 
كبير جدا وله عالقات واسعة مع مختلف 
مجالس القضاء في الدول املختلفة ويعمل 
على تبادل الرؤى القضائية واقامة مذكرات 
التفاه��������م واالتفاقي��������ات القضائي��������ة وكذلك 
اقام��������ة املؤتم��������رات داخل الع��������راق وخارجه 
وايفاد الس��������ادة القضاة م��������ن اجل الوقوف 
على العمل القضائ��������ي للدول املختلفة ألن 
في ذلك ثقاف��������ة قضائي��������ة للقاضي وكذلك 
ف��������ي تب��������ادل اآلراء والتب��������ادل الثقافي بني 
القضاة في العراق م��������ع الدول األخرى فيه 
انماء للفكر القانوني والقضائي للقاضي 
العراق��������ي وهو ما يعم��������ل عليه املجلس في 
هذا الشأن مع العرض بأن الوقوف واإلملام 
بالقض��������اء املق��������ارن يمك��������ن أن يك��������ون احد 
املصادر التي يمكن أن تركن اليها املحكمة 
العراقية في الحكم بالقضايا التي تعرض 
عليها وهو ما أش��������ارت الي��������ه املادة )1( من 
القان��������ون املدن��������ي العراقي وامل��������ادة )1( من 

قانون االحوال الشخصية العراقي".
وعن الخطوات املس��������تقبلية لعمل مجلس 
القضاء االعلى وخطة التطوير، أكد قاضي 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة أن "مجلس 
القض��������اء االعلى يس��������عى دائم��������ا وابدا إلى 
إنش��������اء املحاكم في مختلف املدن واالماكن 
من اجل تقريب القضاء من املواطن لتقديم 
أفضل خدمة قضائية له والتوسع في عدد 
القض��������اة من اجل توفي��������ر القضاة ملختلف 
املحاكم وبالقدر الكافي مع مراعاة الكفاءة 
ل��������دى القض��������اة ورف��������ع مس��������تواهم العلمي 

والعمل��������ي، اضافة إلى الحث على تش��������ريع 
القوانني ذات الصلة بالعمل القضائي"

ولف��������ت إل��������ى أن "مجل��������س القض��������اء االعلى 
عازم على انشاء بناية تليق به وبمحكمة 
يس��������توحى  وربم��������ا  االتحادي��������ة  التميي��������ز 
ش��������كلها من مسلة حمورابي لتكون عالمة 
دال��������ة على دول��������ة العراق وحض��������ارة وادي 
الرافدي��������ن وغيرها من االم��������ور التطويرية 

لعمل املحاكم وإدارة القضاء".    
ويحتفل مجل��������س القض��������اء االعلى بيوم 
القض��������اء العراق��������ي من كل ع��������ام وتحديدا 
في الثالث والعش��������رين من ش��������هر كانون 
الثان��������ي بي��������وم اس��������تقالله ال��������ذي أضيف 
إلى أعياد العراقيني ومناس��������باتهم التي 
يعتزون به��������ا، حيث أك��������د رئيس مجلس 
القض��������اء األعلى القاض��������ي الدكتور فائق 
زي��������دان ف��������ي كلمة س��������ابقة له خ��������الل هذه 
املناسبة "بأننا ماضون في طريق البناء 
والتطوير املس��������تمر س��������واء على مستوى 
أبني��������ة املحاك��������م أم على مس��������توى تطوير 
القض��������اة  للس��������ادة  العلمي��������ة  القابلي��������ات 
وال��������كادر الوظيفي املس��������اند له��������م ، داعيا 
الجمي��������ع إلى ع��������دم إط��������الق التصريحات 
غير الصحيحة التي ال تستند إلى الواقع 
وذل��������ك لتعزي��������ز ثق��������ة املواط��������ن بالقضاء 
والقان��������ون عبر احترام مبادئ الدس��������تور 
التي تؤكد على استقالل القضاء وال شك 
ان ثم��������رة ذلك هو بناء دولة القانون التي 

نسعى اليها جميعًا".
يذكر أن مس��������يرة استقالل القضاء تكللت 
بتاري��������خ 23/ 2017/1  حيث صدر قانون 
مجلس القضاء األعلى  رقم )45(  لس��������نة 
2017 الناف��������ذ حالي��������ا تم بموجب��������ه إلغاء 
األم��������ر  )35( وأعي��������د  بموجب��������ه  تش��������كيل 
مجلس القضاء مجددا بنفس التش��������كيل 
املنص��������وص عليه  ف��������ي األم��������ر )35(  لكن  
بقان��������ون  وطن��������ي  ص��������ادر ع��������ن مجل��������س  
النواب العراقي حيث قرر مجلس القضاء  
األعلى باإلجماع بجلسته السادسة عشر 
املنعق��������دة بتاري��������خ 2017/10/29 اعتبارا 
ه��������ذا الي��������وم  )يوم��������ا للقض��������اء العراقي( 

يحتفل به في كل عام".

■ قاضي محكمة التمييز شهاب أحمد

■ يقيم مجلس القضاء األعلى احتفاال سنويا في الثالث والعشرين من كانون الثاني.. عدسة/ حيدر الدليمي

استقالل السلطة القضائية 
في الدستور العراقي

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تنهض دعائم العدالة واملس��������اواة في أي بلد كان وفي ظل أي نظام 
قانون��������ي من بني ما تنهض بها من إجراء املحاكمات بصورة عادلة 
عن طريق محاكم متخصصة ومستقلة ومحايدة ومشكلة بموجب 

القانون.
ويقص��������د باس��������تقالل القضاء أن ال يخض��������ع القض��������اة واملحاكم في 
الدولة لس��������لطان أي جهة أخ��������رى وأن يكون عمله��������م خالصا إلقرار 
الحق والعدل خاضعا ملا يمليه الش��������رع أو القانون  والضمير دون 
أي اعتب��������ار آخر. وأن تحقيق العدالة ف��������ي املجتمع يتطلب أن يكون 
القضاء حرا مس��������تقال إذ اليمكن تصور إحقاق الحق وإقامة العدل 
بغير اس��������تقالل القضاء وإذا كان العدل أس��������اس امللك فإن اس��������تقالل 
القضاء هو إقامة العدل وهناك عالقة متالزمة بني استقالل القضاء 
ف��������ي البلد وتمتع األف��������راد بالحقوق والحريات فاس��������تقالل القضاء 

ضمانة جوهرية للحقوق والحريات
وبالنظر مل��������ا للمبدأ من أهمية في مختلف األصعدة وما يرتبط به 
من اس��������تقرار سياس��������ي واجتماعي في البلد كان البد من االعتراف 
ب��������ه والنص عليه في صلب الدس��������تور والقوان��������ني و النص على أي 
مب��������دأ من املبادئ القانونية في الدس��������تور لهو اعتراف بعلوية هذا 

املبدأ وقطع الس��������بيل أمام التعرض له من قبل الس��������لطة التشريعية 
كونها التملك صالحية قوانني تخالف أحكام الدس��������تور وقد نص 
الدس��������تور العراق��������ي النافذ لع��������ام 2005 على أن الس��������لطة القضائية 
مس��������تقلة وتتواله��������ا املحاكم عل��������ى اخت��������الف أنواعه��������ا ودرجاتها 
وتص��������در أحكامها وفقا للقانون وال يجوز ألية س��������لطة التدخل في 
القضاء وش��������ؤون العدالة وان القضاة مس��������تقلون ال سلطان عليهم 

في قضائهم لغير القانون.
ويستلزم استقالل القضاء أن تكون له وحده دون غيره الوالية على 
نظر جمي��������ع الدع��������اوى ذات الطبيعة القضائي��������ة وان يكون بمقدور 
القض��������اة القي��������ام بوظيفته��������م القضائي��������ة بأقصى درج��������ات النزاهة 
والحي��������اد بعيدا ع��������ن كل انواع التأثير والضغوط السياس��������ية حيث 
نصت املادة )98( من الدستور العراقي على أنه يحظر على القاضي 
وعضو االدع��������اء العام الجمع بني الوظيف��������ة القضائية والوظيفتني 
التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر ويحظر على القضاة االنتماء 

الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.
ومن ضمانات اس��������تقالل السلطة القضائية املتعلقة بإدارة السلطة 
القضائي��������ة من قب��������ل مجل��������س القضاء االعل��������ى بعيدا عن الس��������لطة 

التنفيذية وهذا ما نص عليه الدس��������تور العراقي حيث نصت املادة 
)90( م��������ن الدس��������تور على ان : )يتولى مجلس القضاء ادارة ش��������ؤون 
الهيئ��������ات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه و اختصاصاته 
وقواعد س��������ير العم��������ل فيه ( ويمارس مجلس القضاء ادارة ش��������ؤون 
القض��������اء واالش��������راف عل��������ى القضاء االتح��������ادي  وقد اصدر املش��������رع 
العراقي قانون مجلس القضاء االعلى رقم )45( لس��������نة 2017 حيث 
نصت االسباب املوجبة إلصدار القانون بغية تنظيم طريقة تكوين 
واختصاصات وقواعد س��������ير العمل في مجلس القضاء االعلى بما 
يتالءم والتط��������ورات الحاصلة ف��������ي املجال الدس��������توري والقانوني 
والقضائ��������ي في الع��������راق وبغية ممارس��������تهلصالحياته املنصوص 

عليها في الدستور.
كما ان من ضمانات استقالل القضاء هو االستقالل املالي وذلك بان 
يتم تخصيص ميزانية مس��������تقلة للس��������لطة القضائية حيث يتولى 
مجلس القضاء االعلى اقتراح مش��������روع املوازنة الس��������نوية للسلطة 
القضائية  وان اس��������تقالل القضاء هو ش��������رط رئيس ومهم لإلصالح  
ومكافحة الفس��������اد االداري واملالي وتأكيد بان استقالل القضاء هو 

ضمانة للشعب وحماية للحقوق والحريات. 

https://www.hjc.iq/view.69196/
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دخول مهيب
ووضع السيد رئيس مجلس القضاء األعلى إكليال 
د ش��������هداء 

ّ
م��������ن الزه��������ور على نص��������ب ت��������ذكاري يخل

الع��������راق، تلتها قراءة س��������ورة الفاتح��������ة ترحمًا على 
أرواحهم الزكية.

وجرى الترحيب بضيوف العراق من الشخصيات 
مم��������ن  واألكاديمي��������ة  والدبلوماس��������ية  القضائي��������ة 
ش��������اركوا باملناس��������بة ابت��������داء بوزي��������ر الع��������دل ف��������ي 
جمهورية لبن��������ان القاضي هنري خوري والس��������يد 
رئي��������س مجلس القضاء األعلى ف��������ي لبنان القاضي 
سهيل عبود، واألمني العام املساعد لجامعة الدول 
العربي��������ة ورئيس املركز العربي للبحوث القانونية 
والقضائية الس��������فير عبد الرحمن الصلح، والسيد 
رئيس بعثة االتحاد األوربي وسفراء الدول الشقيقة 
والصديق��������ة، والس��������ادة أعضاء املحكم��������ة االتحادية 
الس��������ابقني، والس��������يد وزي��������ر العدل القاضي س��������االر 
عبد الستار والسيد رئيس مجلس القضاء األعلى 
في كردس��������تان والوفد املرافق له ورؤس��������اء االدعاء 
العام الس��������ابقني والسيد نقيب الصحفيني والسيد 
نقيب املحاميني والس��������يد رئيس اتحاد الحقوقيني 

والسادة عمداء كليات القانون في العراق.
وفي ب��������دء الحف��������ل اعتل��������ى املنصة رئي��������س مجلس 
القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان ليلقي 

كلمته بهذه املناسبة.

القضاء مقياس الخير
واس��������تهل رئيس املجلس كلمة يوم القضاء بتحية 
الحاضرين قائال "نلتقي اليوم بهذا الجمع املبارك 
لنحتفل بالذكرى الس��������نوية الخامسة ليوم القضاء 
العراق��������ي الذي يصادف في الثالث والعش��������رين من 
الش��������هر األول من كل عام، اليوم الذي استكملت فيه 
مس��������يرة اس��������تقالل القضاء التي ب��������دأت بعد تغيير 
النظام السياسي سنة 2003 إلى حني صدور قانون 

مجلس القضاء األعلى رقم 45 لسنة 2017".
وأضاف القاضي الدكت��������ور فائق زيدان أن "القضاء 
هو مقي��������اس الخير في األمم ومعيار العظمة فيها، 
وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراش��������دة"، مؤكدا أن 
"القض��������اء في الع��������راق يتميز باس��������تقالله التام عن 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، وهذا االستقالل 
الت��������ام منحه ق��������وة أكبر ف��������ي الحفاظ عل��������ى تطبيق 
الدس��������تور والقانون بالش��������كل الصحيح، ومصداق 
ذلك يصدف اليوم أن نحتفل بهذه املناسبة وبلدنا 
يش��������هد ظرفا سياس��������يا صعبا قد يكون هو األعقد 

منذ تغيير النظام السياسي سنة 2003 إلى اآلن".
وأض��������اف رئيس املجلس أن "ع��������ني املراقب املنصف 
املح��������وري  ال��������دور  بوض��������وح  ت��������رى  واملوضوع��������ي 
وااليجابي للقضاء في إيجاد املخارج الدستورية 
والقانونية لهذا املش��������هد السياسي املعقد، فقد كان 
للقض��������اء أداء متميز في إنج��������اح انتخابات مجلس 

الن��������واب االخي��������رة متمثال بجهود الس��������ادة القضاة 
في املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات والهيئة 
القضائي��������ة املختصة بنظ��������ر الطعون عل��������ى نتائج 
االنتخابات، وختامها املحكمة االتحادية ودورها 
في حسم الخالف الدستوري وصوال الى استكمال 
االس��������تحقاقات الدس��������تورية بتش��������كيل الس��������لطتني 

التشريعية والتنفيذية".

احترام ما يصدر عن القضاء
وجدد رئيس مجلس القض��������اء األعلى "الدعوة إلى 
جميع القوى السياس��������ية املتنافسة إلى احترام ما 
يصدر عن القضاء بموجب الدستور والقانون وان 

كان بخالف رأيه".
وأكمل مخاطبا الس��������ادة القضاة "بمناسبة يومكم 
هذا ندعوكم الى االس��������تمرار ف��������ي أداء مهامكم على 
وف��������ق أحكام الدس��������تور والقان��������ون، ولنقل جميعنا 
كلم��������ة الحق وال نخش��������ى ف��������ي ذلك لوم��������ة الئم، ألن 
كلم��������ة الحق ما كان��������ت تقال لتقمع، ب��������ل لكي يظهر 
أثرها ويسطع، ويزهق الباطل ويقلع، ولئن ابتلي 

صاحبها ال بد له من أصدقاء يدافعون عنه".
وتابع "باس��������مكم جميعا أتقدم بالش��������كر والعرفان 
للش��������هداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن يبقى 
بلدنا أمنا مس��������تقرا فلهم وألسرهم عظيم االمتنان 

والتقدير"، ورحب بالسادة املشاركني بالحفل.
ث��������م أعقب��������ه األم��������ني العام املس��������اعد لجامع��������ة الدول 
العربي��������ة رئيس املركز العرب��������ي للبحوث القانونية 

والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح.

تميز قضائي عراقي
وهنأ الصلح بمناسبة يوم القضاء العراقي متمنيا 
للقضاء في العراق وجميع الدول العربية التوفيق 
والس��������داد، ولفت إل��������ى أن "املركز العرب��������ي للبحوث 
القانوني��������ة هو األمانة العلمية ملجلس وزراء العدل 
الع��������رب ويعم��������ل تحت مظلت��������ه ويرتبط ب��������ه إداريا 
وماليا وله برنامج عمل سنوي مستقل يتم اعداده 
مم��������ن خالل مجلس إدارته ومن ضمن برنامج عمل 
املركز فرع التميز للتدريب القضائي العربي، وهي 
مسابقة عربية سنوية بني الدول األعضاء تتنافس 
املعاه��������د القضائي��������ة للحصول على أكب��������ر عدد من 
النقاط عبر األنش��������طة التالية: اس��������تضافة برنامج 

تدريب��������ي عن بع��������د أو بالحضور املباش��������ر وتوقيع 
مذك��������رات تعاون في مجال التدري��������ب أو االتفاقيات 
واملش��������اركات الخارجية وإصدار دراس��������ة في مجال 
التدريب وأنش��������طة ش��������هرية ومش��������اركة املعاهد في 

دراسات وأبحاث".
وتابع الصلح "ال بد أن أتق��������دم باالمتنان والتقدير 
ملجلس القضاء األعلى العراقي الذي ذكرني بمقولة 
مصر تكتب ولبن��������ان يطبع والعراق يقرأ حيث بلغ 
مشاركات العراق هذا العام 19 دراسة علمية سوف 
تصدر عن املركز العربي هذا العام باسم الباحثني 

املشاركني".
وأكمل "في الختام أود أن أعلن أن جمهورية العراق 
ممثلة باملعه��������د القضائي التاب��������ع ملجلس القضاء 
األعل��������ى قد فاز بأعلى النق��������اط بأجمالي 500 نقطة 

محددا املركز األول بني الدول العربية هذا العام".
وق��������دم الصل��������ح درعا تقديري��������ا للمعه��������د القضائي 

العراقي بمناسبة تميزه هذا العام.

رحلة األرواح!
ثم قدمت لوحة موس��������يقية بعنوان "رحلة األرواح" 
من تأليف املوس��������يقار العراقي نصير ش��������مة عزفت 
على أنغ��������ام آلتي الغالرنيت والقان��������ون، لتترك أثرًا 

طيبا في نفوس الحاضرين.
وش��������اهد الحاضرون فيلم��������ا وثائقيا أع��������ده املركز 
اإلعالم��������ي ملجل��������س القض��������اء األعلى بعن��������وان "عام 
التحدي" اس��������تعرض باختصار قص��������ة القضاء في 
بالد الرافدي��������ن وانتهى بأهم األح��������داث واملنجزات 
القضائية التي تحقق��������ت العام املاضي والتحديات 

التي واجهت العمل القضائي.
وش��������كر الس��������يد رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعلى 
الحضور على تهانيهم باملناسبة، ثم اطلع الجميع 
على مع��������رض نظمه املجلس ضم مقتنيات لتنظيم 
داع��������ش اإلرهاب��������ي ووثائ��������ق تاريخية ع��������ن القضاء 

العراقي.

بغداد تزدان بيوم القضاء العراقي مجددًا وتحتفل بذكراه الخامسة
القاضي فائق زيدان: القضاء مقياس اخلري يف األمم ومعيار عظمتها

يوم القضاء●  7th Year  Issue (71) January 2022السنة السابعة/ العدد )71( كانون الثاني  2022

■ رئيس مجلس القضاء االعلى يضع اكليال من الزهور على نصب تذكاري لشهداء القضاء ■ دخول القضاة إلى قاعة االحتفال

■ السيدة مدير المعهد القضائي تتسلم درعا بمناسبة تصدر المعهد عربيا

■ استمع الحاضرون الى مقطوعة موسيقية من تأليف الموسيقار نصير شمة

■ كلمة يوم القضاء العراقي يلقيها القاضي الدكتور فائق زيدان

نظم مجلس القضاء األعلى حفال مهيبا، األحد الثالث والعشرين من كانون الثاني بمناسبة يوم القضاء، 
الذكرى الخامسة لصدور قانون مجلس القضاء األعلى رقم 45 لسنة 2017، في فندق الرشيد ببغداد 

بحضور شخصيات قضائية ودبلوماسية وأكاديمية عربية.
وشهدت قاعة االحتفال دخوال مهيبا للقضاة على أنغام الجوق املوسيقي مرتدين قيافتهم املهنية، ثم 

استمع الحاضرون للسالم الجمهوري العراقي، وتليت آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ عامر الكاظمي.

بغداد / مروان الفتالوي
تصوير / حيدر الدليمي

الحماية الجزائية لمبدأ 
استقالل القضاء

إن اس��������تقاللية الس��������لطة القضائي��������ة وحي��������اد القاضي م��������ن الضمانات 
ف أو استبداد،  األساس��������ية لحماية حقوق وحريات األفراد من أيِّ تعسُّ
وأن مبدأ اس��������تقالل القضاء هو قاع���������دة داخلي�ة تطب�ق ف�ي نط�اق عالق�ة 
الس�لطة القض�ائية بغيره�ا من س��������لطات الدولة، وتقوم على مبدأ عدم 
التدخل من قبل الس��������لطتني التش��������ريعية والتنفيذية ف��������ي أمور القضاء 
وإعطائه سلطة دستورية منفصلة ومستقلة عن السلطتني األخريني.

وق��������د أك��������د تجمي��������ع املواثيق الدولي��������ة واإلعالن��������ات العاملي��������ة على مبدأ 
اس��������تقالل القضاء كونه دعامة أساسية لنش��������ر العدالة وحماية حقوق 
اإلنس��������ان, حيث ألزمت الدول بالنص عليه في دساتيرها أو قوانينها, 
كما أوجبت على جميع املؤسسات في الدول احترام ومراعاة استقالل 

السلطة القضائية.
وانس��������جامًا م��������ع املواثي��������ق الدولية واإلعالن��������ات العاملية أقر الدس��������تور 
العراقي لعام 2005 مبدأ استقالل القضاء وبكونه سلطة مستقلة تعمل 
في مجال اختصاصها إلى جانب الس��������لطتني التش��������ريعية والتنفيذية 

وتشكل معهما ركائز الدولة الحديثة وبأن مجلس القضاء هو املؤسسة 
الوحيدة التي تدير ش��������ؤون القضاة وأعض��������اء االدعاء العام واألجهزة 
القضائية وال يجوز ألي من السلطتني التشريعية والتنفيذية التدخل 
في شؤونه بأي شكل من اإلشكال, حيث نصت املادة )19( من الدستور 
عل��������ى أن )القضاء مس��������تقل ال س��������لطان عليه لغير القان��������ون( كما نصت 
املادة )85( من الدس��������تور على إن )القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم 
ف��������ي قضائهم لغير القانون، وال يجوز الية س��������لطة التدخل في القضاء 
او في ش��������ؤون العدالة(, إال أن النصوص الدس��������تورية ال تكفي لصيانة 
مبدأ اس��������تقالل القضاء وحمايت��������ه، ما لم تقرر ه��������ذه الحماية بموجب 
قوان��������ني تفرض جزاءات تمن��������ع انتهاك هذا االس��������تقالل وتعاقب عليه، 
وفي التش��������ريعات العراقية توجد العديد من النصوص العقابية التي 
تعاقب على فعل التدخل في ش��������ؤون القض��������اء، منها ما جاء في قانون 
العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل في الباب الرابع الجرائم 
املاسة بسير العدالة وحدد لها العقوبة في املواد )233 � 242(, ولم يقف 

األم��������ر عند التدخل، ب��������ل عاقب على األفعال الت��������ي يرتكبها املوظف في 
عدم تنفيذه لألحكام القضائية املكتس��������بة لدرجة القطعية، إذ نص في 
قانون العقوبات على تجريم فع��������ل االمتناع عن تنفيذ قرارات وأحكام 
القضاء وفرض عقوبات تصل إلى الحبس ملدة ال تزيد على سنتني ملن 
ال ينف��������ذ هذه األحكام القضائية وذلك في ن��������ص املادة )329( من قانون 

العقوبات. 
هذا وقد حرص مجلس القضاء األعلى أش��������د الحرص على حماية مبدأ 
اس��������تقالل السلطة القضائية إيمانًا منه بأن استقالل القضاء هو أقوى 
ضمان��������ة في كفالة الحقوق والحريات، التي أقرها الدس��������تور والقانون 
واملواثيق الدولية واإلعالنات العاملية, وبما إن هدف القضاء هو بسط 
العدل بني األفراد من أبناء البلد  لذا ندعو وس��������ائل اإلعالم ومؤسسات 
املجتمع املدني لنش��������ر الوع��������ي القانوني بني عموم املواطنني لترس��������خ 
إيمان الش��������عب باس��������تقالل القضاء ليكون الشعب هو املحامي واملدافع 

عن هذا االستقالل. القاضي د. صفاء الدين الحـچـامي

https://www.hjc.iq/view.69199/
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رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات 
 قراءة يف كتاب:

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

نش��������أت األنظم��������ة السياس��������ية وتطورت 
تح��������ت تأثي��������ر الحاج��������ة إلدارة ش��������ؤون 
املجتم��������ع وتحصين��������ه، وتوفير العيش 
الكري��������م ألبنائ��������ه فاملجتم��������ع ض��������روري 
لتلبية حاجات اف��������راده ووجوده مالزم 
الحقيق��������ة  وه��������ذه  االنس��������ان،  لوج��������ود 
املجتمعي��������ة تمخض عنه��������ا قيام انظمة 
سياس��������ية، س��������لكت مس��������ارًا حولها من 
انظم��������ة بس��������يطة ال��������ى انظم��������ة معق��������دة 
وتحول��������ت الس��������لطة فيه��������ا من س��������لطة 
مطلق��������ة ال��������ى س��������لطة مقي��������دة بالقانون 
ومن سلطة متمثلة في شخص الحاكم 
الى سلطة مؤسس��������ة، مصدرها الشعب 
وتم��������ارس وف��������ق الدس��������اتير والقوانني، 
وهذا يمكن ان ينتج عنه ضياع الحرية 
وفقًا للفيلسوف مونتسيكيو، لذا يجب 
عل��������ى الس��������لطة ان التكون مرك��������زة ولكن 
موزع��������ة، ويعن��������ي ذلك فصل الس��������لطات 
عن بعضها وتوزيعها على مؤسس��������ات 
دستورية يعقد لها االختصاص، وهي 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية، ويمكن لتطبيقات 
هذا املب��������دأ تحقي��������ق الحري��������ة من خالل 
مراقبة كل س��������لطة لالخرى وايقافها اذا 
اقتض��������ى االمر وفق ما ج��������اء به القانون 
اذا أس��������اءت اس��������تخدام نفوذها. ولبيان 

اهمية ما تم ذكره، س��������نوزع هذا القسم 
االول على الفصلني اآلتيني: 

الدس��������تورية  الح��������دود  االول:  الفص��������ل 
للسلطات في ظل الفصل بني السلطات 

في الدساتير املقارنة. 
الفص��������ل الثان��������ي: الحدود الدس��������تورية 
للسلطات في ظل التعاون بني السلطات 

في الدساتير املقارنة.  
الدس��������تورية  الح��������دود   : االول  الفص��������ل 
للسلطات في ظل الفصل بني السلطات 

في الدساتير املقارنة.
يعتب��������ر مبدأ الفصل بني الس��������لطات من 
الركائز الرئيسة في النظم الديمقراطية 
والرئاس��������ي،  )البرملان��������ي،  املعاص��������رة 
وذل��������ك  الرئاس��������ي(،  ش��������به  واملختل��������ط 
بغي��������ة تحقي��������ق مب��������ادئ الديمقراطي��������ة، 
ومن��������ع االس��������تبداد بالس��������لطة، بي��������د أن 
طبيع��������ة العالقة بني الس��������لطات ونطاق 
مب��������دأ التع��������اون والرقاب��������ة املتبادلة بني 
الس��������لطتني في هذه النظ��������م تختلف من 
نظام إلى آخر حس��������ب الظروف واملتاح 
لكل مجتمع حتى يتس��������نى لهم تحقيق 
السياسي في  الديمقراطية واالستقرار 
بلدانهم وبهدف املش��������اركة في دراس��������ة 
هذه النظم السياسية املختلفة ومعرفة 
درجة تحقي��������ق التوازن بني الس��������لطات 

الت��������ي يتكون منها وبن��������اء على ما تقدم 
سيتم تقسيم هذا الفصل على مبحثني 

وفق اآلتي:� 

املبحث االول: ماهي��������ة مبدأ الفصل بني 
السلطات. 

املبحث الثاني: موقف الدساتير املقارنة 
من مبدأ الفصل بني السلطات . 

املبح��������ث االول : ماهية مبدأ الفصل بني 
السلطات.

كانت وظائف الدولة في االزمنة القديمة 
مح��������دودة، فاملحكوم��������ون قليل��������و العدد 
واملش��������اكل محدودة، واالرض شاس��������عة 
وفيها متس��������ع للجمي��������ع، ولذلك كان من 
املتص��������ور ان تنحص��������ر ه��������ذه الوظائف 
وتل��������ك الغايات في جه��������ة واحدة تجمع 
ب��������ني يديها جميع الس��������لطات. والش��������ك 
ان تركيز الس��������لطة في ي��������د حاكم فرد او 
ف��������ي ايدي هيئ��������ة حاكمة واحدة يش��������كل 
خط��������را كبيرا على حري��������ات املحكومني، 
وغالب��������ا م��������ا يغ��������ري الحاك��������م او الهيئة 
الحاكمة باالس��������تبداد والطغيان، حيث 
اثب��������ت التاريخ أن تركيز الس��������لطة غالبا 
م��������ا يعرض حري��������ات املحكومني للخطر 
الحاك��������م  وان  للضي��������اع،  وحقوقه��������م 
ال��������ذي يرك��������ز الس��������لطة بني يدي��������ه كثيرا 

أغراض��������ه  لتحقي��������ق  يس��������تخدمها  م��������ا 
الش��������خصية، واش��������باع نزواته الخاصة 
او ف��������ي األق��������ل ال يأب��������ه ف��������ي ممارس��������ته 
املحكوم��������ني  برغب��������ات  الختصاص��������ه 

ومطالبهم. 
ولك��������ن إذا كان مبدأ تركيز الس��������لطة قد 
اخذ به في العصور القديمة، وهي حقبة 
طويل��������ة من الزمن تعرض��������ت فيه حقوق 
األف��������راد وحرياته��������م لالعت��������داء من قبل 
الحكام فانه من املسلم به ان مبدأ تركيز 
الس��������لطات هذا ل��������م يقو عل��������ى الصمود 
أم��������ام تيار الفك��������ر الديمقراط��������ي الداعي 
ال��������ى حماية واحترام الحق��������وق الفردية، 
والح��������د من اختصاص��������ات الحكام، مما 
ادى الى انهيار هذا املبدأ ليخلي مكانه 
ملبدأ الفصل بني الس��������لطات ولقد ازداد 
ه��������ذا املب��������دأ ق��������وة وصالبه اثر انتش��������ار 
املبادى الديمقراطية في مختلف ارجاء 
العالم ولبي��������ان ماهية مبدأ الفصل بني 
الس��������لطات سنقس��������م ه��������ذا املبحث على 

مطلبني:

املطلب األول: مبدأ الفصل بني السلطات 
وتطوره التاريخي. 

املطلب الثاني: االس��������اس القانوني ملبدأ 
الفصل بني السلطات وانواعه .

يوم القضاء

القضاء العراقي أصالة وعدالة
مقتطفات من يوم القضاء العراقي

للقضاء في العراق تاريخ طويل يمتد إلى عمق آالف 
السنوات، ومن ش��������واخص أصالته مسلة حمورابي 
التي ارتفعت في ربوع بالد الرافدين لتعلن نصوصا 
للعدالة تش��������مل كل الناس ومتعلقاتهم يحكم فيها 
امللك، وقبلها كان��������ت بوابه )دب الب ماخ( أول بوابة 
ل��������دار للقضاء ف��������ي تاريخ البش��������رية، وامتدت أهمية 
القضاء وسمو منزلته، فكلما بزغ نجم إنسان وعال 
ش��������أنه ونبغ في قومه، تولى الحكم والقضاء فيها، 
وأعطى اإلسالم للقضاء منزلة رفيعة، وزاده تشرفا 

وسموا تولي الرسول األعظم ص بأمر من ربه. 
واس��������تمرت أهمية القضاء في العهود التالية لغاية 
الدول��������ة العثماني��������ة، وبتأس��������يس الدول��������ة العراقية 
الحديثة، ظل القضاء يش��������ق طريقه في إثبات كيانه 
املستقل، إلى صدور قانون الحكام والقضاة رقم ٣١ 

لسنة ١٩٢٩، وتوالت التشريعات الخاصة بالقضاء 
ال��������ى ان ص��������در القانون رق��������م ٢٦ لس��������نة ١٩٦٣ قانون 
الس��������لطة القضائية، والذي اصبح بموجبه مجلس 
القض��������اء االعل��������ى ه��������و من يباش��������ر ش��������ؤون القضاء 
ويرأس��������ه رئيس محكمة التميي��������ز، ومالبث ان الغي 
ذلك في عام ١٩٧٧ وتم تش��������كيل مجلس العدل بديال 

عنه.
وبعد عام ٢٠٠٣ اعيد تشكيل مجلس القضاء األعلى 
بموجب االمر رقم ٣٥ لس��������نة ٢٠٠٣، وكرس وجوده، 

بتضمني نصوص استقالل القضاء في الدستور
ف��������ي كل عام يحتفل مجلس القض��������اء األعلى بذكرى 
تأسيس��������ه في احتفال مهيب، مس��������تذكرا تضحيات 
وانجازات القضاة، واضعا اكاليل الغار على أضرحة 
شهداء السلطة القضائية، الذين سقطوا مضرجني 

في طريق العدال��������ة والحق، فاملس��������ؤولية القضائية 
كبيرة ومعقدة في الوقت الراهن، يتخللها عدم فهم 
العدي��������د من الناس ان القاض��������ي يطبق القانون وفق 

األدلة. 
ينعم القض��������اء االن بمنظومة إداري��������ة وبنى تحتية 
ووس��������ائل متقدمة ف��������ي االتص��������ال لتقدي��������م الخدمة 
القضائية بك��������وادر مدربة يوازي ذلك توس��������ع كبير 
في ابني��������ة املحاك��������م املختلفة في كل م��������دن واقضية 
ونواحي العراق، بهدف ترسيخ احد أهداف مجلس 
القض��������اء االعلى بأن تكون العدالة قريبة من املواطن 
وفي اماكن تلي��������ق بالقضاء وباملواطنني، وان يكون 
القضاء عند حسن ظن من وثق به واحتكم اليه على 
وفق مب��������ادئ العدل واإلنصاف وتطبيق الدس��������تور 

والقانون بحياد تام. القاضي جاسم محمد الموسوي

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.

■  إعداد: سحر حسني

الحلقة الخامسة:   الحدود الدستورية للسلطات في ظل الفصل بني السلطات والتعاون بينها

350/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2021 

املبدأ:
ال يجوز الترجيح بني الق��������رارات التمييزية الن املادة 217 
من قانون املرافعات املدنية ال يشمل ضمن احكامه طلب 

الترجيح بني القرارات آنفة الذكر.

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيأة املوس��������عة املدنية في محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة، وجد أن املدع��������ي علي��������ه )ح م ع( كان قد 
ق��������دم طلبًا بتاريخ 2021/9/20 له��������ذه الهيأة يطلب فيه ترجيح 

القرار التمييزي املرقم 43/الهيأة االس��������تئنافية منقول/2013 
في 2013/1/13 الصادر من محكم��������ة التمييز االتحادية على 
الق��������رار التميي��������زي الصادر م��������ن ذات املحكمة بالع��������دد 1633/
الهيأة االستئنافية/2016 في 2016/9/19 وإزالة التعارض بني 
القرارين اعاله. وتجد هذه الهيأة ان الطلب املذكور ال س��������ند له 
م��������ن حكم القانون إذ ال يجوز الترجيح بني القرارات التمييزية 
ألن نص املادة 217 من قانون املرافعات املدنية ال يشمل ضمن 
احكام��������ه طلب الترجيح ب��������ني القرارات آنفة الذك��������ر. لذا قرر رد 
طلب الترجيح من هذه الجهة. وصدر القرار باالتفاق استنادًا 
ألحكام امل��������ادة 217 من قانون املرافع��������ات املدنية في 21/ربيع 

األول/1443ه� املوافق 2021/10/27م.

وامل��������واد  الش��������خصية  االح��������وال  هيئ��������ة   /13911
الشخصية/ 2021 

املبدأ:
طاملا ان املحكمة ق��������د ردت االعتراض على الحكم الغيابي 
 ولم تتطرق ملوضوع الدعوى، فأن تأييدها للحكم 

ً
ش��������كال

الغيابي في الفقرة الحكمية ال سند له من القانون.

القرار:
لدى التدقي��������ق واملداولة وجد أن الطع��������ن التمييزي واقع ضمن 
املدة القانونية لذا قرر قبوله ش��������كال ول��������دى عطف النظر على 

الحك��������م املميز وج��������د انه صحي��������ح وموافق للش��������رع والقانون 
لألس��������باب التي اس��������تند أليها لثبوت تقديم االعتراض من قبل 
املميز)املعترض( بعد فوات املدة القانونية وبذلك يكون الحكم 
املميز برد االعتراض ش��������كال تطبيق س��������ليم ألح��������كام املادتني 
)171 و1/179( م��������ن قانون املرافعات املدنية. لذا قرر تصديقه 
ورد الطع��������ون التمييزي��������ة وتحمي��������ل املميز رس��������م التمييز مع 
التنوي��������ه أن ما تضمنه الحكم املميز م��������ن تأييد الحكم الغيابي 
ال س��������ند له من القانون وال موجب اليراده في الفقرة الحكمية 
طامل��������ا أن املحكمة لم تتطرق ملوضوع الدع��������وى وتم رد الطعن 
ش��������كال وصدر القرار باالتف��������اق في25/ربي��������ع االول/1443ه�� 

املوافق2021/10/31م.

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز املبادئ القضائية للقرارات التمييزية 
الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(

https://www.hjc.iq/view.69194/
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محاكم االستئناف تتلقى التهاني بمناسبة يوم القضاء

■  بغداد / القضاء

تلقت محاكم االستئناف في العراق تهاني 
م��������ن مؤسس��������ات وش��������خصيات اجتماعية 
بمناس��������بة الذكرى الخامسة ليوم القضاء 
العراقي، وشهدت بعضها فعاليات بهذه 

املناسبة، بحسب مراسلي "القضاء".
إلى ذلك، اس��������تقبل الس��������يد رئيس محكمة 
الك��������رخ االتحادي��������ة القاض��������ي  اس��������تئناف 
السيد خالد طه املشهداني صباح االثنني 
املواف��������ق 2022/1/24 وف��������دًا م��������ن املصرف 
العراقي اإلس��������المي بمناسبة يوم القضاء 

العراقي.
وق��������ال مراس��������ل املرك��������ز االعالم��������ي ملجلس 
القضاء االعلى إن  "وفد  املصرف العراقي 

االسالمي قدم التهنئة وباقة ورد ملجلس 
القض��������اء األعلى بمناس��������بة ي��������وم القضاء 
العراقي في الذكرى الس��������نوية الخامس��������ة، 
متمنني للسادة القضاة املزيد من العطاء 
خدمة للمس��������يرة القضائي��������ة واثنوا على 
الجهود الكبي��������رة واملميزة الت��������ي يقدمها 
مجل��������س القض��������اء االعل��������ى واصف��������ني إياه 

بصمام امن واستقرار البلد".
في الس��������ياق ذات��������ه، أقامت هيئ��������ة انتداب 
 
ً
غرفة محامي محكمة ذات السالسل حفال
بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم القضاء 
العراق��������ي وش��������ارك الحفل الس��������يد رئيس 
محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
القاضي الس��������ي�د )خال��د طه املش��������هداني( 
ونائب��������ه القاضي الس��������يد )عل��������ي العالق( 

والقاضي االول للمحكمة القاضي السيد 
)عقيل عبد الزهرة(.

ونقل مراسل القضاء أن "املحامني أعربوا 
ع��������ن دعمهم الس��������تقالل القض��������اء العراقي 
وعبروا عن ش��������كرهم وامتنانهم ملساندة 
القضاة للمحامني ف��������ي اداء املهام املوكلة 

إليهم في الدفاع عن حقوق موكليهم".
وف��������ي الختام قدمت هيئ��������ة االنتداب باقة 
من ال��������ورد تعبر عن مش��������اركتهم احتفال 
مجلس القض��������اء في يوم القضاء العراقي 
والنجاح  االزده��������ار  للقض��������اء  ومتمن��������ني 

املستمر.
وفي ميس��������ان، أه��������دت إدارة وكادر روضة 
محكم��������ة  رئاس��������ة  ف��������ي  القض��������اء  براع��������م 
استئناف ميسان االتحادية السيد رئيس 

االستئناف باقات من الورد بمناسبة يوم 
القضاء العراقي.

وق��������ال مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعلى إن "مديرة الروضة أشادت 
بالجه��������ود الت��������ي يبذله��������ا قض��������اة العراق 
على وج��������ه العموم وقضاة ميس��������ان على 

الخصوص".
وأض��������اف أن "الروضة قدمت ش��������كرها ملا 
يقوم به الس��������يد رئي��������س املحكمة من دعم 
متواصل إلدامة نش��������اطات الروضة التي 

تهتم بأبناء القضاة واملوظفني".
من جانبه، رحب السيد رئيس االستئناف 
بهذه الزيارة وقدم بعض الهدايا للبراعم 
التوفي��������ق  دوام  له��������م  متمني��������ا  الصغ��������ار 

والنجاح خدمة للمسيرة التعليمية.

قضاة: سيبقى القضاء ركن الدولة المتين 
ونبراس العدالة لصيانة الحقوق والحريات

■  بابل / مروان الفتالوي
 

ج��������دد قض��������اة عراقي��������ون العه��������د على 
العامة  والحري��������ات  الحق��������وق  صيانة 
وإحق��������اق الحق، وقال��������وا في تعليقات 
إلى صحيفة "القضاء" بمناس��������بة يوم 
القض��������اء العراق��������ي إن هاجس��������هم كان 
على مر األزمان االس��������تقالل التام عن 
الس��������لطات األخ��������رى، وهو م��������ا تحقق 
القض��������اء  مجل��������س  قان��������ون  بص��������دور 
األعلى رقم 45 لسنة 2017، هذا اليوم 
الذي أصبح عيدا تاريخيا يحتفى به 

كل عام.
ونقل القض��������اة تهانيه��������م القلبية إلى 
الس��������يد رئيس مجلس القضاء األعلى 
القاض��������ي الدكتور فائ��������ق زيدان بهذه 

املناسبة، مؤكدين أن القضاء سيبقى 
رك��������ن الدول��������ة املتني ونب��������راس العدالة 

على مر الدهور.
وقال رئيس محكمة اس��������تئناف بابل 
القاضي باس��������م العارضي إن "القضاء 
العراق��������ي رك��������ن أس��������اس تس��������تند إليه 
الدولة وتستمد قوتها منه، وبصدور 
قانون مجلس القضاء األعلى رقم 45 
لس��������نة 2017 تعزز استقالل هذا الركن 
الجوهري، فكان إعالن هذا اليوم يوما 
للقضاء العراقي هو بمثابة عيد لكل 
بالعدل واملساواة  املؤمنني  العراقيني 
والدولة والنظام االجتماعي املتقدم".

ونق��������ل القاض��������ي تهنئته إلى الس��������يد 
األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س  رئي��������س 
القاضي الدكتور فائق زيدان وجميع 

زمالئ��������ه القضاة، مؤكدا "الس��������ير على 
نهج الح��������ق والعدالة، ومراعاة حقوق 
الن��������اس والوقوف إل��������ى الحياد مع كل 
القضايا برغم التحديات التي تواجه 

عمل القاضي العراقي". 
ب��������دوره ق��������ال نائب رئيس اس��������تئناف 
باب��������ل القاضي حام��������د مهدي نوماس 
"نهنئ أنفس��������نا وجميع الس��������ادة وفي 
مقدمتهم معالي السيد رئيس مجلس 
القضاء األعلى املحترم بهذه املناسبة 
العظيمة التي توجت بصدور قانون 
مجلس القضاء األعلى لترسيخ مبدأ 
اس��������تقالل القضاء، معاهدين الجميع 
على بذل الغالي والنفيس في س��������بيل 
س��������مو قيم العدالة وتطبي��������ق القانون 

على الجميع، ومن الله التوفيق".

بينما علق نائب رئيس االس��������تئناف 
القاض��������ي د. حبي��������ب إبراهي��������م حمادة 
قائ��������ال "أجم��������ل التهان��������ي والتبريكات 
ملعالي رئيس مجلس القضاء األعلى 
الس��������يد القاضي الدكتور فائق زيدان 
وكافة السادة القضاة واالدعاء العام 
واملوظفني بمناسبة استقالل السلطة 
القضائي��������ة ع��������ن الس��������لطة التنفيذي��������ة 
القض��������اء  مجل��������س  قان��������ون  بص��������دور 
األعل��������ى رقم 45 لس��������نة 2017، ونعاهد 
الل��������ه واإلدارة الحكيم��������ة عل��������ى إحقاق 
الحق ومحاربة الفاس��������دين والحفاظ 
على املال العام والخاص، كما نعاهد 
ش��������هداء الس��������لطة القضائي��������ة على أن 
نكم��������ل املس��������يرة بعده��������م حفاظا على 
الع��������راق وش��������عبه الغال��������ي.. والله ولي 

التوفيق".
االس��������تئناف  رئي��������س  نائ��������ب  وعل��������ق 
القاض��������ي عماد حس��������ن مه��������وال "كان 
هاج��������س جمي��������ع القض��������اة العراقيني 
من��������ذ تأس��������يس القض��������اء العراقي هو 
التنفيذية  الس��������لطة  ع��������ن  االس��������تقالل 
الت��������ي ارتبط بها لفت��������رات زمنية مرت 
بتاريخ العراق ورغم هذا االرتباط إال 
أن القضاء في العراق نأى بنفسه عن 
التقيد واالنج��������رار وراء ما تمليه تلك 
الس��������لطة خصوصا في عهد األنظمة 

الدكتاتورية الغابرة".
وأض��������اف القاض��������ي "الي��������وم وبصدور 
قان��������ون مجل��������س القض��������اء االعلى رقم 
45 لس��������نة 2017 فقد تحقق هذا الحلم 
وطني��������ة  ب��������إرادة  القض��������اء  واس��������تقل 
مالي��������ا وإداري��������ا وواقعي��������ا وه��������و يوم 
عيد للقض��������اة العراقيني.. فألف تحية 
للقض��������اء العراق��������ي في يوم��������ه املبارك 
والى مزيد من العطاء بما يرضي الله 
سبحانه وتعالى وبما يحقق العدالة 

بني عباده".
وكت��������ب القاض��������ي عبيد صب��������ري جمر 

لصحيف��������ة "القضاء": "أتقدم بأس��������مى 
ال��������ى  والتبري��������كات  التهان��������ي  آي��������ات 
الس��������يد معالي رئيس مجلس القضاء 
االعلى الدكت��������ور فائق زيدان املحترم، 
واهن��������ئ نفس��������ي وإخوان��������ي القض��������اة 
به��������ذه املناس��������بة الكريم��������ة، داعيا الله 
س��������بحانه وتعالى ان يبق��������ى القضاء 
العراقي مستمرا بعطائه بإعالء كلمة 
الحق ونصرة املظلوم وتحقيق العدل 

والعدالة.. ومن الله التوفيق".
م��������ن جانب��������ه عل��������ق رئي��������س محكم��������ة 
الجناي��������ات في باب��������ل القاضي ناصر 
ذي��������اب الش��������مري ب��������أن "ي��������وم القضاء 
عنوان وإش��������راقة لش��������مس اس��������تقالل 
القضاء عن الس��������لطات األخرى والذي 
بني عليه الفصل الحقيقي للسلطات، 
وتحقيق املبدأ الدستوري القائل بأن 
القضاة مس��������تقلون ال سلطان عليهم 
لغي��������ر القان��������ون، وعدم ج��������واز تدخل 
أي س��������لطة في القضاء أو في ش��������ؤون 

العدال��������ة". وأض��������اف أن "القض��������اء ه��������و 
الركيزة األساسية في تحقيق العدالة 
االجتماعي��������ة وإعطاء كل ذي حق حقه 
ضمن نط��������اق حكم القانون الس��������ائد.. 
فب��������ورك القض��������اء ف��������ي جمي��������ع أيام��������ه 
وبورك ملن يق��������ول الحق وال تأخذه به 

لومة الئم".
من جانبه كتب رئيس الهيئة الثانية 
ف��������ي جناي��������ات باب��������ل القاض��������ي ماهر 
رزاق حمي��������د أن "القض��������اء العراقي هو 
الص��������رح الش��������امخ على م��������ر األيام في 
إحقاق الحق وبس��������ط العدالة واعادة 
الحقوق ألصحابها، وما يوم القضاء 
إال هو األمل والفرحة بوجود القضاء 

واستمراره".
وأض��������اف "به��������ذه املناس��������بة العظيمة 
بالتهنئ��������ة  أتق��������دم  أن  إال  يس��������عني  ال 
رئي��������س مجلس  والتبري��������كات ملعالي 
القض��������اء األعل��������ى الدكت��������ور القاض��������ي 
فائ��������ق زيدان ولكل األس��������رة القضائية 

من قض��������اة وموظفني، داعي��������ا الله عز 
وجل أن يديم األمن واالس��������تقرار على 

عراقنا الحبيب".
وأف��������اد قاضي محكم��������ة جنايات بابل 
علي كاظ��������م علي ب��������أن "ي��������وم القضاء 
هو يوم تاريخي فيه أنجزت الس��������لطة 
القضائية استقاللها التام فتحية من 
القلب لرجاالت القضاء، تحية حب لكل 
قاض شجاع س��������طر بأنامله ابداعات 
القضاء ووضع بصمة من فوالذ أحق 

فيها الحق وأنصف املظلوم".
وأضاف "نس��������أل الله أن يعيدها على 
الس��������يد رئيس مجلس القضاء األعلى 
املحت��������رم وعلى جميع قض��������اة العراق 
وعلى ش��������عبنا الصابر األبي بالخير 

والبركة، ومن الله التوفيق".
وعل��������ق قاضي محكم��������ة جنايات بابل 
"القض��������اء  أن  أحم��������د هاش��������م عب��������اس 
س��������يبقى ركن الدولة املت��������ني ونبراس 
االنف��������س والحقوق  العدال��������ة لصيانة 
والحري��������ات العام��������ة وتحقي��������ق العدل 
ب��������ني أف��������راد املجتم��������ع، م��������ع خال��������ص 
التهنئة ملعالي االستاذ الدكتور فائق 
زيدان رئي��������س مجلس القضاء االعلى 

واألسرة القضائية في العراق".
وكتبت عضو االدع��������اء العام القاضي 
رحيق ضياء اب��������و العيس إن "القضاء 
ركي��������زة أساس��������ية م��������ن ركائ��������ز البناء 
وصاح��������ب  الس��������ليم  الديمقراط��������ي 
الكلم��������ة الفصل في كل ن��������زاع والحال 
الناجع لكل معضل��������ة تحل في البنية 

االجتماعية ألي بلد".
وأضافت أن "القضاء العراقي ش��������معة 
مني��������رة تس��������تند إل��������ى تاري��������خ ناصع 
م��������ن العلمي��������ة والنزاه��������ة والحيادية، 
وسيبقى نبراسا ينير الدروب ونقطة 
بيضاء في ظ��������ل املنعطفات التي يمر 
به��������ا املجتم��������ع، فتحية ع��������ز وافتخار 

ومبارك للجميع هذا العيد".

■ القاضي باسم العارضي

يوم القضاء●  7th Year  Issue (71) January 2022السنة السابعة/ العدد )71( كانون الثاني  2022
يف يوم القضاء العراقي..

نحو قضاء مستقل ونزيه

إن مب��������دأ اس��������تقالل القض��������اء ج��������اء دس��������توريا فن��������ال العلو والس��������مو الذي 
حظي��������ت به نصوص الدس��������تور، مما جعله مبدأ واج��������ب االحترام في كافة 
التش��������ريعات القانونية لتعلقه بس��������يادة الدولة واألمن االجتماعي كون ان 
القضاء املستقل النزيه هو الذي يحفظ للدولة هيبتها وامنها املجتمعي، 
حي��������ث ان هذا املبدأ تضمن ان القضاء مس��������تقل وان القضاة مس��������تقلون ال 
س��������لطان عليهم في قضائهم لغير القانون وال يجوز ألي س��������لطة التدخل 
في القضايا او في ش��������ؤون العدالة، والقاضي حر في تكوين عقيدته فيما 
يقضي به ويحكم وال س��������لطان عليه لغير القانون وضميره، وان استقالل 
الس��������لطة القضائية هو ضمان لح��������ق التقاضي لكل فرد والذي ال يجوز ان 
تحول القوانني التي تصدرها الس��������لطة التش��������ريعية دون تمتع الفرد بهذا 

الحق ولجوئه لقاضيه الطبيعي. 
ومن خالل اس��������تقراء النصوص الدس��������تورية التي كرس��������ت مبدأ اس��������تقالل 
القضاء نجد انها جاءت بمفهوم الحظر املطلق الي جهة والي س��������لطة في 
التدخل بش��������ؤون القضاء حيث جاء الحظر عاما مطلقا سواء في الدستور 
او في القوانني الصادرة لتنظيم عمل الس��������لطة القضائية وحيث ان املطلق 
يجري على اطالقه لذا فان كافة الس��������لطات والجهات االخرى وحتى االفراد 
محظورون من التدخل في عمل الس��������لطة القضائية بالشكل الذي جعل هذا 

املبدأ يمثل ركنا دستوريا أساسيا ال يمكن التهاون فيه او تجاوزه. 
ولضمان ذلك املب��������دأ وتعزيزا له كانت للس��������لطة القضائية خطوات واثقة 
وس��������ريعة لتعزيز وترس��������يخ هذا املبدأ خاصة بعد صدور قانون مجلس 
القضاء األعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ الذي كان نقطة تحول واستدراك لكافة 
التحديات التي تواجه نزاهة واس��������تقالل القضاء، كما انه كرس نص املواد 
٨٨ و ٨٩ و ٩٠ من الدس��������تور التي بينت أن القضاة مس��������تقلون ال س��������لطان 
عليه��������م لغير القانون وان الس��������لطة القضائية تتك��������ون من مجلس القضاء 
االعل��������ى واملحكمة االتحادي��������ة العليا ومحكمة التميي��������ز االتحادية وجهاز 
االدعاء العام وهيئة اإلش��������راف القضائي واملحاكم االتحادية األخرى التي 
تنظم وفقا للقانون وهذه الهيئات القضائية يتولى شؤون إدارتها مجلس 
القضاء األعلى، حيث أن مضمون هذه املواد ترسخ بإصدار قانون مجلس 
القض��������اء االعلى النافذ وقوانني الهيئات االخ��������رى وتعديل قانون املحكمة 
االتحادي��������ة العليا وف��������ك ارتباط املعهد القضائي م��������ن وزارة العدل ومن ثم 
تش��������كيل املحكمة االتحادية العليا وما اتخذته تباعا من قرارات رس��������خت 
بها مبدأ اس��������تقالل القض��������اء ومنها على س��������بيل املثال الق��������رارات املتعلقة 
بعدم دس��������تورية نصوص تش��������كيل بعض املحاكم التي تش��������كلت بموجب 
نص��������وص خاصة كمحكمة العمل واملحكم��������ة الكمركية ومحكمة الخدمات 

املالية وغيرها خاصة ان  تش��������كيلها يمس بمبدأ اس��������تقالل القضاء فضال 
عن مش��������اركة القضاء العراقي في تكوين الش��������بكة العاملية لنزاهة القضاء 
عن طريق مش��������اركته في املؤتمر التأسيس��������ي في فيين��������ا ومؤتمر الدوحة 
واعالن الدوح��������ة، واتجاه املجلس الصدار مدونة س��������لوك قضائية يحمي 
بها القضاة من كافة انواع التدخالت وعن كل ما يمس نزاهتهم وحيادهم 
واس��������تمرار العم��������ل بتعديل القوانني التي تمس مبدأ اس��������تقالل القضاء او 

تنقص من واليته الكاملة.
 ونأمل مس��������تقبال اص��������دار قانون جديد للتنظي��������م القضائي يعكس تطور 
الواق��������ع القضائ��������ي الحال��������ي، فضال ع��������ن اإلج��������راءات املتخذة من الس��������لطة 
القضائية بش��������أن الحد من تدخالت الس��������لطة الرابعة املتمثلة بالصحافة 
واإلع��������الم والح��������د من تأثير ال��������رأي العام على س��������ير العدالة م��������ن خالل ما 
يصدره املجلس بشكل مستمر من اعمامات بهذا الشأن، حيث ان خطوات 
االستقالل واإلصالح كانت سريعة وال يمكن استيعابها بهذا املقال ، آملني 
ف��������ي يوم القضاء العراقي لقضائنا مزيدا من التقدم في هذا الس��������ياق، وان 
يتم اطالق مشروع اصالح تشريعي يتبناه مجلس القضاء االعلى إللغاء 
كافة النصوص القانونية املخالفة ملبدأ استقالل ونزاهة القضاء وتعديل 

كافة التشريعات التي تتضمن نصوصا من شأنها املساس بهذا املبدأ.
  القاضية أريج خليل

https://www.hjc.iq/view.69195/
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■ إعداد / سحر حسين 

قال اإلمام علي )ع( إلى شريح القاضي )يا شريح قد 
جلست مجلسا ما جلسه إال نبي أو وصي نبي(.

وكت��������ب الكزان��������در هاملت��������ون، أحد واضعي دس��������تور 
الوالي��������ات املتح��������دة ف��������ي الع��������دد 78 م��������ن مجل��������ة ذي 
فدراليس��������ت مدافع��������ًا ع��������ن دور النظ��������ام القضائي في 
تش��������كيل الهيكلية الدس��������تورية، فش��������ّدد عل��������ى أنه )ال 
وج��������ود للحري��������ة دون فص��������ل الس��������لطة القضائية عن 
السلطتني التش��������ريعية والتنفيذية، وما على الحرية 
ان تخش��������ى أي أمر يتعلق بالنظام القضائي بمفرده 
لكن عليها أن تخش��������ى كل أمر إذا ما اتحد القضاء مع 

أي من السلطتني األخريني(.
وورد ف��������ي اإلعالن العاملي الس��������تقالل العدالة الصادر 
ع��������ن مؤتمر مونتريال في كندا ع��������ام 1983م كذلك في 
املبادئ األساسية بشأن اس��������تقالل القضاء الصادرة 
ع��������ن األمم املتحدة عام 1985م والتي تعتبر امليثاق أو 
املرجع الدولي بشأن استقالل القضاء حيث نصت في 
البند األول "تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية 
وين��������ص عليه دس��������تور البلد أو قوانين��������ه ومن واجب 
جميع املؤسس��������ات الحكومية وغيرها من املؤسسات 
احترام ومراعاة استقالل السلطة القضائية، فأصبح 
مبدأ اس��������تقالل القضاء مبدأ دولي هام يشكل التزاما 

دوليًا على جميع الدول".
ش��������واهد وشواخص وأقوال بينت وأكدت على أهمية 
وضرورة استقالل القضاء التي لم تأت من فراغ وإنما 
نبع��������ت من اهمية القضاء نفس��������ه في حياة الش��������عوب 
واالم��������م على مر العصور واالجي��������ال واعتباره صمام 

امان للمتقاضي قبل القاضي. 
والجل ضمان املمارسة الحقيقية لتكوين إطار عملي 

حقيق��������ي وواقعي ملبدأ اس��������تقالل القض��������اء في العراق 
ينبغ��������ي تحقق املفهوم��������ني الش��������خصي واملوضوعي 
في عمل الس��������لطة القضائية واتحاده��������م باعتبارهم 

صنفني متالزمني ال ينفك احدهما عن اآلخر. 
ويقصد  باملفهوم الش��������خصي هو توفير االس��������تقالل 
للقضاة كأش��������خاص وعدم وضعهم تح��������ت رهبة أي 
س��������لطة من الس��������لطات الحاكمة وان يكون خضوعهم 
لس��������لطان القان��������ون فق��������ط، ولتحقي��������ق ذل��������ك حرصت 
الدس��������اتير عل��������ى احاطة القضاء ببع��������ض الضمانات 
التي من ش��������أنها تحقيق ذلك اله��������دف ومنها ما ورد 
ف��������ي الدس��������تور العراقي الدائم، ويل��������زم توفير قدر من 
الضمانات الوظيفية لهم بما يكفل استقاللهم وعلى 
وج��������ه الخصوص تج��������اه الس��������لطة التنفيذية، كجعل 
اختي��������ار القضاة للوظيف��������ة بيد الس��������لطة القضائية، 
وتوفي��������ر الحماي��������ة القضائي��������ة له��������م  للن��������أي بهم عن 
الته��������م الكيدية من الس��������لطة التنفيذي��������ة، وعدم جواز 
عزلهم بقرار السلطة التنفيذية لعدم إعطائها فرصة 
للتدخل والضغط باالتج��������اه الذي ترغب فيه، ويترك 
األم��������ر إل��������ى الس��������لطة القضائية نفس��������ها، كم��������ا يعني 
املفهوم الش��������خصي عدم مسوؤلية القاضي تأديبًا أو 
مدنيًا عن األخطاء التي تصدر منه أثناء تأدية عمله، 
إال إذا وصل��������ت لحد الخطأ الجس��������يم أو الغش، وذلك 
لتتوف��������ر له حرية االجتهاد في إصدار األحكام وإبداء 

اآلراء وملنع الدعاوى الكيدية ضد القاضي.
باإلضافة إلى عدم جعل ترقية القاضي أو راتبه بيد 
الس��������لطة التنفيذية أو التشريعية، وإنما بيد السلطة 
القضائية حص��������را، من اجل توفي��������ر الحصانة له من 
التأثي��������ر عل��������ى حياديته، كما إن ذلك س��������يوفر الحياد 
السياس��������ي للقاضي، من اجل إبعاد أي تأثير ملصالح 

حزبية أو فئوية أو سواها.
وهذه االمتيازات التي منحت للقاضي ال يعني تفرده 
او تسلطه في عمله دون رقيب او حسيب وانما هناك 
ضواب��������ط ورقابة وضع��������ت ملراقبة س��������لوكهم متمثلة 
بهيئة اإلش��������راف القضائي وس��������لطة ملراقبة قراراتهم 

تمثلت بمحكمة التمييز االتحادية 
وتكمن مراقبة هيئة اإلش��������راف القضائ��������ي ب� "الرقابة 
عل��������ى حس��������ن قي��������ام القضاة وأعض��������اء االدع��������اء العام 
بمهامه��������م القضائي��������ة واإلداري��������ة املنص��������وص عليها 
في القانون وكذلك تقيي��������م كفاءتهم وأدائهم وتقديم 

تقارير دورية بذلك".
وف��������ي ما يتعلق بمراقبة ق��������رارات القضاة فهذه تكون 
من اختصاص محكمة التمييز االتحادية ألن محكمة 
التمييز االتحادية هي محكمة قانون وليست محكمة 
وقائ��������ع وجوه��������ر أعماله��������ا الرقابة واإلش��������راف على 
صح��������ة تطبيق املحاكم األخ��������رى للقانون في األحكام 

والقرارات القضائية املطعون بها أمامها.
اما املفهوم املوضوعي الس��������تقالل السلطة القضائية 
فيقصد به اس��������تقالل س��������لطة القضاء كسلطة وكيان 
عن السلطتني التشريعية والتنفيذية، وعدم السماح 

ألي جهة بإعطاء أوامر أو تعليمات أو اقتراحات 
للسلطة القضائية تتعلق بتنظيم السلطة، 

كم��������ا يعني عدم املس��������اس باالختصاص 
األصل��������ي للقض��������اء، وه��������و الفص��������ل في 
االختص��������اص  بتحوي��������ل  املنازع��������ات 
ف��������ي الفصل لجه��������ات أخ��������رى كاملحاكم 

االس��������تثنائية، أو املجالس التشريعية أو 
إعط��������اء صالحيات القض��������اء إلى اإلدارات 

التنفيذية.
وقد مر القضاء في العراق بمرحلة ش��������د 

وصراع للحصول على استقالله ففي 
عام 1963 صدر القانون رقم )26( 

الذي يشير الى وجود سلطة 
السلطة  باس��������م  مستقلة 

جانب  الى  القضائية 
السلطتني التنفيذية 
وألول  والتشريعية، 
مرة يعترف بموجبه 

بكون القضاء سلطة تقوم 

إلى جانب السلطتني التش��������ريعية والتنفيذية وتدار 
هذه الس��������لطة بواس��������طة مجلس قضاء يرأسه رئيس 
محكم��������ة التميي��������ز وه��������ذه املحكم��������ة هي أعل��������ى هيئة 
قضائي��������ة في الع��������راق، اال ان هذا االمر ل��������م يدم طوياًل 
عندما تم الغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 101 
لسنة 1977 حيث جعل املشرع العراقي في ظل النظام 
السابق من القضاء وظيفة وليس سلطة وكرس هذا 
التوج��������ه في قانون إصالح النظام القانوني رقم )35( 
لس��������نة 1977 )... ان��������ه ال توج��������د في الدولة إال س��������لطة 
سياس��������ية واحدة تق��������وم بوضع السياس��������ة العامة أو 
اإلطار العام للمجتمع من خالل التش��������ريع, ثم وظيفة 
إداري��������ة ووظيفة قضائية, وملا كانت الس��������لطة واحدة 
ف��������ي الدولة فمعنى هذا انتفاء فكرة تعدد الس��������لطات, 

التشريعية والتنفيذية والقضائية(.
وعاد العمل بمجلس العدل الذي يرأسه وزير العدل 
وأصبح القضاء جزءًا من السلطة التنفيذية، 
وف��ي ظ��ل ه��ذا امل��ف��ه��وم للقضاء أخذت 
ش��ؤون القضاة ت��دار من وزي��ر العدل 
بحكم رئاسته ملجلس العدل, ووزير 
التنفيذية  السلطة  م��ن  ج��زء  ال��ع��دل 
ف���ه���و م��ه��م��ا س���م���ا ف���أن���ه ي��م��ث��ل تلك 
السلطة وينفذ سياستها وهي في 
الغالب تنطوي على خرق للقانون 
في كثير األح��ي��ان وتتقاطع مع 
حقوق املواطن وحريته عندما 
وظيفة  ال����ق����ض����اء  م�����ن  ج���ع���ل 
واعتبرها جزءًا من السلطة 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة، وب�����اح�����ت�����رام 
ح���ج���ي���ة األح�����ك�����ام ال����ص����ادرة 
ف��ي تلك امل��ن��ازع��ات وعدم 
تنفيذها  ف��ي  املماطلة 
في  ال�����ت�����ح�����اي�����ل  أو 
ت�������ن�������ف�������ي�������ذه�������ا 
ف�����ق�����دت  وإال 

الوظيفة القضائية قيمتها واحترامها.
وخالل ه��������ذه الفت��������رة املمتدة م��������ا بني إلغ��������اء مجلس 
القضاء ع��������ام 1977 وإعادة تش��������كيله في 2003/9/18 
كان القضاء يعاني من التدخل في عمله، حيث كانت 
معان��������اة القض��������اء تكمن ف��������ي أداء القض��������اة ومهامهم 
وكان��������ت تدور ما بني التنقالت غي��������ر املبررة واإلحالة 
عل��������ى وظائف مدنية والعزل والحرمان من ممارس��������ة 
املحام��������اة والس��������جن وس��������د املناف��������ذ عل��������ى الطاق��������ات 
القضائية الفاعل��������ة للحيلولة دون وصول أصحابها 
إلى املناصب القضائي��������ة املهمة ألنها ال تحمل هوية 
اته, وخالل تل��������ك الفترة أيضا  نظ��������ام الحك��������م وانتماء
فتح الباب واس��������عًا أمام عناصر غير مؤهلة للدخول 
إلى س��������لك القضاء ألنها تحمل هوية الحكم وأفكاره 
ات��������ه، وف��������ي ظ��������ل ه��������ذه املعاناة انحس��������ر دور  وانتماء
القضاء في تحقيق أهدافه في مجال العدالة وسيادة 

القانون.
 وقد بذلت جهود متتابع��������ة من قبل القضاة لضمان 
اس��������تقالل القض��������اء وابع��������اد الس��������لطة التنفيذي��������ة من 
التدخ��������ل في ش��������ؤون القضاة، وه��������ذه الجهود أثمرت 
حني أعيد تأسيس مجلس القضاء باألمر املرقم )35( 

في 2003/9/18 وحصل على استقالله. 
ث��������م اعقبه صدور قانون مجل��������س القضاء االعلى رقم 
45 لس��������نة 2017 الناف��������ذ حالي��������ا وتم بموجب��������ه اعاده 
تش��������كيل مجلس القضاء االعلى مجددًا  وإلغاء األمر 
35 الص��������ادر من الحاكم بول بريمر بنفس التش��������كيل 
لك��������ن بفرق بس��������يط لك��������ن هذه امل��������رة بقان��������ون وطني 
صادر عن مجلس النواب العراقي والذي اس��������تكملت 
بموجبه مس��������يرة اس��������تقالل القضاء بش��������كل تام، تلك 
املس��������يرة الحافل��������ة بالتحدي��������ات التي لم ول��������ن تكون 
س��������هلة، واس��������تطاع القضاء ان ينجح بنفسه دون ان 
يكون تابعًا الحدى السلطتني، محققًا مكاسب نوعية 
على الصعيد العمراني والصعيد العملي في حس��������م 

الدعاوى والقضايا املعروضة أمامه. 
فهنيئًا للقضاء ولرجاله هذا العيد وهذا االنتصار.

■ بغداد/ إيناس جبار 

ينتهج مجلس القضاء 
األعلى رؤية جديدة في إعادة 
النظر بالبنية التحتية لكافة 

المحاكم العراقية واألبنية 
التي تشغلها دور القضاء 

حيث افتتح القضاء العراقي 
خالل األعوام القريبة السابقة 

عدة محاكم وشكل محاكم 
جديدة مختصة للنظر في 

الدعاوى المعروضة أمام 
قضاته الحتواء الزخم 

الحاصل في مبانيه التي 
يعزى اغلب أسبابها إلى 
االزدياد في الوعي تجاه 

القوانين وحقوق المواطن 
ويساهم القضاء بشكل 

كبير وفاعل في نشر هذا 
الوعي والثقافة القانونية من 

خالل ما ينشره في موقعه 
او يصدره في صحيفته او 

بشكل مباشر من خالل إقامة 
ورش وتدريبات وإجراء 

لقاءات مختلفة.

وش��������هدت القضاء في العراق خالل 
الع��������ام المنصرم افتتاح وتش��������كيل 
محاك��������م مختلفة كمحكم��������ة )جنح 
الت��������ي تش��������كلت ضمن  الكاظمي��������ة( 
بناية مكتب التحقيق القضائي في 
الكاظمية، وأيضا تم افتتاح مجمع 
محاك��������م في س��������ليمان بي��������ك التابع 
إلى محافظة صالح الدين وس��������مي 
) دار القضاء في س��������ليمان بيك(  ب���������
الذي يحوي محكمة بداءة وأحوال 
تحقي��������ق  ومحكمت��������ي  ش��������خصية 
وجنح ليسهل على شريحة كبيرة 
من المواطنين ساكني هذا القضاء 
اختصار المسافة والزخم واإلسراع 

في حسم قضاياهم.
 وضمن خطة القضاء في توس��������يع 
وتش��������كيل محاك��������م تض��������م جمي��������ع 
الخدم��������ات للمواطنين افتتح أيضا 
خ��������الل الس��������نة الماضي��������ة محكم��������ة 
األحوال الش��������خصية في الكاظمية 
ودارا للقض��������اء ف��������ي أب��������و غريب في 
جانب الكرخ  وأنشأ دورا قضائية 
في )هبه��������ب وجل��������والء( بمحافظة 
ديالى، كذلك افتت��������ح مركزا لتقديم 
الخدم��������ات الطبية وفحص الدم في 

استئناف ميسان.
وف��������ي خطته التطويري��������ة في مجال 
تخص��������ص عم��������ل المحاك��������م ش��������كل 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى أيض��������ا 
)محكم��������ة عم��������ل( في جان��������ب الكرخ  
س��������ميت ب� )محكمة عم��������ل بغداد / 
الك��������رخ( وت��������م تغيير اس��������م محكمة 
عمل بغ��������داد القديمة إل��������ى محكمة 
)عمل بغداد الرصافة( لتكون هناك 
محكمت��������ي عم��������ل في جان��������ب الكرخ 

والرصافة  في محافظة بغداد.
وعن طريق المحاكم واالستئنافات 
ورجاالت القضاء والقانون تصدى 
القضاء ألهم الملفات الخطيرة التي 
واجهت البالد إذ أصدر المئات من 
األح��������كام العقابي��������ة ض��������د المدانين 
بالفس��������اد اإلداري والمخدرات وما 
تس��������مى بعصاب��������ات الم��������وت الت��������ي 
مارست العديد من جرائم االغتيال 
ف��������ي الفت��������رة الماضية، وه��������و عهد 
أخذه القضاء على نفسه السترداد 
حق��������وق المظلومي��������ن والبق��������اء إلى 

جانبهم.

الثورة العمرانية والكترونية التي 
ُيفاجأ بها مراجعو محاكم القضاء 
في مختلف المناطق االس��������تئنافية 
هي ضم��������ن خطط��������ه بعي��������دة األمد 
والتطويري��������ة ف��������ي إع��������الء ص��������روح 
القض��������اء وجعله رمز عدالة يش��������ار 
له بالبنان ف��������ي عمرانه وفي تقديم 

خدماته.
ولعل ابرز ما يس��������عى إليه القضاء 
العراقي ه��������و انجاز بناية )مس��������لة 
حموراب��������ي( المش��������روع الحلم وفق 
فائ��������ق  الدكت��������ور  القاض��������ي  رؤي��������ة 
زي��������دان المس��������تقبلية ف��������ي تطوي��������ر 
وإب��������راز منجزاته  القض��������اء  ودع��������م 
وتوفير بناية تليق بهيبة القضاء 
وتكون رمزا شاخصا على أحكامه 

المفصلية والدستورية.
مجل��������س  رئي��������س  الس��������يد  وي��������رى   
القضاء األعل��������ى في مقالته ورؤيته 
عن مشروع بناية المسلة واختيار 
هذا االس��������م قائال: )عندما تسنمنا 
موق��������ع المس��������ؤولية األول في إدارة 
القضاء قررن��������ا منذ األي��������ام األولى 

أن نس��������عى إليجاد أبني��������ة للمحاكم 
ومقر للقضاء يليق بتاريخ العراق 
الحضاري وان يكون إلدارة القضاء 
ورأس اله��������رم القضائ��������ي المتمث��������ل 
بمحكم��������ة التميي��������ز ص��������رح متميز 
يكون أح��������د رموز الع��������راق، وفكرنا 
أن يكون ه��������ذا البناء يعكس رمزية 
القان��������ون والقضاء ومقترن بتاريخ 
العراق فوجدنا أن مسلة حمورابي 
هي الرم��������ز الذي يمي��������ز العراق عن 
غيره في هذا المجال(، أن حمورابي 
ومس��������لته الرم��������ز األكث��������ر داللة على 
التاري��������خ القضائي والقوانين التي 

انبثقت من ارض الرافدين. 
أمام تلك التحديات التي يواجهها 
القضاء ف��������ي إصدار أح��������كام عادلة 
البد من توف��������ر أبنية تليق به وهذا 
م��������ا يدرج��������ه القضاء ضم��������ن خطته 
القض��������اء  دور  لتبق��������ى  العمراني��������ة 
عظم��������ة  عل��������ى  ش��������اهدة  صروح��������ا 
الخدم��������ات واألحكام الت��������ي يقدمها 
وجمي��������ع  والعامل��������ون  القض��������اة 

منتسبي السلك القضائي.

استقالل القضاء بمفهوميه الشخصي والموضوعي
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مشروع احللم )مسلة حمورابي( هدف القضاء ضمن اخلطة العمرانية
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

ان تف��������رد ملحم��������ة كلكام��������ش باعتباره��������ا دعوة 
للقضاء على الش��������ر وتحقيق االمن والسالم عبر 
اشراك جميع املواطنني في القرار هو أمر رصده 
الباحث��������ون بع��������د ان س��������بروا  غور رم��������ال اوروك 
ولك��������ش وكي��������ش وبابل فوجدوا انه��������ا قد أينعت 
ش��������رائع قانوني��������ة منذ ش��������ريعة أور نم��������و مرورا 
بمس��������لة حمورابي، وحني يحتفل القضاء في كل 
ع��������ام في الثالث والعش��������رين من كان��������ون الثاني، 
فذلك لي��������س بالطارئ والغريب انم��������ا هو امتداد 
لعش��������ق س��������ومري قديم، يرى في الحق والعدالة 

مبتغاه.
ان القضاء العراقي يستمد شموخه التاريخي من 
مرجعية موغل��������ة في القدم، قبل اكثر من  حوالي 
)٢١٠٠( س��������نة قبل امليالد حني وضع امللك العادل 
حمورابي مس��������لته القانونية التي تش��������كل تحفة 
تش��������ريعية وقانونية ملا ت��������زل نصوصها تحوي 
في طياتها الكثير من الرؤى واملبادئ القانونية 
الت��������ي يتبج��������ح عال��������م الي��������وم بان��������ه يس��������عى الى 
تحقيقها ومن خالل ذل��������ك تحقيق العدالة فحني 

نتصفح تاريخ القض��������اء العراقي نجده يتلمس 
طريقه منذ تأسيس الدولة العراقية ابان الحكم 
امللكي فبعد الدس��������تور االول املس��������مى بالقانون 
االساس العراقي الذي حدد السلطات التشريعية 
والتنفيذي��������ة اس��������تطاع القض��������اء ان يحصل على 
تش��������ريعه التنظيم��������ي بالقانون رقم )٣١( لس��������نة 
١٩٢٩ املسمى قانون )الحكام والقضاة(  وبالرغم 
م��������ن صدور عدة قوانني اخرى ف��������ي العهد امللكي 
اال انه��������ا كانت تدور بالقضاء  في فلك الس��������لطة 
و بالرغ��������م م��������ن ص��������دور القانونرقم )٢٦( لس��������نة 
١٩٦٣الذي أوجد مجلسا ً للقضاء يرأسه رئيس 
محكم��������ة التمييز اال ان هذا املجلس لم يكن حكرًا 
عل��������ى القضاة  بل  ضم في عضويته ممثلني عن 
الس��������لطة التنفيذية / وزارة الع��������دل لتتغول بعد 
ذلك الس��������لطة التنفيذية وتش��������كل مجلسًا للعدل 
بداًل م��������ن القضاء ويراس��������ه وزير الع��������دل، ليلقي 
باملنجزات املتحققة ادراج الريح  ويعود القضاء 
لتبعيته الوظيفية ويدار من قبل وزارة العدل في 
ظل حكم دكتاتوري تس��������لطي فقدت فيه مفاصل 

 عن تنظيمها 
ً
الدولة حتى اعرافها االدارية فضال

االداري، وبعد س��������قوط النظام عزم القضاء على 
اعادة تنظي��������م اوضاعه وكان��������ت خطوته االولى 
تش��������كيل مجلس للقض��������اء خارج هيمن��������ة  وزارة 
الع��������دل وبالتال��������ي الس��������لطة التنفيذي��������ة فأعي��������د 
تأسيس )مجلس القضاء( باألمر املرقم )٣٥( في 
٢٠٠٣/٩/١٨ وجاء في ديباجته )ان الس��������بيل الى 
فرض حكم القانون ه��������و نظام قضائي من كادر 
مؤهل وحر ومس��������تقل من التأثيرات الخارجية(.

ليترجم بعد ذلك اس��������تقالليته املالية اواًل عندما 
صدر االم��������ر املرقم )١٢( ف��������ي ٢٠٠٤/٥/٨ وقضى 
بفص��������ل موازنة مجلس القضاء عن وزارة العدل,  
لتتلوه بعد ذلك خط��������وات  اخرى، حيث  تضمن  
الباب الس��������ادس من قانون ادارة الدولة العراقية 
للمرحلة االنتقالية الصادر في ٢٠٠٤/٣/٨ على 
استقالل القضاء )كسلطة( مستقلة ع السلطتني 
التش��������ريعية والتنفيذية يمثلها مجلس القضاء 
ول��������ه موازنة مس��������تقلة عن موازن��������ة وزارة العدل, 
ويتمت��������ع باالس��������تقاللية كقض��������اء وقض��������اة، ولم 

يألون القضاة جهدًا ف��������ي تحقيق املحطة املهمة 
لالس��������تقاللية والس��������لطة فتحقق له��������م ذلك حني 
نص اول دس��������تور دائم يصوت عليه الشعب في 
اس��������تفتاء شعبي على شكل الدولة وادارة الحكم 
والتداول الس��������لمي للس��������لطة وتعدد الس��������لطات 
ف��������ي الدول��������ة )الس��������لطة التش��������ريعية والتنفيذية 
والقضائي��������ة( وفق امل��������ادة )٤٧( من��������ه وتكون كل 
س��������لطة مس��������تقلة بإدارة ش��������ؤونها ع��������ن االخرى 
وفق )مبدأ الفصل بني السلطات ( فكانت حصة 
السلطة القضائية من نصيب الفصل الثالث من 
الدس��������تور والذي نظم احكامها واس��������تقالليتها 
واس��������تقالل القض��������اة ف��������ي امل��������واد )٨٧_١٠١ ( من 
الدستور،وبالرغم من ان القضاء لم يأخذ فرصته 
في االعداد لتش��������ريع قوانني الس��������لطة القضائية  
مث��������ل قانوني  االدعاء العام رقم ٤٩ لس��������نة ٢٠١٧ 
وقانون هيئة االش��������راف القضائي رقم ٢٩ لسنة 
٢٠١٦ وهو االم��������ر الذي عرض القانونني  للطعن 
الدس��������توري امام املحكمة االتحادي��������ة العليا في 
الكثير من موادهما القانونية والتي حكم بعدم 

دس��������توريتها اال انهم��������ا مازاال نافذي��������ن ينظمان 
عم��������ل جه��������از االدع��������اء الع��������ام وهيئة االش��������راف 
القضائي وهما من مكونات السلطة القضائية، 
اال ان صدور قان��������ون مجلس القضاء االعلى رقم 
٤٥ لس��������نة ٢٠١٧  بتاري��������خ ٢٣ / ١ / ٢٠١٧ وض��������ع 
االساس  العملي لالستقاللية السلطة القضائية  
عب��������ر تنظي��������م هرمي��������ة مجل��������س القض��������اء االعلى 
باعتباره الهيئة االعلى في الس��������لطة القضائية، 
ول��������م يتوقف س��������عي القضاء بالتأكي��������د عند هذا 
الح��������د فهن��������اك الكثير م��������ن التش��������ريعات النافذة 
بحاجة الى تضمني هذه االس��������تقاللية والسلطة 
ف��������ي نصوصها القانونية والخ��������روج من هيمنة 
الس��������لطة التنفيذية ولعل اه��������م هذه القوانني هو 
قان��������ون التنظيم القضائي رقم ١٠٦ لس��������نة ١٩٧٩ 
املعدل الذي مازال ينص عل��������ى مقارنة املناصب 
في السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية سواء 
بالحقوق املالية أو الصالحيات اإلدارية وهو ما 
يخالف النصوص الدستورية التي تتحدث عن 

استقاللية السلطة القضائية.

القاضي ناصر عمران 

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

أضواء على التاريخ

القضاء من التبعية الوظيفية إلى استقاللية السلطة

وبم��������ا ان القان��������ون وم��������ن اي ن��������وع كان يق��������ف عل��������ى قمة 
ه��������رم التنظي��������م االجتماع��������ي الن القان��������ون ه��������و العق��������ل, 
والعل��������م, والحق,والعدل وال ش��������يء من ذلك يقبل التلقني 
والتخصي��������ص ك��������ون القان��������ون ال يخض��������ع الح��������د ولكن 
يخضع له الجميع ما يتطلب ان تكون مبادئه انس��������انية 
ووجدانية وتختص بها فئة دون غيرها وغاية كل ذلك 

اقامة العدل.
والع��������دل ض��������د الظلم وبه��������ذا الص��������دد ق��������ال الغزالي في 
املقصد االس��������نى في شرح معاني اس��������ماء الله الحسنى 
م��������ا ملخص��������ه ))ان العادل ه��������و الذي يص��������در فعل العدل 
املضاد للجور, وعدله تعالى انه اعطى كل ش��������يء خلقه, 
ووضعه في موضعه, وس��������خره لغايت��������ه ,اما عدل العبد 
فهو ان يستعمل كل عضو من اعضائه في وظيفته التي 
اذن الش��������رع به��������ا,وان يجعل هواه اس��������يرا للدين والعقل 
,فأن اتخ��������ذ منهما خادما لهواه فقد ظلم وجار, ومعنى 
هذا ان االنس��������ان هو الذي يتحرى الحق بجميع وسائله 

ويبتعد عن الهوى والغرض((.
وبم��������ا ان القانون ومن اي ن��������وع كان يقف على قمة  هرم 
التنظي��������م االجتماعي ما يس��������تدعي ان تكون  هناك جهة 
ذات اختصاص تقف على قمة هيكل التنظيم القضائي 
وال يكف��������ي وجود هذه الجهة  بل الب��������د من قانون ينظم 

عم��������ل تل��������ك الهيكلية وهذا ما دعت ل��������ه الحاجة وخاصة 
ف��������ي ظل التط��������ورات الس��������ريعة التي يمر به��������ا بلدنا في 
كافة املجاالت اثر التغيرات السياس��������ية وسيادة األفكار 
والتطبيق��������ات الديمقراطي��������ة، وهذا ما تطل��������ب بذل جهد 
م��������ن املعنيني بش��������أن القضاء وقد بذل��������وا كل ما يملكون 
من طاقة للس��������عي النج��������از القانون الذي يرس��������م طريق 
الهيكلي��������ة للتنظي��������م القضائي من خ��������الل الخلق الكريم 
في النش��������اط والسلوك، واضعني أمامهم شعار ان الدنيا 
كلها نضال و كفاح، وال يظفر االنسان  بشيء اال بسعي 
وجه��������د، ذلك ان الدنيا ال ينجح فيه��������ا غير املجد الكادح 
والدؤوب الح��������اذق وعن يقني أن عظم��������ة الرجال ترتبط 
بما يقدم��������وا ويفيضوا على املجتمع م��������ن افكار جديدة 
ومع��������ارف حديثة  ومناهج س��������ديدة،  وكل ذلك تمخض 
بوالدة قانون مجلس القضاء االعلى ذي رقم 45 لس��������نة 
2017 ف��������ي 23/ كان��������ون االول/  2017 الذي كان ثمرة تلك 
الجه��������ود و اصبح هذا التاريخ عالم��������ة فارقة في تاريخ 
القض��������اء العراقي تق��������ف فيه االس��������رة القضائية محتفية 
به��������ذا امليالد مس��������لطة الضوء عليه كون��������ه يعد منعطفا 
 
ْ
ن

َ
تاريخيا في مس��������يرتها وختاما  اردد قوله تعالى))َوأ

 ُيَرى..  
َ

 َس��������ْعَيُه َسْوف
َّ
ن

َ
 َما َس��������َعى ◌ َوأ

َّ
ْيَس ِلإِلنَس��������اِن ِإال

َ
ل

صدق الله العظيم((.

لم تكن العدالة والحق ترفا فكريا لدى سكان وادي الرافدين بل هما منهج حياة وعقيدة راسخة شكال ذراعي ميزان الحكم، لذلك يحتفل 
رس إلله العدالة )شمش( 

ُ
العراقيون في العشرين من كل شهر بعيد يسمى )نبتة الحياة( –العيد األكثر شعبية في العراق القديم- والذي ك

الذي أنجب ولدين هما )كيتو( و)ميشارو(، أي العدالة والحق، وليس هذا فحسب بل ان ملحمة كلكامش الخالدة والضاجة  بعبقها التراثي 
االنساني الذي يحاكي الدهور ويدعو البالد للتغني به،  فهو الذي رأى كل شيء، وكل شيء هنا هي املعرفة ونتاجها)عشبة الخلود(  التي 

غامر من اجلها كلكامش في سفره الخالد ليقدمها حياة ابدية لسكان اور، وبالرغم من انه لم يحصل على  ذلك  اال انه سطر ملحمته 
االنسانية والتي شكلت عالمة فارقة في رؤيتها االنسانية وسموها الروحي والتي  تختلف عن  مالحم االمم االخرى التي كانت تمجد 

االستبداد  والقتل وانتصارات مضخمه آللهة الحرب و الدمار.
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رسالتان من حديث 
رئيس مجلس القضاء األعلى 

في يوم القضاء!

القاضي خالد األعرجي

القض��������اء ه��������و مقي��������اس الخي��������ر في 
األم��������م وهو معي��������ار العظم��������ة فيها 
وان اس��������تقالل القض��������اء الت��������ام ف��������ي 
العراق عن الس��������لطتني التش��������ريعية 
والتنفيذية منح��������ه مزيدا من القوة 
في مجابهة التحدي��������ات، حيث كان 
الدور املحوري وااليجابي  للقضاء 
ف��������ي إيج��������اد املخ��������ارج الدس��������تورية 
السياس��������ي  للمش��������هد  والقانوني��������ة 
املعق��������د الذي يش��������هده العراق حاليا 
وعلى القوى السياس��������ية املتنافسة 
كاف��������ة إل��������ى احت��������رام ما يص��������در عن 
القضاء بموجب الدستور والقانون 

وان كان بخالف رأيهم.
به��������ذه الكلم��������ات املهم��������ة واملعب��������رة 
اس��������تهل معال��������ي رئي��������س مجل��������س 
فائ��������ق  الدكت��������ور  األعل��������ى  القض��������اء 
زيدان حديثه خ��������الل احتفالية يوم 
تناقلته وس��������ائل  وال��������ذي  القض��������اء 
االع��������الم الغربي��������ة واملحلية بش��������كل 
ملف��������ت للنظ��������ر هذا الع��������ام بحضور 

كب��������ار رج��������ال القض��������اء م��������ن داخ��������ل 
العراق وخارجه وس��������فراء البعثات 
واألوروبية  االممية  الدبلوماس��������ية 
والعربي��������ة املتحالف��������ة واملتخاصمة 

العاملة في بغداد.
حديث يحمل في طياته رس��������التني 
مهمتني اس��������تطاع معال��������ي الرئيس 
إيصالهم��������ا ال��������ى اآلخري��������ن وبدق��������ة 
عالي��������ة األول��������ى ال ش��������ك انه��������ا كانت 
القض��������اء  أن  مفاده��������ا  خارجي��������ة 
ف��������ي الع��������راق بع��������د تغيي��������ر النظام 
السياسي عام ٢٠٠٣ بقي متماسكا 
ومحافظ��������ا عل��������ى اس��������تقالله وعلى 
دوره املح��������وري واألب��������وي الجام��������ع 
مكوناتهم  بمختلف  العراقيني  لكل 
تحت خيمة الع��������راق االتحادي ولم 
يتأثر باملطبات السياسية الداخلية 
للتدخ��������الت  الراف��������ض  وموقف��������ه 

الخارجية.
أم��������ا الرس��������الة الثانية فأنه��������ا كانت 
داخلية موجهة إلى ش��������ركاء الوطن 

هو أن القضاء كان وما زال وسيبقى 
صمام امان ملصال��������ح العراق العليا 
ف��������ي أحلك الظ��������روف وأصعبها ولن 
يتخلى عن دوره الوطني واألخالقي 
في الحف��������اظ على مكتس��������بات أبناء 
الش��������عب العراقي املتحقق��������ة ما بعد 
ع��������ام ٢٠٠٣ م��������ن تضحي��������ات ودم��������اء 
وش��������هداء قادة عظام مهم��������ا ازدادت 
شدة خالفاتكم وصراعاتكم وعليكم 
ان تتذك��������روا دائم��������ا ان م��������ا يص��������در 
ع��������ن القض��������اء بموج��������ب الدس��������تور 
بخ��������الف  ذل��������ك  كان  وان  والقان��������ون 
رأيك��������م ويتعارض مع مصالحكم ان 
الواجب الوطني يحتم عليكم احترام 
الدستورية والقضائية من  أحكامه 
اجل مصلحة العراق وحده أن كنتم 
فعال تريدون بناء دولة مؤسس��������ات 
يحكمها القانون والقضاء ويخلدكم 
التاريخ ويذكركم بخير يوما ما فما 
لكم من حبل نجاة غير احترام حكم 

القضاء وان الرسالة قد وصلت. 

ان للتاريخ أياما تعد فاصلة في معطياتها وانجازاتها, وخاصة اذا جاءت تلك 
املعطيات واالنجازات ذات صلة بتنظيم الحياة  االجتماعية ,ذلك ان االنسان بطبيعته 

يرغب ومن االعماق ان يعيش ويحيا في دنيا ذات تنظيم اجتماعي منسجم مع 
طموحاته وحاجاته وكل ذلك من خالل تنظيم قانوني متطور بتطور الحياة

https://www.hjc.iq/view.69197/
https://www.hjc.iq/view.69198/
https://www.hjc.iq/view.69193/


w w w . h j c . i q
 Monthly Newspaper
AL Qadaa

..األخيره

ن 
َ
ُمُرُكْم أ

ْ
��������َه َيأ

َّ
 ٱلل

َّ
ق��������ال تعالى بس��������م الله الرحم��������ن الرحي��������م )ِإن

 
ْ
ْحُكُموا

َ
ن ت

َ
اِس أ

َّ
 ٱلن

َ
م َبنْي

ُ
ا َحَكْمت

َ
ْهِلَها َوِإذ

َ
ٰى أ

َ
اِت ِإل

َ
َمان

َ ْ
 ٱأل

ْ
وا دُّ

َ
ؤ

ُ
ت

 َسِميعًا َبِصيرًا( 
َ
َه َكان

َّ
 ٱلل

َّ
ُكم ِبِه ◌ِإن

ُ
ا َيِعظ َه ِنِعمَّ

َّ
 ٱلل

َّ
َعْدِل ◌ ِإن

ْ
ِبٱل

اشارت االية الكريمة الى مهمة جليلة وعظمية وهي القضاء 
والعدال��������ة التي امر بها القران الكريم ال خالف بني الفقهاء في 
أصل مش��������روعية القضاء، بل انه ثاب��������ت لديهم بالضرورة من 
الدي��������ن، بعد ثبوت أحكام��������ه التفصيلية في الكتاب والس��������نة، 
وقي��������ام األدلة عليه من اآليات والرواي��������ات املعتبرة، ونجد في 
ه��������ذا املج��������ال أن الفقهاء متفقون عل��������ى أن القضاء واجب على 
نحو الكفاية، وانه إذا قام به بعض القادرين عليه بشكل يفي 
بحاجة املجتمع. س��������قط الوجوب عن الباقني ووجود القانون 
لوح��������ده اليكفي اذا ل��������م يطبق من الناحي��������ة العملية بل يبقى 
حبرا على ورق لذا اصبح من ضروريات الحياة قيام س��������لطة 
قضائية تتولى تطبيق القانون لتامني العدل بإعطاء كل من 
طرفي النزاع ما يس��������تحقه وتحقيق املساواة في التوازن بني 

الحقوق وااللتزامات.

وألهمية القضاء في الحياة البش��������رية وصف منذ القدم بانه 
فريض��������ة محكمة اي ال يمكن االس��������تغناء عنه في اي زمان او 
م��������كان مهما تط��������ورت الحضارة البش��������رية ولذلك نجد ان من 
يتصدى ملهم��������ة القضاء يجب ان تتوفر في��������ه مؤهالت ذاتية 
ومؤهالت مكتس��������بة ام��������ا املؤه��������الت الذاتية فه��������ي املؤهالت 
االعتقادية وه��������ي االيمان بالله س��������بحانه وتعالى فااليمان 
بالله مص��������در لطاقة روحية تراقب عمل االنس��������ان في اقواله 

وافعاله.
ات��������ه القضائية واصدار  والقاض��������ي على الخصوص في اجراء
حكمه ومؤهالت سلوكية تتمثل في النزاهة واالستقامة وهي 
ضرورية لكل انسان يتعامل مع غيره بصدق وثقة وهي مهمة 
لعمل القاضي كونه يقوم باخطر مهمة في جميع دول العالم 
كونه يفصل بني االطراف املتنازعة ويكون الوس��������يلة التي من 
خاللها يمكن ايصال الحق الى أهله، واما املؤهالت املكتسبة 
يكتس��������بها القاضي من خالل ثالثة مصادر هي كلية القانون 
واملعه��������د القضائي وممارس��������ة االعم��������ال القانونية وان احدى 

الوظائف الرئيس��������ية للقضاء هي تفس��������ير وتطبيق القوانني 
على حاالت مح��������ددة، حيث يقوم القضاة بتفس��������ير وتطبيق 
القوانني، والس��������لطة القضائية الس��������لطة الثالثة من س��������لطات 
الدولة وأهمها  فاذا كانت السلطة التشريعية تشرع القوانني 
والتنفيذي��������ة تنفذ تل��������ك القوانني فان الس��������لطة القضائية هي 
املرجع للجميع إليق��������اف اي تجاوز او انتهاك للقانون كونها 
الجه��������ة املختصة بتحقي��������ق العدالة واالنص��������اف للجميع بال 
تمييز وال اس��������تثناء وإيقاف اي تجاوزات او انتهاكات من اي 
شخص او جهة باملخالفة لنصوص الدستور والقانون التي 
نص��������ت على الحق��������وق التي للجميع والواجب��������ات التي عليهم 
وتحكم جميع األش��������خاص واألط��������راف بقواعد عامة ومجردة 
يت��������م تطبيقها عل��������ى الجميع بال تمييز وجمي��������ع الوقائع بال 

استثناء.  
والسلطة القضائية بجميع اجهزتها منظومة متكاملة تعمل 
بفعالية لتحقيق العدالة وتعتبر اهم ضمانات حماية حقوق 

االنسان ومكافحة الجرائم املختلفة.

أهمية القضاء في المجتمع
قلم القاضي

●  7th Year  Issue (71) January 2022السنة السابعة/ العدد )71( كانون الثاني  2022

القاضي عماد عبد اهلل

■ بغداد / إيناس جبار 

يحتف��������ل القض��������اء العراق��������ي ف��������ي الثال��������ث 
والعشرين من كانون الثاني بيوم القضاء 
العراقي، يوم استقالله التام الذي أضاف 
عي��������دا وطنيا آخ��������ر إلى أعي��������اد العراقيني 
ومناسباتهم التي يعتزون بها، فالقضاء 
ركن أساس في دولة القانون واملؤسسات 

والضامن لحقوق املواطنني وحرياتهم.
 خطا القضاء العراقي خالل الفترة القليلة 
املاضية خطوات رصينة شاسعة وفعلية 
في س��������بيل التق��������دم والتطور أرس��������ى بها 
العديد م��������ن القواعد واملب��������ادئ والقرارات 
التي نظمت واس��������تردت حقوق املواطنني 
عب��������ر تفعي��������ل العديد م��������ن القوان��������ني التي 
كانت غير مفعلة وتش��������ديد قوانني أخرى، 

وعبر تطويره ملنظومته وجهوده.
 واثنى العديد من املختصني واألكاديميني 
واملثقفني على م��������ا يقوم به، مهنئني أبناء 
الس��������لطة القضائي��������ة كافة بي��������وم القضاء 

العراقي.  
وف��������ي تعليقه إلى صحيف��������ة "القضاء" عبر 
األستاذ هاشم حسن التميمي عميد كلية 
اإلعالم الس��������ابق قائ��������ال "في ي��������وم العدالة 
استرجع مقولة )ونسنت تشرشل(  اشهر 
رئيس وزراء بريطانيا الذي عقد اجتماعا 
لل��������وزراء تح��������ت القصف الن��������ازي الرهيب 
للندن في الحرب العاملية الثانية وس��������أل 
وزير العدل هل ان القضاء بخير واألحكام 
تصدر بعدالة ونزاهة وبدون فس��������اد، قال 
نع��������م. فرد علي��������ه  وله��������ذا ف��������ان بريطانيا 

ستنتصر في الحرب".

وأض��������اف "فعال.. عل��������ى الرغم م��������ن الدمار 
الش��������امل نهض��������ت بريطاني��������ا  والخ��������راب 
من تحت ال��������ركام وانتص��������رت  في الحرب 
وانتص��������رت ايض��������ا ف��������ي معرك��������ة إعم��������ار 
بريطاني��������ا، متابعا "ونحن ف��������ي تجربتنا 
العراقي��������ة نمر بتحدي��������ات خطيرة تتطلب 
منا مؤسس��������ات رصين��������ة  للعدالة تحمي 
الدستور وتحمي  حقوق املواطن وتصون 
الوطن السيما ان العراق يعد املوطن األول 
ألقدم الشرائع ومنها ما نقش على مسلة 
حمورابي ومس��������لة نرام سني، وامتد األثر 
وتعمق في تراثنا الفقهي اإلسالمي الذي 
انتعش عل��������ى ارض الرافدي��������ن وكانت لنا 
في العصر  الحديث مؤسس��������ات للقضاء 
وكليات  للحقوق والقانون خرجت نخبة 
من املع رج��������ال العدالة املش��������هود للبعض 
منهم بالذكاء واالجتهاد  والش��������جاعة في 

اتخاذ القرار". 
وأكم��������ل التميم��������ي ب��������ان "القض��������اء العراقي 
سجل مواقف شجاعة في محاربة اإلرهاب 
والفس��������اد وقدم أعدادا كبيرة من  الش��������هداء 
قرابني للوطن وإلرس��������اء العدال��������ة"، منوها 
"ونح��������ن نحتفي في ه��������ذا الي��������وم علينا إن 
نحث الجميع للعمل على رصانة وحصانة 
واس��������تقالل القض��������اء م��������ن مختل��������ف ان��������واع 
الضغوط فالحفاظ على اس��������تقالل القضاء 
هو الخطوة األولى النتصارنا في معركتي 

الحرب على الفساد وإعمار البالد".

قرارات جريئة
 م��������ن جانبها قالت املتحدثة باس��������م نقابة 
املحام��������ني العراقيني علي��������اء عبود مهنئة 

الس��������لطة القضائية وكوادرها إن "القضاء 
العراقي الي��������وم يواجه تحدي��������ات خطيرة 
على املستوى العملي بسبب وضع العراق 
ال��������ذي يستش��������ري به الفس��������اد السياس��������ي 
واملؤسس��������اتي ولكن هذا ل��������م يعطل حركة 
القض��������اء،  فالقض��������اء العراق��������ي يق��������دم بني 
الفينة واألخ��������رى مجموعه م��������ن القرارات 
الجريئ��������ة ويطي��������ح بع��������روش مؤسس��������ات 

فاسدة". 
واضافت املتحدثة أن "القضاء العراقي لم 
يق��������ف مكتوفا أمام التش��������ريعات العراقية 
الت��������ي ال تواك��������ب التطورات ف��������ي املجتمع 
فن��������راه يصدر القرارات الت��������ي تواكب روح 
العصر واالجته��������ادات القضائية  الدقيقة 

التي تحق الحق".

دور ايجابي
ومن جانبه، هنأ الباحث واملحلل بالشأن 
السياس��������ي والقانوني املحامي الناش��������ط 
املدني صفاء الالمي باملناسبة قائال "أزف 
أجمل التهاني والتبريكات إلى الس��������لطة 
القضائية بمناسبة يوم القضاء العراقي 
متمني��������ا لهم تحقي��������ق مزيد م��������ن العدالة 
وبس��������ط العدل في رب��������وع وطننا الحبيب 
م��������ن خالل الدور املهم ال��������ذي تلعبه وتقوم 
ب��������ه ه��������ذه املؤسس��������ة العريقة في إش��������اعة  

العدل وتعزيز  قيمة".
وأض��������اف الالمي أن "املؤسس��������ة القضائية 
في اآلونة األخيرة وعندما تولى الرئيس 
القاض��������ي الدكت��������ور فائق زي��������دان املحترم 
إدارة الس��������لطة القضائي��������ة أخ��������ذت تتجه 
نح��������و مكانة تلي��������ق بمكانته��������ا من حيث 

تطبيق اإلج��������راءات القضائية في املحاكم 
ومن خالل األحكام القضائية التي تصدر 
ب��������كل حي��������اد وموضوعية ف��������ي الكثير من 
األحكام التي ص��������درت ضمن اطر القانون 
وتش��������ريعات القانون الناف��������ذة ونجد ذلك 
تجلى من خالل حماية املجتمع من بعض 
الظواهر  التي تسيء إلى املجتمع العراقي 
والت��������ي تصدى لها القض��������اء من خالل من 
)الدك��������ة العش��������ائرية  خ��������الل االعمام��������ات ك�
ومكافحة االبتزاز االلكتروني( وتش��������ديد 
العقوب��������ات وكثي��������ر من الق��������رارات واألمور 
املهمة التي سعى مجلس القضاء األعلى 
إل��������ى الس��������يطرة عليه��������ا عل��������ى الرغ��������م من 
نقص التش��������ريعات التي تتوالها الجهات 
والس��������لطة التنفيذي��������ة إال أن القض��������اء كان 
له دور ايجاب��������ي في حماية أبناء املجتمع 
وتعزي��������ز قيم العدال��������ة والنزاهة من خالل 
تطبيق سلطة القضاء في تطبيق األحكام 

والقرارات القضائية".

قرارات شجاعة
بدورها، الدكتورة األكاديمية والتدريسية 
في جامعة بغداد األس��������تاذة نجاة الزغبي 
هن��������أت القض��������اء العراق��������ي واثن��������ت عل��������ى 
دوره املميز قائل��������ة "أتقدم بأزكى التهاني 
والتبريكات إلى منظومة القضاء العراقي 
رئاس��������ة وأعضاء ومنتس��������بني بمناس��������بة 
ي��������وم القضاء العراقي األغر، ونش��������هد لهم 
باملواق��������ف املش��������رفة في تطبي��������ق  القانون 
والعدال��������ة ونؤك��������د دعمن��������ا له��������م كأف��������راد 
ومس��������اعدة ومس��������اندة أي موق��������ف وطني 
نبيل لجعل العراق في الصدارة... محبات 

ل��������كل جهود القضاء والقرارات الش��������جاعة 
الت��������ي أصدره��������ا وأرس��������ت قواع��������د متينة 

تحافظ على تماسك املجتمع لحمايته".

األنموذج واملثل والقدوة
القانون��������ي املخض��������رم ط��������ارق ح��������رب هن��������أ 
القض��������اء ب��������دوره عبر كلم��������ة له ق��������ال فيها 
)عربون اعتزاز وطغراء والء في يوم مسرة 
وس��������عادة ه��������و ي��������وم االحتف��������ال بالقضاء( 
موضحا ان "دستور ٢٠٠٥ قد ذكر استقالل 
القضاء بش��������كل يف��������وق ما كتبته دس��������اتير 
الدول األخرى فقد ذكر الدس��������تور العراقي 
اس��������تقالل القضاء ف��������ي امل��������ادة ١٩/أوال من 
الدستور بقوله )القضاء مستقل ال سلطان 
عليه لغير القان��������ون(، وفي املادة ) ٤٧( من 
الدس��������تور الذي قرر أن الس��������لطة القضائية 
اختصاصاته��������ا  تم��������ارس  االتحادي��������ة 
ومهماتها على أس��������اس مب��������دأ الفصل بني 
الس��������لطات، وفي املادة )٥٠( من الدس��������تور 
التي ح��������ددت اليمني الدس��������تورية أوجبت 
عل��������ى م��������ن ي��������ودي اليم��������ني م��������ن أصح��������اب 
املناص��������ب العلي��������ا والدرج��������ات  الخاص��������ة 
بدءًا من رئي��������س الجمهورية وجوب العمل 
على صيانة اس��������تقالل القضاء، وفي املادة 
٨٧ من الدس��������تور  تقرر ان تكون )الس��������لطة 
القضائي��������ة مس��������تقلة وتتواله��������ا املحاكم(، 
وف��������ي امل��������ادة )٨٨( م��������ن الدس��������تور  تقرر ان 
يكون )القضاة مستقلني ال سلطان عليهم 
في قضائهم لغي��������ر القانون وال يجوز ألية 
س��������لطة التدخل في القضاء او في ش��������وؤن 
العدال��������ة. وف��������ي القضاء قال��������وا:- الناس في 

نعماء ما عظموا القانون والقضاء.

طوبى ملن كان شغوفًا وعن مخالفة أحكام 
القضاء مصروفا.

ومن اتخذ القضاء لجامًا س��������يده الناس 
إماما.

ومن ولي القضاء ذبح بغير سكني.
ومن ولي القضاء عليه ان يخصص يومًا 

للقضاء ويومًا للبكاء. 
وتاب��������ع حرب "روي عن اإلم��������ام علي قوله 
)اخت��������ر للقض��������اء أفض��������ل الرعي��������ة ممن ال 
يمليه إط��������راء او يزدهي إغراء، وروي عن 
الخليفة عمر بن الخطاب في رسالته عن 
القضاء )القضاء فريضة محكمه وس��������نة 
متبعه(، وفي الكتاب الكريم كان القضاء 
من مهامه س��������بحانه إذ )والل��������ه يحكم ال 
معقب عل��������ى حكمه( وقوله )والله يقضي 
بالح��������ق( وكان القضاء من مهام األنبياء 
)ي��������ا داود انا جعلن��������اك خليفة في األرض 

فأحكم بني الناس بالحق(.
وأكم��������ل أن "القضاء احت��������ل املكانة األزكى 
واملوض��������ع األعل��������ى في املواثي��������ق الدولية 
ا من ميثاق األمم املتحدة  وفي العالم بدء

واالتفاقيات الدولية والقانون الدولي".
وخلص إلى أن "العبارات تختفي وتهرب 
املصطلحات وتتوقف عند املدح والثناء 
والدع��������اء  والش��������كر  واإلط��������راء  والحم��������د 
للقض��������اء والقضاة ف��������ي بالدنا فقد كانوا 
وما زالوا امللتحد األخير للمواطن إلرجاع 
حقوق��������ه حتى يمك��������ن الق��������ول ان القضاء 
بلغ الكمال او ش��������ارف ووص��������ل التمام او 
قارب فلقد عمل مجل��������س القضاء األعلى 
وقضاته على أداء املهمات القضائية في 
زمن شاع فيه االرهاب والفتنة الطائفية 
مما ال يمك��������ن ان يقوم به القضاء في بلد 
آخر... ولقضاة هذه البالد نقول س��������ألته 
سبحانك له العمر املديد والعيش الرغيد 
واليوم السعيد في يوم القضاء فقد كنتم 
عند حسن الظن وأديتم األمانة القضائية 

بالكمال والتمام". 
س��������المًا ونعم��������ًا ملجلس القض��������اء األعلى 
ورئيس��������ه القاضي فائق زي��������دان وجميع 
القض��������اة ف��������ي الع��������راق فلكم من��������ا التحية 
وال��������ود عل��������ى إيمانك��������م بالعق��������ل الوطني 
والقلب العراقي فقد كنتم أبناء الرافدين 
وآمنتم بفضل النهرين وكنتم األنمودج 
واملث��������ل والعين��������ة والق��������دوة ف��������ي النزاهة 
والعفة والعلم والفهم ، وتطبيق القانون 
ونتمنى س��������نة جديدة باس��������تمرار تقديم 

األفضل واألمثل ألبناء هذه البالد.

يوم القضاء بعيون املثقفني واألكادمييني: 

عربون اعتزاز ووالء.. في االحتفال بالقضاء

طارق حربد. نجاة الزغبيصفاء الالميعلياء عبود الحسنيد. هاشم حسن التميمي
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