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بغداد / إيناس جبار
"

تطل على ضفاف دجلة أولى محاكم العاصمة التي تمثل 
إرثا زاخ��������را وموروثا بغداديا أصيال، فمحكمة األحوال 
الشخصية في الرصافة تحمل سجال حافال بمعامالت 
وأوراق تؤرش��������ف تاري��������خ الع��������راق الحدي��������ث واملعاصر، 
تارك��������ًة بصمة في ذكريات العراقي��������ن وأحاديث ذويهم 
ع��������ن معامالته��������ا الرس��������مية كأول محكم��������ة، ومروياتهم 
الش��������عبية عن انتظار قاضي بغ��������داد األول ليعلن ثبوت 

الرؤية الشرعية ألهلة األعياد.

يقول القاضي س��������الم روض��������ان متحدثا عن تاريخها إن 
"محكم��������ة األحوال الش��������خصية في الرصاف��������ة أو محكمة 
ش��������ارع النهر كانت باألصل دارًا لإلفتاء في زمن الدولة 
العثماني��������ة، كان يقصدها رجال دي��������ن يقومون بإصدار 
الفتاوى ويردون على أسئلة العامة، ولم تكن قد شكلت 

املحاكم في تلك الحقب الزمنية".
ويضيف روضان في حديث إلى "القضاء" أن "تأس��������يس 
املحكمة بدأ منذ ما يقارب ال�600 عام حيث أهدت إحدى 
أعي��������ان بغداد القدم��������اء )عادلة خات��������ون( أرض املحكمة، 
وللس��������يدة أيضا جامع يقع مقابل املحكمة خلف بناية 

البنك املركزي حاليا وعدة مساجد في أماكن كثيرة من 
بغ��������داد، فقد أوقفت هذا العقار لرجل الدين وما يس��������مى 

)املفتي( في زمن العثمانين". ب�
ويتابع القاضي روضان "بعد انحسار الدولة العثمانية 
ودخ��������ول االنكليز حول النظام آنذاك مس��������ؤولية اإلفتاء 
من رجال دين إلى نظ��������ام محاكم فصدر بيان عام 1917 

بتشكيل املحاكم في عموم  العراق".
وافتت��������ح وزير العدل ف��������ي العهد امللكي محكمة ش��������ارع 
النهر لتك��������ون مقصدا لعم��������وم مناطق بغداد، بحس��������ب 
روض��������ان الذي لف��������ت الى ان "توس��������عة حدث��������ت بعد ذلك 

ملجال العمل القضائي وأس��������س حينذاك قضاء ش��������رعي 
بفرعن، قضاء ش��������رعي س��������ني وقضاء ش��������رعي شيعي، 
ومن ثم افتتحت محاكم أخرى في بغداد ومن ثم الحلة 

والبصرة وغيرها".
واكمل روضان إن "هذه املحكمة استمرت تنظر القضايا 
الشرعية للوقفن السني والشيعي بالبناية ذاتها ولكل 
مذهب ق��������اض ينظر دعاواه، وهي ال ت��������زال لآلن وبقيت 
محكمة بغداد الش��������رعية او محكمة األحوال الشخصية 

في الرصافة".
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محكمة األحوال الشخصية في الرصافة تاريخ بغداد الزاخر

القاضي عبد الستار بيرقدار

اإلره��������اب الفكري وهو نوع من أن��������واع األيديولوجية التي 
تؤم��������ن بعدم احت��������رام الرأي اآلخر وتس��������لبه حق��������ه بحرية 
التعبي��������ر وحري��������ة العقي��������دة، وه��������و يحج��������ر عل��������ى العقول 
والحريات ويحرم عليها التعبير عن ذاتها بحجة أن هذا 
مخال��������ف لثقافٍة أو ملذهٍب أو عقيدٍة أو رأٍي ما، وهو يحمل 

مفاهيم مثل التعصب والتطرف والتكفير.
فاإلرهاب الفكري هو أخط��������ر أنواع اإلرهاب، وهو تجميد 
العقل وقتل الحريات وتكميم األفواه ومصادرة كل حقوق 
اإلنسان في اإلبداع والتفكير واتخاذ القرار وحق االختيار 
ويحوله إلى آلة ينفذ ما يؤمر به دون أي اعتراض، ويجعله 
مستسلم اإلرادة ال حول وال قوة له فيما يحدث حوله، فهو 
يدمر اإلنس��������ان من الداخل ويتمدد عموديا وأفقيا ليشمل 
املجتم��������ع كله، حتى يتق��������زم املجتمع ويجب��������ر الناس على 
تزوير أفكارهم وأنفسهم فيسقطوا في قاع الخنوع والذل 
والهوان والعبودية، حتى تتالش��������ى شخصيتهم املعنوية 
ليصبحوا مرغمن على تقبل كل ما يملى عليهم طائعن 

خاضعن تحت قوة التهديد والوعيد. 
واإلرهاب الفكري يتلخص بجملة »كل من ليس معنا فهو 
ضدنا« وهو موجود في كل املجتمعات بنس��������ب متفاوتة 
وهو ظاهرة عاملية ولكنه ينتش��������ر في املجتمعات املنغلقة 
وذات الثقافة الش��������مولية لذلك تلتقي مصالح التنظيمات 
اإلرهابي��������ة عل��������ى اخت��������الف مس��������مياتها وتوجهاتها على 
أرضي��������ة واحدة رغم وج��������ود كل منها عل��������ى طرف نقيض 
لآلخ��������ر وذلك في إتب��������اع النه��������ج الفكري واألس��������لوب ذاته 
عندم��������ا يتعلق األمر باإلرهاب الفك��������ري والفروق بن هذه 
الجه��������ات ش��������كلية إال أنها تتالقى في ممارس��������ة التهميش 
والطغيان واالس��������تهزاء وتحقير اآلخري��������ن مهما اختلفوا 
عقائدي��������ا وفكريا معهم والهدف هو إس��������كات األش��������خاص 
وإخراسهم ليتس��������نى لهذه التنظيمات نشر أفكارها دون 
أي معارض��������ة م��������ن اآلخري��������ن والويل ملن تس��������ول له نفس��������ه 

بمعارضة أفكارهم.
لذا فان معالجة اإلرهاب الفكري ال يمكن أن تتم دون إشاعة 
الديمقراطي��������ة الحقيقي��������ة واحترام الرأي اآلخ��������ر وصيانة 
الحق��������وق والحري��������ات العام��������ة والحيلول��������ة دون انتهاكها 
واإليمان املطلق بأن الوطن للجميع وليس لحزب أو كتلة 
أو فئة ما لم تكن األهداف والطموح أبعد من الديمقراطية 

املطلوبة.

اإلرهاب الفكري
اإلفتتاحية

بغداد / زيد األعرجي

فت��������ح القضاء باب النهاية إلح��������دى العادات 
القبلية التي ش��������كلت تهدي��������دًا ألمن املجتمع 
بع��������د أن اعتب��������ر "الدك��������ة العش��������ائرية" فع��������ال 
إرهابيا يحاس��������ب بموج��������ب قانون مكافحة 

اإلرهاب.
و"الدك��������ة" عم��������ل يتلخ��������ص بقيام أف��������راد من 
عش��������يرة معين��������ة عل��������ى تهدي��������د مواطن من 
عشيرة أخرى، من خالل إطالقات نارية على 
منزله، كتحذير شديد لدفعه على الجلوس 
والتفاوض لتسوية الخالف. وفي حال عدم 

موافقة الط��������رف املس��������تهدف، تتطور األمور 
لتؤدي إلى وقوع ضحايا من الطرفن.

وأخ��������ذت "الدكة العش��������ائرية" منحًى خطيرًا 
بعد أن ش��������اعت في املدة األخيرة بشكل غير 
مسبوق، إذ لم يعد هذا العمل مقتصرا على 
إط��������الق النار فحس��������ب، بل وص��������ل مرتكبوه 
إلى استخدام أس��������لحة متوسطة كالرمانات 
والقاذف��������ات املض��������ادة للدروع، م��������ا أدى إلى 

سقوط ضحايا جراء هذه األعمال.
وطلبت عدد من قيادات العمليات وبضمنها 
قي��������ادة عمليات بغداد من القضاء إبداء رأيه 
بشأن تشديد عقوبة املتهمن بهذه األعمال، 

وبانعق��������اد جلس��������ة مجلس القض��������اء األعلى 
الدورية اصدر قراره الفصل باعتبار "الدكة 
العش��������ائرية" إرهابَا وفق امل��������ادة الثانية من 
قان��������ون مكافح��������ة اإلره��������اب رقم )13( لس��������نة 
2005، الت��������ي تن��������ص عل��������ى أن "التهديد الذي 
يه��������دف إلى القاء الرعب بن الناس أيًا كانت 

بواعثه يعد من األفعال اإلرهابية".
وتّوج هذا القرار سريعًا باجتماع لعدد من 
الس��������ادة القضاة مع قيادات وزارة الداخلية 
وبحض��������ور وكي��������ل وزي��������ر الداخلي��������ة لوضع 
آلية تطبيقه، وبجهود قضائية اس��������تثنائية 
وبالتنسيق مع األجهزة األمنية نفذت اغلب 

قي��������ادات العمليات عددا م��������ن أوامر القبض 
بحق من خالف القرار.

ففي ميس��������ان، أعلن��������ت محكمة االس��������تئناف 
بال�"دك��������ة  متهم��������ا   )44( أق��������وال  تصدي��������ق 
العش��������ائرية" وفق املادة الثاني��������ة من قانون 
مكافحة اإلرهاب، ما أفضى إلى انحسار هذه 
األعمال هن��������اك بصورة كبي��������رة وصلت إلى 
نسبة ال�%90 بحسب القاضي سعد سبهان. 
وقال سبهان إلى "القضاء" وهو قاضي اول 
محكم��������ة تحقي��������ق العمارة إن "أعم��������ال الدكة 
العش��������ائرية انخفضت إلى نس��������بة %90 في 
مناط��������ق من املحافظة وانقض��������ت نهائيا في 

أخ��������رى، اذ صدقت محكم��������ة تحقيق العمارة 
وحدها أق��������وال )30( متهم��������ًا وأصدرت )17( 

أمر قبض".
وفيما نوه بأن "محافظة ميس��������ان ش��������هدت 
مث��������ل هك��������ذا أعم��������ال بكث��������رة كونه��������ا أكثر 
محافظات الع��������راق التي تصطبغ بالطابع 
العش��������ائري"، اش��������اد بقرار مجلس القضاء 
األعل��������ى و"التكييف الجديد ال��������ذي أصدره 
ودور األجهزة األمنية في تطبيقه ملا حققه 

من نتائج مرضية على ارض الواقع".
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القضاء يكتب فصل النهاية لـ"الدكة العشائرية" 
باعتبارها "إرهابا"

الشرطة تلقي القبض على عشرات املتهمني بارتكاب اجلرمية

صالح الدين/ مروان الفتالوي

تعم��������ل محكم��������ة جناي��������ات ص��������الح الدي��������ن 
الدع��������اوى  تضاعف��������ت  بعدم��������ا  بهيئت��������ن 
أمامه��������ا منذ تحرير مدين��������ة تكريت )مركز 
املحافظ��������ة( وبقي��������ة أقضيتها م��������ن قبضة 
األخي��������ر  خّل��������ف  فق��������د  اإلرهاب��������ي،  داع��������ش 
بجرائمه وعملياته اإلرهابية عددا ضخما 

من الدع��������اوى وامللف��������ات واإلرهابين أمام 
املحكمة لتحديد مصيرهم.

وعلى الرغ��������م من الدمار ال��������ذي طال البنى 
التحتية واألضابير ج��������راء احتالل داعش 
مدين��������ة تكري��������ت، بقي��������ت الدع��������اوى تأخ��������ذ 
مجراها القانوني وفتحت املحاكم أبوابها 
في موق��������ع بديل في بلدت��������ي الدجيل وبلد 
بعد االحتالل، لتعود الى موقعها الرئيس 

في تكريت بعد التحرير وتوسع الجنايات 
عملها بهيئتن.

 ويق��������ول القاضي علي حس��������ن الخزرجي 
رئيس محكم��������ة الجناي��������ات ونائب رئيس 
استئناف صالح الدين في مقابلة موسعة 
مع القضاء إن "املحكمة استقبلت هذا العام 
)1345( دعوى أغلبه��������ا ذات طابع إرهابي 

حسم منها )1169(".

وعل��������ى الرغ��������م م��������ن خل��������و املحافظ��������ة م��������ن 
الخزرج��������ي  أن  إال  اإلرهابي��������ة،  العملي��������ات 
يبدي قلقه من املناطق الحدودية املحاذية 
لالنب��������ار وديال��������ى ونين��������وى التي ش��������كلت 
التضاري��������س  مرتع��������ا لإلره��������اب لوع��������ورة 

وحجم املساحة.

التفاصيل في صفحة حوار خاص

جنايات صالح الدين: قلق أمني من المناطق المحاذية

بغداد / سيف محمد 

يمثل "والي كرك��������وك" امام القضاء العراقي 
مواجه��������ا تهم��������ًا إرهابية ع��������دة. "أبو حمزة 
الكردي" وهكذا يكنيه تنظيم داعش، حظي 
بثقة زعي��������م التنظي��������م اإلرهاب��������ي وأصبح 
م��������ن "املقرب��������ن"، فبعدم��������ا ش��������غل منص��������ب 
والي ش��������مال بغداد ونتيج��������ة لنجاحه في 
العملي��������ات التي كانت تنف��������ذ ضمن قاطعه 
أعج��������ب به "الخليفة" وكرمه بمبلغ من املال 

ثم جرى تعيينه واليًا لوالية كركوك.
كان العق��������ل املدبر لكثير من العمليات التي 
نفذت ف��������ي العاصمة بغداد واش��������رف على 
تدريب واعداد الخطط العسكرية للتنظيم 
كونه ضابطًا في األمن العس��������كري سابقًا، 
واش��������رف أيضا على عملية اس��������ر عدد من 
الضباط واملنتسبن من قوات البيشمركة 
ضمن محور كركوك ووضعهم في أقفاص 
حدي��������د وتصويره��������م وه��������م يتجولون بهم 

عب��������ر العج��������الت ف��������ي كرك��������وك عازي��������ًا ذلك 
الى الخس��������ائر التي تعرض له��������ا التنظيم 
وهب��������وط معنوي��������ات مقاتلي��������ه، انتقل الى 
سوريا للعمل في اإلدارة العسكرية لديوان 

الجند هناك.
"أبو حمزة الكردي" يبلغ من العمر 45 عامًا، 
تخرج ع��������ام 1992 من كلي��������ة األمن القومي 
الدورة 14 ونسب للعمل في مديرية األمن 
العس��������كري بمنصب ضابط امن في الفيلق 
الثاني، ع��������اد للعمل بعد العام 2004 برتبة 
رائ��������د ف��������ي وزارة الداخلي��������ة، ويمتل��������ك من 
الخبرة العسكرية ما يؤهله للقيادة، نجح 
التنظيم في تجنيده بعد ان اعتقل من قبل 
األمريكان ووضع في س��������جن كروبر حتى 
التقى باملتهم )أبو زيد( وبعد خروجه من 
السجن التقى بالش��������خص ذاته في منطقة 

املشاهدة شمال بغداد.

التفاصيل ص 3

أبو حمزة الكردي: تجولنا بأسرى البيشمركة 
في أقفاص لرفع معنويات مقاتلينا

255 دعاوى "منع املعارضة" تشيع يف 
احملاكم حللحلة أزمات الدور املستأجرة

جنايات بابل: اإلعدام ملتهمني اثنني 
بخطف فتاة صماء واغتصابها

عصابة خطف واغتيال يف دياىل تواجه 
أحكاما بالسجن املؤبد

ُكتاب العدد

القاضي عماد عبد اهلل
األمر الوالئي

■ محكمة قلعة صالح إحدى أعرق الدور القضائية في البالد.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد/ عالء محمد

تس��������تقبل محكمة العمل يوميًا عشرات 
الدع��������اوى الت��������ي تتضم��������ن ف��������ي غالبها 
حقوق��������ا للعامن في القطاعات املختلفة 
يبخس��������ها بع��������ض أرب��������اب العم��������ل، لكن 
املحكم��������ة ومع زخ��������م الدع��������اوى الواردة 
ت��������رى أن العام��������ل م��������ا زال يتن��������ازل ع��������ن 
حقوقه بسبب جهلة بالقوانن وثقافته 

املحدودة.
وتح��������دث ق��������اض مخت��������ص ع��������ن نس��������ب 
الدع��������اوى ال��������واردة في محكم��������ة العمل 
ببغداد، مقترحا تش��������كيل محاكم أخرى 
مع تصاع��������د حجم الدعاوى وللتخفيف 
عن كاهل العمال ممن يسكنون مناطق 

بعيدة وينوون مراجعة املحكمة. 
ورور  س��������تار  املحكم��������ة  قاض��������ي  وق��������ال 

البهادل��������ي إن "املحكم��������ة  تختص بنظر 
الدعاوى والقضاي��������ا واملنازعات املدنية 
والجزائية املنصوص عليها في احكام 
قانون العمل النافذ رقم 37 لس��������نة 2015 
وقانون التقاع��������د والضمان االجتماعي 

للعمال". 
وأض��������اف البهادل��������ي ف��������ي تصري��������ح إلى 
"القض��������اء" أن "محكمة العم��������ل تنظر في 
الدع��������اوى الت��������ي يقيمها اف��������راد الطبقة 
العاملة في القط��������اع الخاص واملختلط 
العم��������ل  أصح��������اب  ض��������د  والتعاون��������ي 
للمطالب��������ة باس��������تحقاقاتهم التي كفلها 
لهم قان��������ون العم��������ل النافذ م��������ن مكافأة 
نهاي��������ة الخدم��������ة واإلج��������ازات الس��������نوية 
وإجازات العطل الرس��������مية واألسبوعية 

وما الى ذلك". 
التفاصيل ص 3

محكمة العمل: العمال يجهلون حقوقهم

بغداد / محمد سامي

صّدقت محكمة تحقيق الكرخ املختصة بنظر قضايا اإلرهاب 
أق��������وال اثنن من املتهمن أقدما على ابتزاز املواطنن من خالل 

مواقع التواصل االجتماعي.
وأوض��������ح قاضي التحقيق املخت��������ص بنظر قضايا اإلرهاب في 
محكم��������ة تحقيق الك��������رخ أن "املتهمن تم إلق��������اء القبض عليهم 
بع��������د متابعتهم من خالل أرقام الهاتف بعد أن قاموا  بس��������رقة 

صفحات خاصة على مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك( 
عن طريق "تهكيره��������ا" ومن خالل محتوياتها يقومون بابتزاز 

أصحابها".
ويروي املتهم عدنان 39 عاما أن "البطالة واإلعاقة جراء حادث 
انفج��������ار ف��������ي بغ��������داد جعالني م��������ن املتواجدي��������ن الدائمن على 
الفيس ب��������وك وأصبحت امتلك خبرة من خ��������الل الوقت الطويل 

الذي اقضيه وفي احد األيام تمت سرقة حسابي".
وتاب��������ع عدنان "حاولت ان اجد أي فرصة حتى أعود بالصفحة 

الخاصة فقمت بالدخول عل��������ى "اليوتيوب" وتعلمت من خالل 
مقاطع الفيديو أن اعيد الصفحة".

وقال "تكونت لدي الخبرة وحاولت ان اجرب سرقة حساب احد 
الناش��������طن وبالفعل تمكنت من اخذ الحس��������اب ومن ثم تغيير 
الرمز الشخصي وأصبح هذا الحساب ملكي وهذه املرة االولى 

التي كنت اعمل هذا العمل".

التفاصيل ص 8

من معاق عاطل إلى "هاكرز" فيسبوك!
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بغداد/ إيناس جبار 

يواج��������ه الكثير من املواطنن املس��������تأجرين ملن��������ازل بدون عقد 
إيجار دعاوى من قبل املؤجرين مدعن "غصب" املس��������تأجرين 
للعقار، وتقع هذه املش��������كالت كون اغلبهم اعتمد على االتفاق 
الشفهي دون توثيق ذلك بعقد تحريري )عقد إيجار(، ولكثرة 
الدع��������اوى وحيثياتها اوج��������د القضاء العراق��������ي دعاوى "منع 

املعارضة" لحل هذه املشكالت.
ويق��������ول القاضي علي العالق قاضي أول محكمة بداءة البياع 
إنه "ال يوجد في القوانن والتش��������ريعات مسمى )دعاوى منع 

معارضة(، إال أنها ترد في التطبيق العملي".
ويضي��������ف الع��������الق أنه "لكث��������رة اس��������تخدام هذه املف��������ردة فأنها 
أصبحت سائدة في التعامل القضائي ينبغي للتمييز بينها 
وب��������ن دع��������وى منع التع��������رض فاألخي��������رة أي هي م��������ن دعاوى 
الحي��������ازة املنصوص عليها في امل��������ادة 11 من قانون املرافعات 
املدني��������ة وان منع التعرض تق��������ام من قبل حائز العقار على من 

يتعرض لحيازته لذلك العقار".
وأش��������ار القاضي إلى أن "دعوى من��������ع املعارضة فتقام من قبل 
مالك العقار على حائز إذا كانت تلك الحيازة غير مشروعة  أي 

الحائز ليس بمستأجر وليس بمن أبيح له إشغال العقار".

ويع��������رج على ان "مس��������تأجري العقارات تق��������ام عليهم الدعاوى 
إلخالئه��������م وفقا لقانون إيجار العق��������ار في حن تقام الدعاوى 
على من غصب العقارات وفقا ألحكام املادة 197 من   القانون 
املدن��������ي  العراقي ال��������ذي ينص على أن )غاص��������ب العقار(  عليه 
رد العق��������ار لصاحب��������ه مع اج��������ر مثله أي )البدل املادي لش��������غله 
العقار وهو ليس إيجارا( ، مشيرا إلى أن "اجر املثل يقدر عند 

املطالبة بواسطة خبراء مختصن".
ويواصل القاضي "يحدث أن يش��������تكي املؤجر على املس��������تأجر 
مدعي��������ا غصب العقار، فيقدم املس��������تأجر دفوعه للمدعى عليه 
ف��������ي الدعوى بأنه مس��������تأجر ولي��������س غاصبا وحي��������ث أن عقد 
اإليجار  يعد من التصرفات  القانونية  التي ال يجوز إثباتها 
إال بالبين��������ة التحريري��������ة املقي��������دة  وفقا للم��������ادة 77 من قانون 
اإلثب��������ات الناف��������ذ، ولعجزه  عن إثبات دفوعه كونه مس��������تأجرا 
تمنحه املحكمة حق تكليف خصمه املدعي مالك العقار اليمن 

الحاسمة وفقا ألحكام املادة 114-118 من قانون اإلثبات".
 ويص��������ور القاضي بعض الح��������االت حيث يقول "قد تحدث في 
بعض األحيان  أن يبرم في الورقة عقد اإليجار مع املس��������تأجر 
والذي��������ن ال يمثلون القدر األكبر من الس��������هام )50+1( أو األكثر 
من النصف  فأن  ما أس��������تقر عليه قض��������اء محكمة التمييز من 
أن ذل��������ك العقد ال يس��������ري بحق باقي الورث��������ة ألن عقد اإليجار 

من العق��������ود الدائرة بن النفع والضرر وبالتالي فأن أصحاب 
الض��������رر األكب��������ر بإمكانهم التمس��������ك بعدم نفاذ عق��������د اإليجار 
م��������ن حقهم، وبكل األحوال فان القان��������ون حدد التخلية بعد 12 
س��������نة من وفاة املستأجر وأراد الورثة إخالء البيت من املؤجر 

الساكن".
ويؤكد العالق إن "دعاوى منع املعارضة ليس شرطا أن تطلق 
على العقار املغتصب ويمكن أن تقام دعاوى منع املعارضة  في 
دعاوى غير العقارات مثال ذل��������ك إقامة الدعوى إحدى الدوائر 
بصرف راتب املوظف املدعي الذي يطلب عدم معارضتهم  في 
ص��������رف الرواتب وكذلك الدعاوى تش��������مل منع معارضتهم بأن 
يستلموا أمواال محجوزة من قبل جهة إضافة الدعوى لذلك". 
ويق��������ول أيض��������ا "هناك ص��������ورة أخرى ف��������ي إقامة دع��������اوى منع 
املعارضة وذلك من قبل الش��������ركاء اذا كان أحدهم مسافرا وعاد 
ليطلب الس��������كنى في منزل الورثة ولكنهم منعوه، فبإمكانه أو  
أحد الش��������ركاء إقامة دعوى على باقي الشركاء شاغلي العقار 
يطالب بعدم ممانعتهم له بإش��������غال العقار موضوع  الدعوى  

وصدور الحكم  بمنع معارضة الشركاء".
ويصدر الحك��������م بعد ان يؤدي املدعي اليمن الحاس��������مة بمنع 
معارض��������ة املدعي خالي��������ا من الش��������واغل  ويكون الق��������رار قابال  
لالستئناف والتمييز إذا كانت املنفعة السنوية أكثر من مليون 

دين��������ار، وإذا كانت اقل من ذلك فيكون الق��������رار  بمنع املعارضة  
قابال للتمييز امام املحكمة التمييز االتحادية فقط.

من جانبه، يؤكد القاضي علي عبد الغفور قاضي بداءة البياع  
أن "امل��������ادة 197 م��������ن القانون املدني تناولت دع��������اوى املعارضة 
للعقار املغتصب إضافة إلى املادة 161 تناولت أحكام الغصب 
ويفه��������م من منطوق امل��������ادة والتي تطبق في الدع��������اوى املقامة 
فيما بن الشركاء ، أما املادة 197 تقام من قبل املالك على الغير 

أي ليس بشريك".
ويب��������ن أن " دعاوى الغصب ترد أحيانا عل��������ى العقار وأحيانا 
أخ��������رى عل��������ى املنق��������ول وفقا مل��������ا تناوله املش��������رع بحك��������م املواد 
)194/193/192 ( م��������ن القان��������ون املدني الناف��������ذ وهذه الدعاوى 
تكون فيها اإلحكام خاضعة للطعن اس��������تئنافا أو تمييزا فيما 
إذا كان قيمته��������ا تزيد عن ملي��������ون دينار وإذا كان ملبلغ اقل من 
ملي��������ون دينار أو قيمته تس��������اوى كذلك يك��������ون الطعن بالحكم 
القضائ��������ي إمام محكمة التمييز وفقا لقانون املرافعات املدنية 

النافذ".
ويتابع  " بموجب املادة 82 من قانون اإلثبات يمكن للمحكمة 
أن ترج��������ح البينات وكون الش��������هادة تختلف من قانون اإلثبات 
عنها في قانون املدني وأصول املحاكمات الجزائية ألنه يمكن 

أن يكون الشاهد له صلة باملدعي او املدعي عليه" .

دعاوى "منع المعارضة" تشيع في المحاكم لحلحلة أزمات الدور المستأجرة

بغداد / زيد األعرجي

فت��������ح القضاء ب��������اب النهاي��������ة إلحدى 
العادات القبلية التي ش��������كلت تهديدًا 
ألمن املجتم��������ع بعد أن اعتب��������ر "الدكة 
العش��������ائرية" فعال إرهابيا يحاس��������ب 

بموجب قانون مكافحة اإلرهاب.
و"الدك��������ة" عمل يتلخص بقي��������ام أفراد 
من عشيرة معينة على تهديد مواطن 
من عشيرة أخرى، من خالل إطالقات 
ناري��������ة عل��������ى منزله، كتحذير ش��������ديد 
والتفاوض  الجل��������وس  عل��������ى  لدفع��������ه 
لتس��������وية الخ��������الف. وف��������ي ح��������ال عدم 
تتطور  املس��������تهدف،  الط��������رف  موافقة 
األم��������ور لتؤدي إلى وقوع ضحايا من 

الطرفن.
وأخ��������ذت "الدك��������ة العش��������ائرية" منحًى 
خطيرًا بعد أن شاعت في املدة األخيرة 
بش��������كل غير مس��������بوق، إذ لم يعد هذا 
العمل مقتصرا على إطالق نار فقط بل 
وصل مرتكبوه إلى استخدام أسلحة 
والقاذف��������ات  كالرمان��������ات  متوس��������طة 
املضادة للدروع، ما أدى إلى س��������قوط 

ضحايا جراء هذه األعمال.
وطلبت ع��������دد من قي��������ادات العمليات 
وبضمنه��������ا قي��������ادة عملي��������ات بغ��������داد 
من القضاء إبداء رأيه بش��������أن تشديد 
األعم��������ال،  به��������ذه  املتهم��������ن  عقوب��������ة 
وبانعق��������اد جلس��������ة مجل��������س القضاء 
األعل��������ى الدورية اصدر ق��������راره الفصل 
"الدكة العش��������ائرية" إرهابَا  باعتب��������ار 
وفق املادة الثانية من قانون مكافحة 
اإلره��������اب رقم )13( لس��������نة 2005، التي 
تنص على أن "التهدي��������د الذي يهدف 
إلى الق��������اء الرعب بن الناس أيًا كانت 

بواعثه يعد من األفعال اإلرهابية".
وتّوج ه��������ذا القرار س��������ريعًا باجتماع 
لعدد من الس��������ادة القضاة مع قيادات 
وزارة الداخلية وبحضور وكيل وزير 
الداخلية لوضع آلية تطبيقه، وبجهود 

قضائية اس��������تثنائية وبالتنسيق مع 
األجهزة األمنية نف��������ذت اغلب قيادات 
العملي��������ات عددا م��������ن أوام��������ر القبض 

بحق من خالف القرار.
محكم��������ة  أعلن��������ت  ميس��������ان،  فف��������ي 
 )44( أق��������وال  تصدي��������ق  االس��������تئناف 
متهما بال�"دكة العشائرية" وفق املادة 
الثانية من قان��������ون مكافحة اإلرهاب، 
ما أفضى إلى انحس��������ار هذه األعمال 
هن��������اك بص��������ورة كبيرة وصل��������ت إلى 
نسبة ال�%90 بحس��������ب القاضي سعد 

سبهان.
وق��������ال س��������بهان إل��������ى "القض��������اء" وهو 
قاضي اول محكم��������ة تحقيق العمارة 
إن "أعمال الدكة العشائرية انخفضت 
إل��������ى نس��������بة %90 ف��������ي مناط��������ق م��������ن 
املحافظة وانقضت نهائيا في أخرى، 
اذ صدق��������ت محكمة تحقي��������ق العمارة 
وحدها أق��������وال )30( متهمًا وأصدرت 

)17( أمر قبض".
وفيما ن��������وه ب��������أن "محافظة ميس��������ان 
شهدت مثل هكذا أعمال بكثرة كونها 
أكثر محافظات العراق التي تصطبغ 
بقرار  اش��������اد  العش��������ائري"،  بالطاب��������ع 
مجلس القض��������اء األعل��������ى و"التكييف 
الجديد الذي أص��������دره ودور األجهزة 
األمني��������ة ف��������ي تطبيق��������ه مل��������ا حققه من 

نتائج مرضية على ارض الواقع".
وبدا الحم��������اس واضحًا على األجهزة 
الداخلي��������ة  وزارة  وقي��������ادات  األمني��������ة 
لتطبي��������ق الق��������رار، كما أك��������د املتحدث 
الرس��������مي ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
القاضي عبد الس��������تار بيرق��������دار الذي 
ووزارة  للقض��������اء  اجتماع��������ا  حض��������ر 

الداخلية لتحديد آليات التنفيذ.
"القض��������اء":  إل��������ى  بيرق��������دار  ويق��������ول 
حم��������اس  االجتم��������اع  ف��������ي  "تلمس��������نا 
الداخلية  وزارة  قي��������ادات  واس��������تعداد 
لتطبيق ه��������ذا الق��������رار، إذ جرى خالل 
االجتم��������اع االتفاق على تحديد مراكز 

معين��������ة إلي��������داع املتهمن بعي��������دا عن 
مراكز الش��������رطة في املناطق للتخلص 
من الضغوط التي يمكن ان تؤثر على 

سير التحقيق".
التأكي��������د  "ج��������رى  وأض��������اف بيرق��������دار 
على األجهزة األمني��������ة بإلقاء القبض 
مباش��������رة على من يقوم بهكذا أعمال 
دون الحاج��������ة إلص��������دار أم��������ر قب��������ض 
باعتبار الدكة من الجرائم املش��������هودة 
"، الفتا إلى أن "س��������بب إصدار مجلس 
القضاء األعلى قراره بتحويل تكييف 
جريم��������ة التهديد بالدكة العش��������ائرية 
من امل��������ادة )431( من قانون العقوبات 

إلى امل��������ادة الثانية من قانون مكافحة 
اإلره��������اب ه��������و تنامي ه��������ذا النوع من 
الجرائم ف��������ي اآلونة األخيرة ومطابقة 
التكييف الجديد لنص املادة الثانية 

من قانون مكافحة اإلرهاب".
واض��������اف بيرق��������دار أن "التكييف وفق 
قان��������ون مكافحة االرهاب تترتب عليه 
آثار عدة ضمنها عدم إمكانية تكفيل 
املته��������م كم��������ا اعتبرها جريم��������ة املخلة 
بالش��������رف، وق��������د يص��������ل حكمه��������ا إلى 
اإلعدام"، الفتا إلى أن "قانون مكافحة 
االرهاب يعامل كل من شارك وحرض 
على الفعل معاملة منفذ الفعل، اضافة 

ال��������ى ش��������مول القانون لكاف��������ة األعمال 
التي تثير الفزع في نفوس املواطنن 
بضمنه��������ا الكتابة على جدران املنازل 
بعب��������ارات التهدي��������د وكل م��������ن ش��������ارك 

بالفعل االجرامي".
وتاب��������ع املتحدث الرس��������مي ان "األرقام 
ال��������واردة الى مجلس القض��������اء االعلى 
اكدت انحسار هذه الظاهرة الجرمية 

بشكل ملحوظ بعد صدور القرار".
في بغداد، أكد من جانبه احمد امليراني 
قاض��������ي تحقيق املحكم��������ة املركزية أن 
"اغل��������ب مناطق العاصم��������ة انخفضت 
فيه��������ا اعم��������ال الدكة العش��������ائرية بعد 

ص��������دور قرار مجل��������س القضاء االعلى 
باعتبار هذا العمل إرهابا".

واوض��������ح امليراني ان "ه��������ذه الجرائم 
تعتب��������ر ضم��������ن الجرائ��������م املش��������هودة 
القب��������ض  إلق��������اء  األمني��������ة  وللق��������وات 
مباش��������رة عل��������ى كل م��������ن ش��������ارك ف��������ي 
العمل"، الفتا أن "هذا اإلجراء يش��������جع 
املواط��������ن املجن��������ى عليه عل��������ى تحريك 
الش��������كاوى دون ت��������ردد او خ��������وف من 
التهديدات إضافة الى قيام املواطنن 
فعلي��������ا بتقدي��������م ش��������هاداتهم بصورة 
طبيعية ما انت��������ج إجراءات تحقيقية 
س��������ريعة الحال��������ة لهذا الدع��������اوى الى 
املحاك��������م املتخصصة"، الفت��������ا إلى ان 
"القرار اعطى أف��������راد األجهزة االمنية 
الق��������وة الكافية لف��������رض القانون على 
أيٍّ كان وابعدهم عن كل الضغوطات 
الت��������ي تق��������ع عليهم من بع��������ض دخالء 

العشائر".
وكش��������ف قاض��������ي تحقي��������ق املحكم��������ة 
املركزية أن "معلومات اس��������تخباراتية 
دقيق��������ة أك��������دت ف��������ي اآلون��������ة األخي��������رة 
انتشار ملكاتب تتاجر وتتسلم امواال 
مقابل قيامه��������ا بتهديد احد ما او دك 
منزل��������ه لغاي��������ات مح��������ددة"، مؤكدا ان 
"العش��������ائر العراقي��������ة األصيلة ال تقوم 
بهذه األعمال اإلرهابية وانها عشائر 

ذات تقاليدها وعادتها أصيلة".
وبالحديث حول الدعم والتأييد الوارد 
ال��������ى قرار مجلس القض��������اء من جانبه 
أفاد القاضي بيرق��������دار بأن "املرجعية 
العلي��������ا ف��������ي النجف اعلن��������ت تأييدها 
لقرار مجلس القضاء وانهاء ما يسمى 
ب�الدكة ونعتتها بالعرف الس��������خيف، 
كما وردن��������ا وبالوثائ��������ق تأييد اغلب 
محافظات العراق وعشائره االصيلة 
لهذا الق��������رار معتبرين إي��������اه الخطوة 
الجادة على طريق تعديل وتش��������ذيب 
العشائرية وتوجيهها نحو  العادات 

األفضل".

القضاء يكتب فصل النهاية لـ"الدكة العشائرية" باعتبارها "إرهابا"
الشرطة تلقي القبض على عشرات املتهمني بارتكاب اجلرمية

■ مبنى مجلس القضاء األعلى في بغداد.. عدسة/ حيدر الدليمي

جريمة االبتزاز االلكتروني 

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

س��������اهم التقدم الهائل ال��������ذي أضحى واضحا في مج��������ال التقنيات 
الحديثة وثورة التكنولوجيا و الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي 
التكنولوجيا واألجهزة الحديثة من أشخاص  طبيعية أو هيئات 
أو أشخاص معنوية وكذلك االستخدام املتزايد لوسائل التواصل 
االجتماعي  كل ذلك ساهم في ظهور فئة جديدة من االجرام مرتبطة 

بالتكنولوجيا ومن هذه الجرائم جريمة االبتزاز االلكتروني.
 ونظرا لتزايد نسب ارتكاب هذه الجريمة في اآلونة األخيرة سيما 
وإن لهذه الجريمة خصوصية تختلف عن بقية الجرائم التقليدية 
ووس��������ائل وط��������رق تنف��������ذ بها األم��������ر ال��������ذي أدى إلى انع��������كاس هذه 
الخصوصية عل��������ى مضمون القوانن حتى  تتماش��������ى مع طبيعة 
الجريم��������ة ومعطياتها وآثارها، فجريمة االبت��������زاز االلكتروني هي 

إحدى صور الجرائم االلكترونية.
 ويس��������تخدم مصطل��������ح االلكترونية لوصف فك��������رة أن الجريمة تتم 
من خالل اس��������تعمال التقنية الحديثة  وه��������ي الجرائم التي ترتكب 
ضد األفراد أو املجموعات بقصد إيذاء سمعة املجنى عليه أو أذى 
مادي أو نفسي مباشر أو غير مباشر  باستخدام شبكات االتصال 
مث��������ل البريد االلكتروني ، الهاتف النقال ، الحاس��������ب اآللي وتعتبر 

جريمة االبتزاز االلكتروني هي نتاج االس��������تخدام الس��������لبي لثورة 
التكنولوجي��������ا التي لحقت بالعالم وهي اثر من اآلثار غير املرغوب 
به��������ا للتقدم العلمي  وتتم عن طريق قي��������ام الجاني بالضغط على 
املجن��������ى علي��������ه املحتمل ت��������ارة و بالوعيد تارة أخرى و ذلك بنش��������ر 
معلوم��������ات أو ص��������ور أو تس��������جيالت  ال يرغ��������ب املجن��������ى علي��������ه في 

إظهارها على الناس.
فاالبت��������زاز االلكتروني هو تهديد ش��������خص به��������دف ابتزازه لحمله 
عل��������ى القيام بفعل أو االمتناع عن��������ه و لو كان القيام بهذا الفعل أو 
االمتناع عنه مش��������روعا. وتعتبر جريمة االبت��������زاز االلكتروني من 
الجرائ��������م ذات األن��������واع والصور املختلفة بالنس��������بة للمجنى عليه 
والهدف و الدافع من الجريمة فقد يس��������تهدف األشخاص املعنوية 
كالش��������ركات  أو املؤسسات و قد يس��������تهدف األحداث من األطفال و 
ذلك عن طريق اس��������تغاللهم و تهديدهم بنش��������ر صور أو تس��������جيل 
مرئي أو محادثات على مواقع الدردش��������ة أو إيه مادة أخرى حيث 
يس��������تغل الجان��������ي صغر الس��������ن وقل��������ة الخبرة لدى األح��������داث  وقد 
يكون املس��������تهدف من النس��������اء حيث يعتب��������ر اكثر أن��������واع االبتزاز 
االلكترون��������ي ش��������هرة وانتش��������ارا عن طري��������ق االبتزاز بنش��������ر صور 

فاضحة  أو محادثات خادش��������ة للحياء كما  قد يكون املس��������تهدف 
من الرجال عن طريق اس��������تغالل  وس��������ائل االتص��������ال في الحصول 
عل��������ى صور أو مقاطع فيديو ومن ثم التهديد بنش��������رها اذا ما كان 
نشرها يؤدي  إلى تشويه سمعه أو املساس بالشرف حيث تكون 
دواف��������ع االبتزاز إما تكون دوافع ماديه أو دوافع أخالقية أو دوافع 
عاطفية و تعتبر جريمة االبتزاز االلكتروني من الجرائم الخطيرة 
التي تش��������كل تهديد على امن املجتمع باإلضافة إلى تأثيرها على 
الجوان��������ب االجتماعية حيث تؤدي إلى التفكك األس��������ري وحدوث 
املش��������كالت التي تؤدي إلى وقوع الط��������الق و فقدان الثقة باإلضافة 
إل��������ى اآلث��������ار النفس��������ية )القلق ، الخ��������وف ، االكتئ��������اب( وتتميز هذه 
الجريم��������ة بصعوبة إثباتها ألنها من الجرائم الحديثة وان الفاعل 
فيها يس��������تخدم التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب جريمته ونرى 
أن يصار إلى تش��������ديد العقوبة على هذه الجرائم وإصدار تشريع 
خ��������اص بها و عدم االكتفاء بالعقوبة املنصوص عليها في قانون 
العقوب��������ات العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 و التأكي��������د على تطوير 
أس��������اليب البحث عن الجن��������اة لخطورة هذه الجريم��������ة على عموم 

املجتمع.

 بعض مرتكبي "الدكة" عصابات مستأجرة ال ترتبط بعشرية
 املرجعية تدعم القرار.. والعشائر ترحب: تهذيب للتقاليد
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التقى البغدادي وكافأه مببلغ مايل  لـ"جناحه يف إدارة والية شمال بغداد "

"والي كركوك أبو حمزة الكردي" : تجولنا بأسرى البيشمركة 
في أقفاص لرفع معنويات مقاتلينا

محكمة العمل: اغلب الدعاوى أنصفت العمال من أرباب العمل
بغداد/ عالء محمد

العم��������ل يوميًا  تس��������تقبل محكم��������ة 
الت��������ي تتضمن  الدعاوى  عش��������رات 
ف��������ي غالبه��������ا حقوق��������ا للعامن في 
يبخس��������ها  املختلف��������ة  القطاع��������ات 
بعض أرباب العم��������ل، لكن املحكمة 
ومع زخم الدعاوى الواردة ترى أن 
العامل ما زال يتن��������ازل عن حقوقه 
بس��������بب جهلة بالقوان��������ن وثقافته 

املحدودة.
وتحدث قاض مختص عن نس��������ب 
الدعاوى الواردة في محكمة العمل 
ببغ��������داد، مقترحا تش��������كيل محاكم 
أخرى م��������ع تصاعد حجم الدعاوى 
وللتخفي��������ف عن كاهل العمال ممن 
يس��������كنون مناطق بعيدة وينوون 

مراجعة املحكمة.
وقال قاضي املحكمة س��������تار ورور 
البهادل��������ي إن "املحكم��������ة  تخت��������ص 
والقضاي��������ا  الدع��������اوى  بنظ��������ر 
والجزائي��������ة  املدني��������ة  واملنازع��������ات 
اح��������كام  ف��������ي  عليه��������ا  املنص��������وص 
قانون العمل النافذ رقم 37 لس��������نة 
التقاعد والضمان  2015 وقان��������ون 

االجتماعي للعمال".
وأضاف البهادلي في تصريح إلى 
"القض��������اء" أن "محكمة العمل تنظر 
في الدع��������اوى التي يقيمه��������ا افراد 
الطبقة العاملة في القطاع الخاص 
واملختلط والتعاوني ضد أصحاب 
باس��������تحقاقاتهم  للمطالبة  العمل 
الت��������ي كفله��������ا له��������م قان��������ون العمل 
الناف��������ذ من مكاف��������أة نهاية الخدمة 
وإج��������ازات  الس��������نوية  واإلج��������ازات 
العطل الرس��������مية واألسبوعية وما 

الى ذلك". 

وتابع البهادلي ان "محكمة العمل 
تختص أيضا بالنظر في القرارات 
اختصاصها  ف��������ي  الداخلة  املؤقتة 
والدع��������اوى الت��������ي تن��������ص القوانن 
عل��������ى اختص��������اص محكم��������ة العمل 

بها".
وعن املنجزات خالل املدة األخيرة 
أورد البهادل��������ي ان "نس��������بة حس��������م 
الدعاوى حتى اآلن وصلت الى 722 
دعوى م��������ن أص��������ل 1205، واملتبقي 
منه��������ا في قيد االنجاز لحن اكمال 
جميع الدف��������وع واللوائ��������ح املقدمة 
من قبل طرف��������ي الدعوى"، مبينا ان 
"مبل��������غ الغرامات املس��������ددة للدولة 
حت��������ى نهاية ش��������هر ايل��������ول وصل 
ال��������ى 679،148،971 ملي��������ون دين��������ار 

عراقي".
وأك��������د ان "أغلب هذه الدعاوى التي 
حس��������مت كان��������ت لصالح ش��������ريحة 
العم��������ال ض��������د أرباب العم��������ل، لذلك 
ف��������ان ألح��������كام ه��������ذا القان��������ون األثر 
الكبير في إنصاف شريحة العمال 
وحصولهم عل��������ى جميع حقوقهم 

من خالل تطبيق احكامه".
إل��������ى ذلك اقت��������رح قاض��������ي محكمة 
العمل بتأسيس محكمة أخرى في 
جانب الكرخ لتخفيف زخم العمل 
على ه��������ذه املحكمة ك��������ون األخيرة 
تنظ��������ر دع��������اوى الك��������رخ والرصافة 
إضاف��������ة ال��������ى م��������ا يح��������ال اليها من 
املحافظات"، داعي��������ا الى "تعزيزها 
بكادر يتناس��������ب وحجم عملها إذ 
تنظ��������ر ما ب��������ن 35 ال��������ى 55 دعوى 
يوميا"، مش��������يرا في الوقت نفس��������ه 
الى انه "يج��������ب االهتمام باملحكمة 
محكم��������ة  وق��������رارات  قراراته��������ا  ألن 
التميي��������ز مح��������ط أنظ��������ار منظمات 
العم��������ل الدولي��������ة ومنظم��������ة حقوق 

اإلنسان".
وع��������ن العقوب��������ات الت��������ي تصدرها 
محكم��������ة العمل ب��������ن أنه��������ا "غالبا 
وتعوي��������ض  الغرام��������ة  تك��������ون  م��������ا 
املتضرري��������ن، وتأتي اس��������تنادا إلى 
أحكام قانون العمل النافذ وقانون 
التقاع��������د والضم��������ان االجتماع��������ي 
للعم��������ال"، الفت��������ا إل��������ى أن "االحكام 
الت��������ي تصدره��������ا محكم��������ة العم��������ل 
تك��������ون قابلة للطعن ل��������دى محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة خ��������الل فترة 

ثالثن يومًا". 
وبش��������أن دخ��������ول العمال م��������ن دول 

وبلدان أخ��������رى الى العراق يتحدث 
القاض��������ي البهادلي قاضي محكمة 
يك��������ون  ان  "ض��������رورة  ع��������ن  العم��������ل 
اس��������تقدامهم بموافقة وزارة العمل 
والش��������ؤون االجتماعي��������ة وحس��������ب 
مانص��������ت علي��������ه امل��������واد 30-31 من 
قانون العم��������ل الناف��������ذ، وفي حالة 
عدم حصولهم على املوافقة تطبق 
بحقهم أحكام املادة 36 من القانون 
املذكور وهي الدخول غير املشروع 

الى العراق".
وع��������ن أبرز ص��������ور ه��������ذه املخالفات 
يذكر البهادلي أن "العمال األجانب 

يدخلون ال��������ى البلد من دون إجازة 
عمل ص��������ادرة من ال��������وزارة وتحت 
غطاء السياحة الدينية وهي نقطة 
يس��������تغلها معظ��������م ه��������ؤالء العمال 
ويتم تش��������غيلهم من قبل اصحاب 
املعامل والشركات دون تسجيلهم 
ف��������ي ال��������وزارة ودون الحصول على 
اجازة عمل تجيز له��������م العمل تلك 
املواقع"، مش��������يرا الى ان "مثل هكذا 
تج��������اوزات تتطلب متابعة ورصدا 
من قبل جمي��������ع ال��������وزارات املعنية 

بهذا الخصوص".
واكم��������ل القاضي ان "محكمة العمل 

تنظ��������ر بجمي��������ع املخالف��������ات الت��������ي 
والش��������ؤون  العمل  وزارة  ترصدها 
ف��������رق  خ��������الل  م��������ن  االجتماعي��������ة 
التفتيش التابعة لها والتي تتألف 
من موظف من الوزارة يعمل بصفة 
مفتش وعض��������و ممثل عن االتحاد 
العام لنقابات العم��������ال في العراق 
وهذه اللجنة تشكلت وفقا الحكام 
املادة 28 من قان��������ون العمل النافذ 

رقم 37 لسنة 2015".
وعن مه��������ام ه��������ذه اللجن��������ة تحدث 
ميداني��������ة  بج��������والت  "القي��������ام  ع��������ن 
على جمي��������ع مواق��������ع العمل لرصد 
املخالف��������ات وف��������ي حال��������ة رصد أي 
مخالف��������ة م��������ن قبل صاح��������ب العمل 
يتم رفعها بتقرير بش��������كل مفصل 
بعد االطالع على جميع السجالت 
العمل  واملس��������تندات لدى أصحاب 
فيت��������م رف��������ع ه��������ذه املخالف��������ات الى 
دائ��������رة التش��������غيل والت��������ي بدورها 
تق��������وم بإقامة دع��������وى جزائية على 
صاحب العمل املخالف كان يكون 
صاح��������ب العم��������ل قد قام بتش��������غيل 
عمال أجان��������ب دون الحصول على 
اجازة عمل من الوزارة او لم يسدد 
االشتراكات الخاصة بالضمان عن 

العمال الذين يعلمون لديه".
وعن نس��������بة املنظور بن القضايا 
الجزائي��������ة واملدني��������ة اش��������ار الى ان 
"اغل��������ب الدع��������اوى الت��������ي تنظر هي 
الدع��������اوى املدني��������ة الت��������ي تخ��������ص 
املطالب��������ة بحقوق العم��������ال املترتبة 
بذمة صاحب العم��������ل"، منوها الى 
ان "إج��������راءات هذه الدع��������اوى تبدأ 
بتقديم عريضة الدعوى متضمنة 
الحق��������وق التي يطال��������ب بها املدعي 
من املدعى عليه وتستمر اجراءات 
الدف��������وع  اكم��������ال  لح��������ن  املحكم��������ة 

واللوائ��������ح املقدمة م��������ن قبل طرفي 
الدع��������وى اضافة الى تقرير الخبير 
القضائ��������ي، حي��������ث تت��������رك املحكمة 
طرف��������ي الدع��������وى حري��������ة اختي��������ار 
الخبير القضائي وفي حالة اتفاق 
الطرفن عل��������ى ترك حرية االختيار 
الى املحكمة تقوم باختيار الخبير 
لتقدي��������م خبرته به��������ذا الخصوص 
وبع��������د ذلك تص��������در محكمة العمل 

قرارها".
واوضح قاض��������ي محكمة العمل ان 
"كلمة عامل تطلق على كل شخص 
طبيع��������ي ذك��������را كان ام انثى يعمل 
تح��������ت اش��������راف ومتابع��������ة صاحب 
العم��������ل بموج��������ب عقد ش��������فوي او 
مكتوب لقاء اج��������ر معن ألداء عمل 
ايًا كان نوعه بموجب احكام قانون 

العمل النافذ".
كما طالب البهادلي باقامة "دورات 
للعم��������ال كون  توعي��������ة وتثقيفي��������ة 
اغلبه��������م يجه��������ل القان��������ون وبذل��������ك 
ي��������ؤدي الى ت��������رك حقهم ف��������ي كثير 
م��������ن مواقع العمل وال��������زام اصحاب 
املش��������اريع بضرورة فس��������ح املجال 
في  النقابي��������ة  اللج��������ان  لتأس��������يس 
املشاريع والشركات والتي سيكون 
له��������ا ال��������دور الفاع��������ل ف��������ي تثقي��������ف 

العمال".
ووجه النصيحة لجميع العاملن 
ب�"دراس��������ة قان��������ون العم��������ل الناف��������ذ 
والضم��������ان  التقاع��������د  وقان��������ون 
االجتماعي للعمال واالطالع على 
م��������ا ورد فيها م��������ن م��������واد قانونية 
تبن حق��������وق العامل وم��������ا يترتب 
علي��������ه من واجبات تجاه رب العمل 
للخ��������روج بنتيجة ترضي الطرفن 
وتحقيق التنمية املس��������تدامة بناء 

االقتصاد الوطني".

كان العق��������ل املدب��������ر لكثير م��������ن العمليات 
التي نفذت في العاصمة بغداد واش��������رف 
على تدري��������ب واعداد الخطط العس��������كرية 
األم��������ن  ف��������ي  ضابط��������ًا  كون��������ه  للتنظي��������م 
العس��������كري س��������ابقًا، واش��������رف أيضا على 
عملية اسر عدد من الضباط واملنتسبن 
من قوات البيشمركة ضمن محور كركوك 
ووضعهم في أقفاص حديد وتصويرهم 
وه��������م يتجول��������ون بهم عب��������ر العجالت في 
كرك��������وك عازيًا ذل��������ك الى الخس��������ائر التي 
تع��������رض لها التنظي��������م وهبوط معنويات 
مقاتلي��������ه، انتق��������ل الى س��������وريا للعمل في 

اإلدارة العسكرية لديوان الجند هناك.
"أبو حم��������زة الكردي" يبلغ م��������ن العمر 45 
عام��������ًا، تخرج ع��������ام 1992 م��������ن كلية األمن 
القوم��������ي ال��������دورة 14 ونس��������ب للعم��������ل في 
مديرية األمن العسكري بمنصب ضابط 
امن ف��������ي الفيلق الثاني، ع��������اد للعمل بعد 

العام 2004 برتبة رائد في وزارة الداخلية، 
ويمتلك من الخبرة العس��������كرية ما يؤهله 
للقيادة، نج��������ح التنظيم في تجنيده بعد 
ان اعتق��������ل من قبل األمري��������كان ووضع في 
س��������جن كروبر حتى التق��������ى باملتهم )أبو 
زي��������د( وبع��������د خروجه من الس��������جن التقى 
بالش��������خص ذاته ف��������ي منطقة املش��������اهدة 

شمال بغداد.
ويق��������ول أبو حم��������زة الكردي ف��������ي معرض 
اعترافات��������ه أم��������ام محكمة تحقي��������ق الكرخ 
املختص��������ة بقضايا اإلرهاب "فاتحني ابو 
زيد بموض��������وع االنتم��������اء لتنظيم الدولة 
اإلس��������المية وتحديدًا لوالية شمال بغداد 
كون��������ه اح��������د القيادي��������ن في ه��������ذه الوالية 
وطلب مني تردي��������د البيعة الخاصة التي 
يجب ان يرددها كل من ينتمي للتنظيم".
ويضي��������ف "قم��������ت بتردي��������د البيع��������ة وت��������م 
تنصيبي مع��������اون مس��������ؤول التوبات في 

والية شمال بغداد وعملها اخذ التوبات 
من عناصر التنظيم الذين كانوا يعملون 
مع الق��������وات األمنية والعس��������كرية وإعالن 
التبرئة بش��������كل كامل وتس��������ليم ما بذمته 

الى التنظيم".
ويتابع "نصبت بعدها الوالي العسكري 
لوالية ش��������مال بغ��������داد كوني كن��������ت اعمل 
ضابطًا وامتلك الخبرة العسكرية الكافية 
وبع��������د ذل��������ك عين��������ت واليا لوالية ش��������مال 
بغداد من قبل مس��������ؤول اللجنة املفوضة 
في إم��������ارة الدولة اإلس��������المية املكنى )أبو 

مسلم الشيشاني(.
ويق��������ول م��������ن جانب��������ه قاض��������ي التحقي��������ق 
املختص بنظر قضايا جه��������از املخابرات 
الوطني العراقي ان "والية ش��������مال بغداد 
العملي��������ات  ف��������ي  أساس��������يًا  دورًا  لعب��������ت 
االجرامية التي ضرب��������ت العاصمة بغداد 
وان اإلرهابي ابو حمزة الكردي كان العقل 

املدبر الغلب هذه العمليات ملا يمتلكه من 
خبرة عسكرية".

ويضيف قاض��������ي التحقيق ان "ابو حمزة 
وبعد ان نصب واليا لوالية شمال بغداد 
قام باع��������داد الخطط العس��������كرية وتعليم 
مس��������ؤولي القواطع واملف��������ارز على كيفية 
املداهم��������ة وش��������ن الهجمات عل��������ى القوات 
األمنية والسيطرة على املعارك من خالل 
الدورات التدريبية ووضع مناهج لتعليم 
األس��������لحة  اس��������تخدام  كيفي��������ة  املقاتل��������ن 
العبوات  واملتوس��������طة وصناعة  الخفيفة 

الناسفة".
ويع��������ود االرهاب��������ي اب��������و حم��������زة الكردي 
ليذكر "التقيت ب�ابي بكر البغدادي خالل 
اجتم��������اع ضم كل الوالة ف��������ي إمارة الدولة 
اإلس��������المية وكان االجتم��������اع ف��������ي والي��������ة 
نينوى واستغرق يومن استعرضت فيه 
اب��������رز املعوقات وضرورة ح��������ث املواطنن 

على االنتماء للتنظيم".
ويستدرك الكردي "ثم اجتمع بي الخليفة 
ابو بكر البغدادي على انفراد وطلب مني 
رفع مواقف ش��������هرية إلى اللجنة املفوضة 
لالطالع على عمل الوالية والنتائج التي 
ت��������م تحقيقه��������ا وفي هذه االثناء س��������لمني 
مبلغا من املال كمكاف��������أة على االنجازات 

التي حققت في والية شمال بغداد".

تنصيبه واليا لكركوك
ويذكر اإلرهابي "نصب��������ت واليا لوالية 
كرك��������وك بعد أن أصيب الوالي الس��������ابق 
بقص��������ف لطائ��������رات الجي��������ش العراق��������ي 
واتخ��������ذت م��������ن الحويجة مق��������رًا للوالية 
وكان��������ت تض��������م أربع��������ة قواط��������ع وه��������ي 
الحويجة والرياض والرش��������اد وداقوق 
فض��������اًل عن فرقة القادس��������ية العس��������كرية 

التي أصبحت تابعة لوالية كركوك".
وزاد "تم انشاء مضافات ومواقع ومفارز 
عسكرية جديدة وإعداد خطط ومناهج 
لتدريب املقاتلن وتجهيزهم باالسلحة 
الخفيف��������ة واملتوس��������طة والثقيل��������ة التي 
اغتنمت لغرض ش��������ن هجم��������ات لفرض 
الس��������يطرة على املناطق التابعة لوالية 

كركوك واألنبار والحقول النفطية".
وقال "قمت بإصدار عدة اوامر عسكرية 
منها فتح معركة مع قوات البيش��������مركة 
املرابطة ف��������ي املناط��������ق املحاذية لوالية 
كركوك لتخفيف زخم تقدم هذه القوات 
ف��������ي املعرك��������ة األس��������لحة  واس��������تخدمنا 
املختلفة فضاًل ع��������ن العجالت املفخخة 
وقد ش��������ارك في هذه املعركة س��������بعمائة 
مقات��������ل تكبد التنظيم خاللها خس��������ائر 

كبيرة باالرواح واملعدات".
ويذك��������ر الكردي "خالل املعركة تم اس��������ر 
ثمانية عشر ضابطا ومنتسبًا من قوات 
البشمركة الكردية  وبعدها تم وضعهم 
ف��������ي أقف��������اص حديدي��������ة باإلضاف��������ة إلى 
ثالثة أس��������رى آخرين وإلباس��������هم بدالت 
خاصة باملعتقلن والتجوال بهم داخل 
قض��������اء الحويج��������ة وتصويره��������م وعمل 
إص��������دار إعالم��������ي بهم لرف��������ع معنويات 
املقاتل��������ن الت��������ي كان��������ت ق��������د انخفضت 
بس��������بب الخس��������ائر التي تعرضنا لها"، 
مؤكدًا "قمن��������ا بنقل األس��������رى الى والية 
نينوى خوفًا من اإلنزاالت الجوية التي 
الق��������وات العس��������كرية العراقية  تنفذه��������ا 

والبيشمركة".
وزاد "أص��������درت اوامر باس��������تهداف قرية 
البشير عبر العجالت املفخخة والقصف 

باس��������تخدام قنابر الهاون وتوثيق تلك 
الهجمات عبر عمل إصدار إعالمي".

 انتقاله لسوريا 
واس��������تطرد اإلرهابي بالق��������ول "صدر امر 
بنقلي الى س��������وريا والعمل ف��������ي االدارة 
العس��������كرية التابعة الى ديوان الجند في 
والية الرقة وعينت عضوًا فيها من قبل 
)حجي عب��������د الناصر قرداش( مس��������ؤول 
اللجنة املفوضة في ام��������ارة التنظيم في 

سوريا".
"عين��������ت بمنصب مس��������ؤول املعس��������كرات 
التابعة لديوان الجن��������د وكان عملي هو 
ترتيب املناهج وإعداد الدورات التدريبية 
وتوحيدها في كل املعس��������كرات وانش��������اء 
الخط��������ط العس��������كرية وفرض الس��������يطرة 
على مكاتب االنتس��������اب )التطوع(" هكذا 

يروي اإلرهابي.
واف��������اد ابو حمزة الك��������ردي "تم تنصيبي 
بمنص��������ب اداري دي��������وان الجن��������د وكلفت 
باإلش��������راف على كافة املفاص��������ل االدارية 
لهذا الديوان ومحاس��������بة امراء القواطع 
والكتائ��������ب الذي��������ن ال يمتثل��������ون لالوامر 
وبعده��������ا تم نقل��������ي الى املكت��������ب املركزي 

لإلدارة واالقتصاد".
ويؤكد "عينت بعدها آمرًا لفوج القعقاع 
الذي يرتبط مباش��������رة باللجنة املفوضة 
وعمل��������ت على اع��������ادة هيكليت��������ه وكانت 
مهام ه��������ذا الفوج تنفي��������ذ عمليات داخل 

االراضي السورية ".
ويشير االرهابي الى ان "التنظيم تعرض 
لخسائر كبيرة وفقد اغلب املناطق التي 
كانت تحت س��������يطرته ونشوب خالفات 
بن الخليفة واعض��������اء اللجان املفوضة 
وعل��������ى اثر ذلك اص��������در الخليفة ابو بكر 
البغ��������دادي أمرًا بس��������جن جميع األعضاء 
ف��������ي املف��������ارز  ال��������ى جن��������ود  وتحويله��������م 

العسكرية".

القبض على اإلرهابي 
ويخل��������ص إلى الق��������ول "انتقل��������ت الى دولة 
تركيا بص��������ورة غير مش��������روعة انا وعدد 
م��������ن اعض��������اء التنظيم واقمت ف��������ي احدى 
املحافظات التركي��������ة بغية الحصول على 
اقام��������ة مش��������روعة اال انه ت��������م القبض علي 
في تركي��������ا وعرضت عل��������ى املحاكم هناك 
وصدر قرار باس��������تبعادي ال��������ى األراضي 
العراقي��������ة وبعده��������ا تم القب��������ض علي من 
قبل جهاز املخاب��������رات العراقي في احدى 

مناطق العاصمة بغداد".

تعتقد أن العاملني مازالوا يجهلون حقوقهم

■ القصر القضائي في الكرخ.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / سيف محمد 

يمثل "والي كركوك" امام 
القضاء العراقي مواجها 
تهمًا إرهابية عدة. "أبو 

حمزة الكردي" وهكذا 
يكنيه تنظيم داعش، 

حظي بثقة زعيم التنظيم 
اإلرهابي وأصبح من 

"املقربن"، فبعدما شغل 
منصب والي شمال بغداد 

ونتيجة لنجاحه في 
العمليات التي كانت تنفذ 

ضمن قاطعه أعجب به 
"الخليفة" وكرمه بمبلغ 

من املال ثم جرى تعيينه 
واليًا لوالية كركوك.
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■ محكمة العمل توجه كما كبيرا من الدعاوى.. عدسة/ حيدر الدليمي



حوار خاص

أجرى الحوار/ مروان الفتالوي

وعلى الرغم من خلو املحافظة من العمليات 
اإلرهابي��������ة، إال أن الخزرجي يب��������دي قلقه من 
املناط��������ق الحدودية املحاذية لالنبار وديالى 
ونينوى التي شكلت مرتعا لإلرهاب لوعورة 

التضاريس وحجم املساحة.
وتحدث رئيس محكمة الجنايات عن ملفات 
كثي��������رة منه��������ا م��������ا يتعل��������ق بالفس��������اد املالي 
واإلداري، الفتا إلى إص��������دار املحكمة مؤخرا 
أربعة اح��������كام ضد مدير عق��������ارات الدولة في 
ص��������الح الدين وف��������ق أح��������كام امل��������ادة 315 من 
قان��������ون العقوب��������ات بمدد س��������جن مجموعها 

اثنان وعشرون سنة بعد تورطه بالفساد.

الحوار كامال في ما يلي:

* جناي��������ات صالح الدي��������ن إحدى املحاكم 
املهم��������ة في الب��������الد لطبيع��������ة الجرائم التي 

تنظرها، مم تتكون؟

- نظرًا لس��������عة رقعة محافظ��������ة صالح الدين 
وكث��������رة القضايا املعروضة عليها الس��������يما 
القضاي��������ا ذات الطابع اإلرهاب��������ي ومن اجل 
س��������رعة حس��������م القضاي��������ا وتقلي��������ال للجه��������د 
والنفقات وإيص��������ال الحقوق الى أصحابها 
بأيسر الطرق ارتأى مجلس القضاء األعلى 
املوق��������ر اس��������تحداث هيئ��������ة ثاني��������ة ملحكم��������ة 
الجنايات، وبذلك أصبحت جنايات صالح 
الدين تتكون من هيئت��������ن قضائيتن حدد 
مقرهم��������ا واختصاصهم��������ا بموجب بيانات 
صادرة م��������ن مجلس القض��������اء األعلى املوقر 
وهم��������ا؛ الهيئ��������ة األولى ومقره��������ا في مجمع 
دار القض��������اء في بلد برئاس��������ة القاضي علي 
حسن علي الخزرجي وعضوية القاضين 
الس��������يدين وليد أحمد كردي ومحمد جعفر 

عباس.

* وماذا عن الهيئة الثانية؟
- الهيئ��������ة الثانية ومقرها في مبنى رئاس��������ة 
االس��������تئناف في تكري��������ت برئاس��������ة القاضي 
حايف س��������الم الجب��������وري وعضوية القاضن 
السيدين صالح إسماعيل الجبوري وناصر 

الجبوري.

* ه��������ل طالت محاكم صالح الدين أضرار 
إب��������ان احتالل تنظي��������م داع��������ش االرهابي 
للمدين��������ة وماذا عن امللف��������ات املوجودة في 

املحاكم ، ماذا فقد وماذا استعيد ؟
- نع��������م، تعرض��������ت معظ��������م دور القضاء في 
محافظة صالح الدين بما فيها مقر رئاسة 
محكمة اس��������تئناف صالح الدين االتحادية 
لإلض��������رار إب��������ان احت��������الل تنظي��������م داع��������ش 
اإلرهاب��������ي لعدد م��������ن االقضي��������ة والنواحي 
التابعة للمحافظ��������ة واهمها مدينة تكريت 
)مرك��������ز املحافظ��������ة( فق��������د أصاب��������ت اعم��������ال 
التفخي��������خ والتفجي��������ر التي قام��������ت بها تلك 
العناصر اإلرهابية مقر رئاسة االستئناف 
واملحاك��������م التابع��������ة لها في مدين��������ة تكريت 
وكذل��������ك دور القض��������اء في جمي��������ع األقضية 
والنواح��������ي وادى ذل��������ك ال��������ى تل��������ف وفقدان 
الدع��������اوى املدني��������ة  م��������ن اضابي��������ر  الكثي��������ر 
واملدنية  الش��������رعية  والحج��������ج  والجزائي��������ة 
والس��������جالت بكافة انواعها باستثناء دور 
القضاء في سامراء وبلد والدجيل والطوز 
وآمرل��������ي التي لم تس��������قط بيد تنظيم داعش 
االرهاب��������ي إال أن أبنيته��������ا أصابتها بعض 
االضرار ج��������راء القص��������ف لعصابات داعش 

االرهابي.

* وماذا ع��������ن مفقودات املحاك��������م والتلف 
الذي تعرضت له األضابير؟

- بعد التحرير ونتيج��������ة البحث تم العثور 
عل��������ى عدد قلي��������ل منها، أما املفق��������ود فقد تم 
وبن��������اء عل��������ى تعليم��������ات  مجل��������س القضاء 
االعل��������ى وبالتعاون م��������ع محكم��������ة التمييز 

االتحادي��������ة والدوائر األخ��������رى ذات العالقة 
ومنها دائ��������رة االصالح العراقية ومديريات 
الش��������رطة واملواطن��������ن ذوي العالق��������ة جمع 
املفق��������ودة  بالدع��������اوى  املتعلق��������ة  االولي��������ات 
املحفوظ��������ة ل��������دى تل��������ك الجه��������ات وم��������ن ثم 
تنظي��������م أضابير جديدة باالرقام الس��������ابقة 
ذاتها بغية االس��������تفادة منها في اس��������تقرار 
املعامالت وبشكل قانوني واصولي ومازال 

العمل مستمرا بذلك. 

* مت��������ى بدأ عم��������ل املحكمة بع��������د تحرير 
املدينة وكيف واجهتم مش��������كلة أن تكون 

هناك بداية جديدة؟
- على الرغم من قيام تنظيم داعش اإلرهابي 
باحتالل معظم االقضية والنواحي التابعة 
ملحافظ��������ة صالح الدي��������ن اال ان عمل املحكمة 
اس��������تمر إذ ج��������رى فت��������ح مقر بديل لرئاس��������ة 
محكمة اس��������تئناف صالح الدين االتحادية 
والهيئات االس��������تئنافية ف��������ي قضاء الدجيل 
ومق��������ر بديل آخ��������ر ملحكمة جناي��������ات صالح 
القضائي��������ن  بل��������د ألن  ف��������ي قض��������اء  الدي��������ن 
املذكورين لم يس��������قطا بيد عصابات داعش 
االرهابي��������ة كما ان دور القضاء في س��������امراء 
والطوز وآمرلي اس��������تمر العم��������ل فيها بهمة 
األبط��������ال م��������ن أبناء تل��������ك املناط��������ق املذكورة 
والقطع��������ات العس��������كرية املتواجدة فيها وتم 
ابت��������داء العمل بنظ��������ر القضاي��������ا املحالة من 
محاكم التحقيق في سامراء وبلد والدجيل 

والطوز وامرلي.

* وماذا عن هذه املقرات بعد التحرير؟
- بع��������د تحرير م��������دن املحافظ��������ة تباعا جرت 
إع��������ادة فت��������ح دور القضاء فيه��������ا ومنها مقر 
رئاس��������ة االس��������تئناف في تكريت الذي أعيد 
افتتاح��������ه بعد التحرير مباش��������رة ونقل مقر 
رئاس��������ة االس��������تئناف من  املوقع البديل في 
قض��������اء الدجيل إل��������ى مقره الرئيس��������ي قصر 
العدالة في مدينة تكري��������ت وكذلك وبتاريخ 
2015/4/27 باشرت الهيئة الثانية لرئاسة 
محكمة جنايات ص��������الح الدين أعمالها في 
موقعها البديل في قض��������اء العلم وكان ذلك 
بجه��������ود مضني��������ة من قب��������ل الس��������يد رئيس 
محكمة استئناف صالح الدين القاضي عبد 
مش��������حن حمدان وزمالئه من قضاة املنطقة 
االس��������تئنافية وبدع��������م مباش��������ر م��������ن معالي 
رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعل��������ى املحترم 
تم تج��������اوز وتذليل الكثير م��������ن الصعوبات 
والعقبات املتمثلة بفقدان االوليات والوضع 
األمن��������ي غي��������ر املس��������تقر حينه��������ا، ونتيج��������ة 
التع��������اون املثم��������ر م��������ع محافظ��������ة ومجل��������س 
محافظة ص��������الح الدين تم ترمي��������م وتأثيث 
قسم من  البنايات املتضررة والجزء األكبر 
ت��������م ترميم��������ه وتأهيله وإعادة تش��������ييده من 
قبل مجلس القضاء األعل��������ى املوقر وما زال 
العمل مستمرا بترميم وتأثيث دور القضاء 

األخرى.

* لع��������ل اإلرهاب أكثر القضايا التي تواجه 
املحكمة كيف تتحدث عنها وما هي ابرز 

الدعاوى املحسومة مؤخرًا؟ 
- اإلرهاب ش��������كل ظاهرة طارئة على املجتمع 
العراقي لم يكن يعرفها سابقا خلقتها املدة 
بع��������د أحداث عام 2003 بوجود الفراغ األمني 
وشيوع الفوضى وانتشار السالح بن الناس 
فقد انتش��������رت املظاهر املس��������لحة ما أدى الى 
فقدان األمن وانتشار الجريمة املنظمة وغير 
املنظمة وظهور بعض الجماعات املس��������لحة 
التي تدعي مقاومته��������ا للمحتل األجنبي ما 
فس��������ح املجال امام بعض الجه��������ات األجنبية 
الس��������تغالل تلك الجماعات املسلحة وادخال 
بعض عناصرها املجرمة الى العراق وزرعها 
في صفوف تلك الجماعات املس��������لحة ونقلت 
معه��������ا افكاره��������ا التكفيري��������ة وأقنعت بعض 
االش��������خاص في الداخل من املتطرفن بخلق 
تنظيم��������ات ارهابية ام��������ا عن طري��������ق االغراء 
بامل��������ال او باالقن��������اع املذهب��������ي او التخوي��������ف 
بالقت��������ل او االنتقام ف��������ي حالة عدم االنصياع 

لهم وقامت تل��������ك التنظيمات االرهابية بقتل 
الناس بسبب االنتماء الطائفي او القومي او 

املناطقي.

* هل من املمكن اس��������تعراض بعض هذه 
التنظيمات التي نمت في صالح الدين؟

-  من تلك التنظيمات اإلرهابية التي نشطت 
بعد عام 2003 ف��������ي املحافظة تنظيم )أنصار 
الس��������نة( وتنظيم )القاعدة( وتنظيم )الدولة 
اإلس��������المية ف��������ي الع��������راق( ال��������ذي تط��������ور إلى 
)داع��������ش( واالخير اس��������تغل احتقان الش��������ارع 
ضد الحكومة وأجهزته��������ا االمنية من خالل 
املظاهرات واالعتصامات باالضافة لضعف 
األجه��������زة األمنية والفس��������اد ال��������ذي يعتريها 
ف��������ي محافظت��������ي نين��������وى وص��������الح الدين ما 
س��������هل للتنظيم اإلرهابي الدخول الى تلكما 
املحافظتن بكل سهولة ويسر وبمدة قليلة 
ومن ث��������م قامت عناص��������ره بأعم��������ال إرهابية 
وتخريبي��������ة وقتل أهال��������ي هاتن املحافظتن 
بحج��������ج واهية وب��������دم بارد، وبع��������د عمليات 
التحرير بمس��������اندة أبناء هاتن املحافظتن 
قام��������ت الق��������وات األمنية بإلق��������اء القبض على 
الكثير من عناصر داعش اإلرهابي والتحقيق 
معه��������م وإحالة من يثبت عليه��������م االتهام إلى 
ه��������ذه املحكمة وت��������م إصدار األح��������كام العادلة 
بحقهم وفق أح��������كام قانون مكافحة اإلرهاب 
رقم 13 لس��������نة 2005 وما زالت عمليات إلقاء 
القب��������ض على العناصر اإلجرامية مس��������تمرة 

حتى اآلن.

* م��������ا أه��������م القضايا التي تنظ��������ر من قبل 
جنايات صالح الدين بهذا الخصوص؟

- قضي��������ة التفجي��������ر اإلرهاب��������ي ال��������ذي ط��������ال 
املواطن��������ن األبري��������اء في قض��������اء الدجيل وتم 
الحك��������م على املتهمن فيه��������ا باإلعدام وكذلك 
قضية االعتداء على مقرات الشرطة االتحادية 
في مدينة بلد وتم الحكم على املتهمن فيها 
باإلع��������دام وكذلك املجموع��������ة اإلرهابية التي 
استهدفت مرقد الس��������يد محمد عليه السالم 
باألحزمة الناس��������فة من قبل إرهابين فجروا 
أنفس��������هم بعد محاصرتهم وتم القبض على 
أحدهم متلبسا بالجريمة وبعد إحالته على 
هذه املحكمة تم الحكم عليه باإلعدام وكذلك 
الحكم على املجموع��������ة االرهابية التي قامت 
بتفجير س��������يارة مفخخة في ش��������ارع االطباء 
في مدينة تكريت باإلعدام شنقا حتى املوت 
وكذلك الحكم بالعقوبة القصوى على الكثير 
من أم��������راء وق��������ادة التنظيم اإلرهاب��������ي امللقى 
القبض عليه��������م أثناء وبع��������د تحرير أراضي 

املحافظة.  

* كيف تنس��������قون مع املحكم��������ة الجنائية 
املركزية أعمالكم بشأن القضايا اإلرهابية 

ومحاكمة املدانني بهذه الجرائم؟
- هن��������اك تنس��������يق وثي��������ق بن ه��������ذه املحكمة 
واملحكمة الجنائي��������ة املركزية إذ أن األخيرة 
أحيان��������ا تقوم بإحال��������ة املتهم��������ن وأوراقهم 
الجزائية من قبلها الى هذه املحكمة حسب 
االختص��������اص املكاني كم��������ا ان هذه املحكمة 
تنيب وبش��������كل مس��������تمر زميلته��������ا املحكمة 
املذكورة في تدوين اقوال املتهمن والشهود 
كم��������ا تقوم ه��������ذه املحكم��������ة بإحال��������ة األوراق 
التحقيقي��������ة واملتهم��������ن فيها ال��������ى املحكمة 
الجنائي��������ة املركزي��������ة إلتم��������ام التحقيق فيها 

من قبلها في حالة صدور قرار من الجهات 
القضائي��������ة العليا به��������ذا الخصوص ومثال 
عل��������ى ذل��������ك املتهمون ف��������ي قضية س��������بايكر 
واملتهمون ف��������ي الهجوم على مرقد الس��������يد 
محمد )عليه الس��������الم( واملتهمون في قضية 
الهج��������وم عل��������ى الكوفي ش��������وب ف��������ي مدينة 
بل��������د والقضاي��������ا التي تخص أفراد الحش��������د 

الشعبي املقدس.

* م��������ا هي املناط��������ق التي تثي��������ر القلق من 
الناحية األمنية في املحافظة، ومتى برأيك 

تكون صالح الدين أمنة كليا ؟ 
- هناك عدة مناط��������ق تثير القلق من الناحية 
األمنية وهي املس��������احات املحاذية ملحافظات 
ديال��������ى وكرك��������وك ونينوى واالنبار بس��������بب 
اتس��������اعها ووعورة تضاريس��������ها وقربها من 
الجزي��������رة الغربي��������ة وبالتالي تش��������كل مرتعا 
لتح��������ركات العناص��������ر اإلرهابي��������ة، وحس��������ب 
قناعتنا ستكون محافظة صالح الدين آمنة 
بعد السيطرة املحكمة من قبل القوات األمنية 
على تلك املناطق وخلق الوعي لدى املواطن 
من خطورة تلك العناصر اإلجرامية وتنمية 
فكر حب الوطن والتس��������امح الديني والعرقي 
وخلق ف��������رص عمل للش��������باب للقض��������اء على 
البطالة، وكذلك تكثيف الجهد االستخباري 
لكش��������ف الخالي��������ا النائمة واس��������تهدافهم في 
أوكاره��������ا قب��������ل ان تق��������وم بأي عم��������ل إرهابي 
وتجفيف املوارد التي يعتمد عليها التنظيم 
اإلرهابي حيث انه كان يحصل س��������ابقا على 
تموي��������ل كبي��������ر من خ��������الل تهريب املش��������تقات 

النفطية.

* كيف تح��������دد طابع النزاعات في صالح 
الدين عائلية، عشائرية ام مناطقية؟

- إن طبيع��������ة النزاعات في ص��������الح الدين في 
األغل��������ب وحس��������ب م��������ا مع��������روض عل��������ى هذه 
املحكم��������ة من دعاوى ه��������ي ذات طابع إرهابي 
وه��������ذا ال يمنع م��������ن وجود بع��������ض النزاعات 
العائلية التي أدت إلى قتول أو إصابات بن 
املتنازعن وقس��������م لها خلفيات سياسية كما 
حص��������ل في قض��������اء الطوز قب��������ل عملية فرض 
القانون والس��������يطرة عليها بش��������كل كامل من 

قبل أجهزة الحكومة االتحادية.

* بع��������د عامني على التحري��������ر هل مازالت 
قوات األمن تلقي القبض على املطلوبني؟

- نع��������م ما تزال الق��������وات األمنية تلقي القبض 
عل��������ى املطلوب��������ن وخصوص��������ا ف��������ي دعاوى 
اإلرهاب م��������ن خ��������الل العمليات االس��������تباقية 
التي تق��������وم بها األجهزة األمنية باس��������تمرار 
ف��������ي مطاردة وكش��������ف اوكار داعش اإلرهابي 
في املناط��������ق التي يتواجد فيه��������ا في أطراف 
املدن واملناطق النائية والصحراوية  وكذلك 
التعاون البناء مع باقي األجهزة األمنية في 

املحافظات األخرى ومع إقليم كردستان.
 

* هل تواجهكم دعاوى قتول جنائية، ما 
هي األسباب والدوافع؟

- نعم هناك دعاوى قتول جنائية تم نظرها 
والفصل فيه��������ا من قبل ه��������ذه املحكمة وفق 
احكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 
املعدل وأس��������بابها ودوافعها مختلفة منها 
بس��������بب الخالف��������ات العائلي��������ة او الخالفات 
املالي��������ة او بقصد الس��������رقة او بقصد غس��������ل 

العار.

* م��������اذا عن تهريب النفط ف��������ي املحافظة، 
تحدث لنا عنها وابرز الدعاوى املحسومة 
مؤخرا، وما هي طرق واساليب املهربني؟

- ل��������م يتم الفص��������ل بأي دعوى م��������ن دعاوى 
تهري��������ب املش��������تقات النفطي��������ة كونه��������ا م��������ن 
اختصاص املحكمة الكمركية الوس��������طى إذ 
ان قاضي التحقيق يقوم باكمال التحقيق 
فيها وتتم احالتها الى املحكمة املختصة، 
وان اكثر ط��������رق التهريب هي تهريب النفط 
الخام م��������ن بعض اآلبار النفطي��������ة املتروكة 
وكذلك املش��������تقات النفطية من قبل ضعاف 
النف��������وس من اصح��������اب املحط��������ات االهلية 
وتت��������م باس��������تعمال الس��������يارات الحوضي��������ة 
وسلك الطرق امليس��������مية الصحراوية كون 
املحافظة له��������ا حدود مش��������تركة مع خمس 

محافظات.

* م��������ن امللف��������ات التي ث��������ار حوله��������ا جدل 
كبي��������ر، الفس��������اد املال��������ي واإلداري، ما هي 
ابرز القضايا في هذا الش��������أن على ضوء 

القرارات التي أصدرتها املحكمة؟
- هذه الدعاوى ذات تأثير اقتصادي ونفسي 
على املجتمع لذلك فان هذه املحكمة تتعامل 
ب��������كل جدية وح��������زم مع املتهم��������ن املحالن 
من محكم��������ة التحقيق املختص��������ة بقضايا 
النزاهة حسب االختصاص املكاني ومنها 
الوهمية  املق��������اوالت واملناقص��������ات  قضايا 
وما يتعل��������ق بالعقارات امل��������زورة وغيرها، 
وم��������ن اب��������رز القضايا ف��������ي هذا الش��������أن هي 
الحكم على مدير عقارات الدولة في صالح 
الدين بأربعة احكام وفق احكام املادة 315 
عقوب��������ات بمدد س��������جن مجموعه��������ا اثنان 

وعشرون سنة.

* كي��������ف لك ان تتحدث لن��������ا عن املخدرات 
وطرق ترويجها ف��������ي املحافظة، وهل من 

احكام صدرت بهذا الخصوص ؟
- تعاط��������ي املخ��������درات واملتاج��������رة بها ظاهرة 
طارئ��������ة على املجتم��������ع ف��������ي محافظة صالح 
الدين ظهرت مؤخرا وليس هناك اش��������خاص 
يقوم��������ون بعملي��������ات نقل لتلك املخ��������درات او 
املتاجرة بها بش��������كل إجرام��������ي كبير ومنظم، 
لكن هناك عمليات فردية بنقل وبيع كميات 
قليلة من الحبوب املخدرة او املؤثرات العقلية 
ذات التأثير العصبي وتم التعامل معها من 
قبل الجه��������ات املختصة وتمت إحالتهم على 
ه��������ذه املحكمة والحك��������م عليه��������م بالعقوبات 
املناس��������بة في ضوء أحكام قان��������ون املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

* ما مع��������دل جرائم الخطف في املحافظة، 
هل القي القبض عل��������ى عصابات من هذا 

النوع ؟ 
- جرائ��������م الخطف ف��������ي محافظة صالح الدين 
ذات طاب��������ع إرهابي ويتم التعامل معها وفق 

أحكام قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 
2005 وصدرت أحكام باإلعدام على اكثر من 

مجرم بهذا الخصوص.

* هل من س��������رقات في ص��������الح الدين، ما 
هي املواقع التي يتم اس��������تهدافها من قبل 

اللصوص؟
- نعم هناك جرائم سرقة في محافظة صالح 
الدي��������ن تق��������ع على املح��������ال التجاري��������ة والدور 
الفارغ��������ة او املأهول��������ة وتتم إحال��������ة املتهمن 

فيها والحكم عليهم وفق القانون.

* ما القضايا التي تشغل جنايات صالح 
الدين بشكل اكبر، وما هو املعدل التقريبي 

للدعاوى املحسومة في العام الواحد؟
- اغل��������ب الدعاوى املنظ��������ورة من قبل جنايات 
صالح الدين هي الجرائم االرهابية بس��������بب 
س��������قوط اغلب اقضية املحافظ��������ة بيد تنظيم 
داعش وانخراط العديد م��������ن ابناء املحافظة 
مع التنظيم من خ��������الل االنتماء والتعاون او 
التس��������تر عليهم ويتم حس��������مها بشكل دوري 
ومنظ��������م من قب��������ل ه��������ذه املحكمة حي��������ث بلغ 
مجموع الدع��������اوى املحالة على هذه املحكمة 
ف��������ي ه��������ذا الع��������ام )1345( دعوى حس��������م منها 
)1169( دعوى والباقي )176( دعوى س��������وف 
يتم حس��������م اغلبه��������ا قبل نهاية ه��������ذا العام ان 

شاء الله.

* كي��������ف تح��������دد العراقيل الت��������ي تعترض 
حسم الدعاوى في املحافظة ؟

- قل��������ة العناص��������ر الكف��������وءة واملتمرس��������ة ف��������ي 
الجهات التحقيقية التي تتولى التحقيق في 
القضايا ما يس��������تلزم رفدها بعناصر كفوءة 
م��������ن اجل انج��������از التحقيق وإحال��������ة املتهمن 
على هذه املحكمة لحس��������مها ضمن السقوف 
الزمني��������ة، وكذل��������ك قل��������ة ال��������كادر الوظيفي في 

املحاكم في الوقت الحاضر.

* كلمة أخيرة لجنايات صالح الدين؟     
- عل��������ى الرغم م��������ن صعوبة املهم��������ة امللقاة 
على عات��������ق هذه املحكم��������ة وخطورتها اال 
أننا س��������نمضي قدما نحو تحقيق العدالة 
وفرض سيادة القانون في عموم املحافظة 
مستلهمن ذلك العزم من الدعم واإلسناد 
غير املح��������دود من معال��������ي رئيس مجلس 
القض��������اء االعلى املحت��������رم لرعايته األبوية 
واهتمام��������ه لعمل عموم املحاكم والش��������كر 
موص��������ول كذل��������ك للس��������يد رئي��������س محكمة 
استئناف صالح الدين االتحادية لتلبيته 
احتياجات هذه املحكمة ومتابعته س��������ير 
العم��������ل القضائ��������ي فيه��������ا وف��������ي الختام ال 
يس��������عنا اال ان نتق��������دم  بالش��������كر الجزي��������ل  
االلكتروني��������ة  القض��������اء  صحيف��������ة  ل��������كادر 
إلتاحته��������م الفرص��������ة لنا من أجل تس��������ليط 
الض��������وء على عمل محكمة جنايات صالح 
الدين متمنن له��������م دوام املوفقية ومزيدا 

من العطاء.
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* بلغ مجموع الدعاوى املحالة على املحكمة هذا العام )1345( دعوى 
حسم منها )1169( دعوى والباقي )176( دعوى يتم حسم اغلبها قبل 

نهاية العام

تعمل محكمة جنايات صالح الدين بهيئتن بعدما تضاعفت الدعاوى أمامها منذ تحرير مدينة تكريت )مركز املحافظة( وبقية 

أقضيتها من قبضة داعش اإلرهابي، فقد خّلف األخير بجرائمه وعملياته اإلرهابية عددا ضخما من الدعاوى وامللفات واإلرهابين 

أمام املحكمة لتحديد مصيرهم. وعلى الرغم من الدمار الذي طال البنى التحتية واألضابير جراء احتالل داعش مدينة تكريت، بقيت 

الدعاوى تأخذ مجراها القانوني وفتحت املحاكم أبوابها في موقع بديل في بلدتي الدجيل وبلد بعد االحتالل، لتعود الى موقعها 

الرئيس في تكريت بعد التحرير وتوسع الجنايات عملها بهيئتن.

 ويقول القاضي علي حسن الخزرجي رئيس محكمة الجنايات ونائب رئيس استئناف صالح الدين في مقابلة موسعة مع القضاء 

إن "املحكمة استقبلت هذا العام )1345( دعوى أغلبها ذات طابع إرهابي حسم منها )1169(".

رئيس جنايات صالح الدين: حسمنا آالف الدعاوى اإلرهابية 
ولم نتوقف حتى عند احتالل "داعش" المدن

* النزاعات في صالح الدين في األغلب هي ذات طابع إرهابي وهذا ال يمنع 
من وجود بعض النزاعات العائلية وقسم لها خلفيات سياسية كما حصل 

في قضاء الطوز

* املحكمة قضت أربعة أحكام ضد مدير عقارات الدولة في صالح الدين 
وفق أحكام املادة 315 من قانون العقوبات بمدد سجن مجموعها اثنان 

وعشرون سنة بعد تورطه بالفساد

منطقة اجلزيرة مبعث تهديد دائم لألمن يف احملافظة

■ القاضي علي حسين الخزرجي
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العدالة الذكية

في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا الحديثة، بات تطوير 
نظ��������م العدالة التقليدية أمرًا ملحًا، كونه يحس��������ن وبش��������كل 
كبي��������ر من نوعية الخدم��������ة املقدمة للمواطن��������ن، ويقلل في 
الوقت ذاته من الجهود والتكاليف، ويحقق استغالاًل أمثل 
للموارد البش��������رية املتاح��������ة، فلقد أس��������همت البيروقراطية 
اإلدارية في خلق جو من عدم االرتياح والرضا لدى عموم 

املواطنن.
وإذا كنا نتحدث عن منظومة العدالة في العراق بش��������كلها 
األوس��������ع فان الحديث سيمتد بال شك إلى الدوائر العدلية 
كاف��������ة مثل التنفيذ والتس��������جيل العق��������اري والكاتب العدل، 
فض��������ال ع��������ن املحاكم عل��������ى اخت��������الف أنواعه��������ا ودرجاتها، 
وأي تطوي��������ر في هذا الصدد يجب أن يس��������تهدف املنظومة 
بأكمله��������ا، حتى يتحقق الغرض املنش��������ود وذل��������ك للعالقة 

التكاملية التي تربط تلك األجهزة جميعًا.
إن تطبي��������ق نظ��������ام العدالة الذكية س��������يقود إل��������ى الحد من 
حاالت التزوير في الوثائق واملس��������تندات، ويقلل النفقات، 
ويؤم��������ن تدفق��������ا الكتروني��������ا عال��������ي املس��������توى للمعلومات 
،ويحق��������ق مصادر دخ��������ل إضافي��������ة للجهات الت��������ي تتولى 
تطبيقه، ولنأخذ أمثلة بسيطة توضح تلك املزايا؛ فوجود 
نظام الكتروني يقدم خدمة الحصول على معلومات أولية 
ع��������ن العقار، تؤكد س��������المة موقفه القانون��������ي تتيحه دائرة 
التس��������جيل العقاري لقاء رس��������م معن س��������يكون أمرًا مفيدًا 
يغني املواطن عن مراجعتها، وعن اللجوء إلى الوس��������طاء 
واملعقب��������ن. ووجود قاعدة بيانات لألحكام والقرارات غير 
املنف��������ذة في دائ��������رة التنفيذ ،والتي قيل عنه��������ا أنها )مقبرة 
األحكام( مع تدخل تش��������ريعي بس��������يط ، يقض��������ي بحرمان 
املمتنعن عن تنفيذ األحكام من التمتع ببعض الخدمات 
الت��������ي تقدمه��������ا الحكوم��������ة ،وبم��������ا اليتعارض م��������ع حقوق 
اإلنسان. سيكون مفيدا جدا، في تفعيل تنفيذ األحكام في 
ظل تخلف آليات املالحقة واإلجبار على التنفيذ.وإمكانية 
حصول محكمة البداءة املختصة بنظر دعوى تمليك مثاًل 
على صحة صدور الوكاالت والسندات املبرزة في الدعوى 

الكترونيًا، سيكون  أمرا جيدًا.
وإدراكا م��������ن مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ألهمي��������ة العدال��������ة 
الذكي��������ة ،فقد ب��������دأ بخطوات ج��������ادة في هذا الص��������دد. منها 
مث��������اًل االس��������تعالمات االلكتروني��������ة في عدد من رئاس��������ات 
االستئناف، والضبط االلكتروني، ومشروع إجراءات عقد 
ال��������زواج االلكتروني.غي��������ر أنها  خط��������وات تحتاج إلى جهد 

أكبر، لتحقيق الجودة في الخدمات املقدمة للمواطنن.
وال بأس من طرح عدد من األفكار التي من املمكن أن يعمل 
عليها مجلس القضاء ضمن رؤية إستراتيجية للتطوير، 
ومنه��������ا إص��������دار وثائق قياس��������ية لإلج��������راءات واملعامالت 
كافة وتحديثها باس��������تمرار، منع��������ا لتفاوتها بن املحاكم 
املتعددة، وأحيان��������ًا بن القضاة ضم��������ن املحكمة الواحدة.

وحت��������ى يكون املواط��������ن على بينة من أم��������ره ابتداًء وهو ما 
يس��������مى بنظام )التوحيد القياس��������ي( وإعطاء رقم مرجعي 
لكل دعوى مع أرشفة األوراق واملحاضر  الكترونيًا. والربط 
الش��������بكي للمحاكم كاف��������ة بنظام مرك��������زي إلدارة الدعاوى، 
يكون الدخول إليه محدود الصالحية، األمر الذي يس��������هل 
تداول بيان��������ات الدعوى، ويمكن الجهات اإلش��������رافية على 
عمل املحاكم من معرفة عدد مرات التأجيل مثال وأس��������بابه 
،وطلبات األطراف التي لم يبت بها .وكافة إجراءات الدعوى 
الوارد بش��������أنها شكوى.كما يس��������مح للجهات اإلحصائية 
في املجلس معرفة عدد الدعاوى املس��������جلة في عموم البلد 

ونسب انجاز املحاكم، ونوعية الدعاوى املقامة.
ويمكن للمجلس في مرحلة متقدمة أن يس��������تفيد من الرقم 
الوطن��������ي املوح��������د لكل مواط��������ن .وان يربط تقدي��������م الخدمة 
االلكترونية به. فيما يتعلق باملعامالت والدعاوى ،والتي 
تتي��������ح مصدرًا ًأمن��������ًا للحصول على املعلوم��������ات الحقيقية 
لطالب الخدمة.وان يعمل عل��������ى إصدار مايعرف )بالهوية 
القضائي��������ة الرقمية أو صحيف��������ة الحالة القضائية(، والتي 
يس��������جل فيها املوقف املدني للمواطن ال��������ذي تصدر بحقه 
أحكام م��������ن محاك��������م البداءة واألح��������وال الش��������خصية فيما 

يتعلق بالدي��������ون والنفقات ،والتي 
تح��������دد املركز املالي ل��������ه. وأن تتاح 
تل��������ك الصحيفة مل��������ن يطلبها مثل 
الجهات االئتمانية أو املتعاقدين 
لقاء رسم معن. وأخيرًا فأن العمل 
على تحقيق نظام العدالة الذكية، 
ليس باألمر املستحيل إذا توفرت 

اإلرادة الجادة لذلك.

مي��������الد الش��������ابة )25 عام��������ا( من 
الخاص��������ة  االحتياج��������ات  ذوي 
تعان��������ي الص��������م والبك��������م وه��������ي 
عاجزة كليا ع��������ن الكالم، ابتدأت 
ليلته��������ا العصيب��������ة بع��������د تناول 
اإلفطار، وفوجئت عند ذهابها 
إلى املغاس��������ل بش��������خصن قاما 
بضربه��������ا على رأس��������ها وتقييد 
يديها والهروب بها في سيارة 

خاصة إلى أحد الدور القريبة.
وخوفه��������ا  ذهوله��������ا  ووس��������ط 
ومقاومتها غير املجدية وجدت 
نفسها ضحية اعتداء سافر، إذ 
ج��������رى اغتصابه��������ا باإلكراه من 
قبل الش��������ابن الذين أفلتاها في 
املكان الذي اختطفاها منه وهي 

مدماة في حال مزرية.
وتقول الضحي��������ة عبر مترجمة 
والبك��������م  الص��������م  معه��������د  م��������ن 
انتدبته��������ا املحكم��������ة إنه��������ا بعد 
تن��������اول وجب��������ة اإلفط��������ار حضر 

إليها شخصان وجرى باإلكراه 
ضربه��������ا وخطفه��������ا وتقييده��������ا 
واغتصابها داخل دار قريبة من 

املزار ليعيدها في املكان نفسه.
وف��������ي تفاصي��������ل الحادث��������ة التي 
حصلت عليه��������ا "القضاء" تقول 
األم "غابت مي��������الد بعد اإلفطار 
ولم تعد حتى الساعة العاشرة 
وهي في صدمة كبيرة والدماء 

تسيل منها".
وعندم��������ا أخبرته��������ا بم��������ا جرى، 
الش��������رطة  بإخب��������ار  األم  قام��������ت 
فأق��������دم رجال األم��������ن على إغالق 
األبواب مباشرة، وبعد لحظات 
أشارت ميالد إلى أحد املعتدين 
عليها فق��������د تعرفت عليه وتأكد 

ظنها بوج��������ود آثار للعض على 
مرفقه األيم��������ن، إذ حاولت ثنيه 
عن االعتداء عليها في الدار عبر 

عضه إال أنها لم تفلح.
في األثن��������اء قبض رج��������ال األمن 
 هاتف��������ه 

ّ
عل��������ى املته��������م ال��������ذي رن

ليجي��������ب أمام الش��������رطة، فقال له 
املتصل بعد أن أجبره الش��������رطة 
على فتح الس��������ماعة الخارجية، 
قال ل��������ه "هل حللت الخرس��������اء؟"، 
"أي��������ن الفتيات.. أن��������ا بانتظارك"، 
امل��������كان  إل��������ى  املته��������م  فاقت��������اده 
ليت��������م القب��������ض عليه ه��������و اآلخر 
وتتع��������رف علي��������ه الضحي��������ة، إذ 
تناوب املتهمان على املش��������اركة 

في الجريمة.

أراد ذوي املتهم��������ن أي يعق��������دوا 
م��������ع  التحقي��������ق  أثن��������اء  صفق��������ة 
املتهم��������ن وذلك بعرض س��������بعة 
مالي��������ن دين��������ار كدي��������ة )فص��������ل 
الضحية مقابل  عشائري( على 
أن تتنازل عن تقديم ش��������كوى إال 
أن األخي��������رة رفض��������ت أن تتنازل 
ع��������ن حقه��������ا وطلب��������ت الش��������كوى 

ضدهما.
م��������ن جانبه أفاد ضاب��������ط برتبة 
نقيب وهو أحد الش��������هود الذين 
قادوا إل��������ى القبض على الجناة 
قاض��������ي  أم��������ام  خ��������الل حديث��������ه 
التحقيق بأنه في ليلة الحادث 
كان مكلفا بواجب الخفر وأثناء 
تجواله في مرقد اإلمام الحمزة 

الغرب��������ي ش��������اهد أح��������د الجن��������اة 
ال��������ذي تربطه به معرفة س��������ابقة 
كون األخير من س��������كنة املنطقة 
وقد غّير مالبس��������ه خ��������الل فترة 
قصيرة، ثم علم بحصول حادث 
اغتصاب بعد أن شاهد املجنى 
عليه��������ا وه��������ي تبك��������ي ومعه��������ا 
والدته��������ا، فأم��������ر بغل��������ق جميع 
األب��������واب واصطح��������ب الضحية 
الجن��������اة  عل��������ى  تتع��������رف  لك��������ي 
فأش��������ارت مباش��������رة إلى أحدهم 
بع��������د أن ش��������اهدت آث��������ار العض 

على يده اليمنى.
يقول النقيب إن "ما أثار الش��������ك 
مالبس��������ه  تغيي��������ر  ه��������و  أيض��������ا 
خالل فترة قصيرة اس��������تغرقت 

عش��������ر دقائ��������ق فق��������ط"، مضيف��������ا 
كان��������ت  كثي��������رة  "اتص��������االت  أن 
ت��������رد املتهم أثن��������اء القبض عليه 
وتب��������ن أن املتصل ش��������ريكه في 

الجريمة".
إلى ذلك، دون��������ت املحكمة أقوال 
الطبي��������ب العدل��������ي كخبير وذكر 
للمجن��������ى  الب��������كارة  غش��������اء  أن 
ق حديثا وهي 

ّ
عليها ق��������د تم��������ز

بحاج��������ة إل��������ى الخياط��������ة، وق��������د 
اطلع��������ت املحكم��������ة على محضر 
الطبي  والتقري��������ر  التش��������خيص 
إصاب��������ة  املتضم��������ن  العدل��������ي 
املتهم��������ن  وفح��������ص  الضحي��������ة 

وثبوت حالة االعتداء.
من جانبها رأت الهيئة الثانية 
في محكم��������ة جناي��������ات بابل أن 
األدل��������ة املتحصلة ف��������ي الدعوى 
بينه��������ا الكش��������وفات والتقاري��������ر 
املكامل��������ات  وس��������جل  الطبي��������ة 
كافي��������ة  أنه��������ا  رأت  الهاتفي��������ة 
بجريم��������ة  املتهم��������ن  لتجري��������م 
خطف واغتص��������اب ألنثى بالغة 
م��������ن العم��������ر )25( عام��������ا إال أنها 
معاق��������ة كلي��������ا بالقرب م��������ن أحد 

املزارات.
حكم��������ا  املحكم��������ة  قض��������ت  ث��������م 
باإلع��������دام ش��������نقا حت��������ى امل��������وت 
بح��������ق كل واح��������د م��������ن املتهمن 
وف��������ق أح��������كام املادة 423 الش��������ق 
الثان��������ي م��������ن قان��������ون العقوبات 
وبدالل��������ة م��������واد االش��������تراك )47، 
48، 49( منه، عن جريمة خطف 
واغتصاب املجنى عليها ميالد 
وهي من تول��������د 1992 ومصابة 

بالصم والبكم.
ولفت��������ت املحكم��������ة ف��������ي قراره��������ا 
إل��������ى أن "القرار يمنح املش��������تكية 
املدنية  املحاكم  الحق بمراجعة 
بع��������د  بتعوي��������ض  للمطالب��������ة 
اكتساب القرار الدرجة القطعية 
، وهو ق��������رار ابتدائي سيرس��������ل 

إلى محكمة التمييز للتدقيق".

جنايات بابل: اإلعدام لمتهمين اثنين 
بخطف فتاة صماء واغتصابها

■ قصر القضاء في بابل

القاضي عامر حسن شنتة

ديالى/ إيناس جبار 

عمليات خطف منظمة تقوم بها أفراد 
عصابة إرهابية استهدفت العديد من 
الس��������كان في ناحية )الغالبية( التابعة 
إلى محافظة ديالى من بينهم الشرطي 
والعامل والطبيب، هدفهم األساس��������ي 
كان القت��������ل والترويع  ألغراض زعزعة 
األم��������ن واالس��������تقرار في تل��������ك املناطق 
من املحافظ��������ة، إال أن إحدى عملياتهم 
اإلجرامية قادت إلى الكشف عنهم بعد 

أن تعرف عليهم احد ذوي الضحايا.
أقدم��������ت العصاب��������ة ف��������ي مطلع ش��������هر 
تش��������رين األول وفي وقت العصر على 
تنفيذ اح��������دى جرائمها وه��������ي القيام 
بخطف احد املواطنن مع سيارته نوع 
)أوبل( في منطقة هبهب وتم اقتياده 
إلى جهة مجهولة، بحسب االعترافات 
وأقوال الش��������هود من ضمنهم الشاهد 

والد املجني عليه.
 وأف��������اد بأنه "أثناء خروجه  في حدود 

الس��������اعة الخامس��������ة عص��������را مس��������تقال 
س��������يارته ليقص��������د الس��������وق الش��������عبي 
الكبير في الحي تابعته س��������يارة حدد 
نوعه��������ا وأوصافه��������ا يس��������تقلها أربعة 
مسلحن واقتادته إلى جهة مجهولة، 
وبعد مرور ش��������هرين ت��������م العثور على 
الش��������خص املخطوف وهو جثة مرمية 
ف��������ي اح��������د املب��������ازل القريبة م��������ن موقع 
الحادث وت��������م تقديم ش��������كوى من قبل 
ذويه إلى الجهات األمنية والقضائية 

املختصة".

حادثة أخرى..
قامت املجموعة ذاتها في أحد صباحات 
تموز بمداهم��������ة دار املجني عليه )ر. ن. 
ع( وهو احد منتس��������بي ف��������وج الطوارئ 
في املحافظ��������ة وقد قاموا بتفتيش الدار 
حسب إفادات الشهود والدته وزوجته 
وش��������قيقها الذي��������ن كانوا في ال��������دار عند 
وقوع الح��������ادث، وتطابقت روايتهم في 
انه "تم��������ت مداهمة الدار م��������ن قبل أفراد 

مس��������لحن ينتمون لتنظيمات إرهابية 
والبح��������ث عن املجن��������ى عليه ال��������ذي كان 
يستحم ودخلوا عليه عنوة وأخرجوه 
وتم تقييده وخطفه ومن ثم الخروج به 
إلى جهة مجهول��������ة وكانت بصحبتهم 
س��������يارة أخرى تض��������م ثالثة مس��������لحن 
ال��������دار،  م��������ن  بالق��������رب  واقف��������ة  ملثم��������ن 
وانطلقوا  بالسيارة  الضحية  واضعن 
ب��������ه بعيدا ولغاية االن ال يعرف مصيره 
ولم يت��������م العث��������ور على جثت��������ه،  وتفيد 
شاهدة أخرى دونت أقوالها من السكان 
املحلي��������ن كان��������ت موج��������ودة ق��������رب الدار 
برؤيتها لح��������ادث  خطف وأنها تمكنت 
من التعرف على احد املجرمن املاثلن 
أمام القضاء حيث خرج هو ومتهم آخر 
بصحب��������ة الضحي��������ة وكان هن��������اك ثالثة 
متهم��������ن آخرين بانتظاره في س��������يارة 

ذات لون اسود خارج املنزل".
اتخ��������ذت اإلج��������راءات القانونية طريقها 
بع��������د ورود الش��������كاوى من قب��������ل أهالي 
الضحاي��������ا وج��������رت تدوي��������ن اعتراف��������ات 

االبتدائ��������ي  التحقي��������ق  بمرحلت��������ي 
والقضائي وجاء من ضمن االعترافات 
للمجموع��������ة اإلرهابية قيامهم بتفجير 
دار اح��������د املواطنن م��������ن وجهاء املنطقة 
بواس��������طة عبوات ناس��������فة لغرض  قتله 
وتهديد وترويع العائلة من اجل بسط 
النفوذ على الح��������ي وعدة جرائم أخرى، 
واستكماال لتنفيذ إجراءات محاكمتهم 
أص��������درت مذكرات قب��������ض على املتهمن 
وت��������م إلق��������اء القبض عليه��������م وتقديمهم 
إل��������ى محاك��������م القض��������اء املختص��������ة بعد 

تجريمهم.
محكم��������ة الجناي��������ات بهيأته��������ا الثانية 
أص��������درت حكمن بالس��������جن املؤبد وفق 
امل��������ادة الرابع��������ة /1 من قان��������ون مكافحة 
اإلرهاب عن جريمتي حادثتي الخطف 
والقت��������ل، وحك��������م آخر بالس��������جن خمس 
عشرة س��������نة  وفق املادة الرابعة /1 من 
ع��������ن  تفجير دار احد املش��������تكن على أن 
تنفذ اإلحكام بالتعاقب استنادا للمادة 

143/أ عقوبات".

عصابة خطف واغتيال في ديالى تواجه أحكاما بالسجن المؤبد
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املبدأ :
 البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل 
العقاري املختص��������ة ال ينعقد وال يفي��������د الحكم اصال 
ويعتبر باطال وال يرتب أي اثر قانوني او التزام بن 
طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل 
التعاقد وال يس��������تحق املدعي الفائ��������دة القانونية عن 

بدل البيع املحكوم له به النه يستند الى عقد باطل.

القرار:

ل����������دى التدقي��������ق واملداولة من قب��������ل الهيئة املوس��������عة املدنية 
ملحكم��������ة التمييز االتحادي��������ة لوحظ بأن الطع��������ن التمييزي 
مق��������دم في مدت��������ه القانونية ق��������رر قبوله ش��������كال ولدى عطف 
النظ��������ر على الحكم املميز وج��������د بأنه غير صحيح و مخالف 
الح��������كام القان��������ون و ان اص��������رار محكم��������ة االس��������تئناف على 
حكمها املنقوض في غير محله ، الن دعوى املدعي - اضافة 
لوظيفت��������ه قد انصبت مطالبته الحك��������م بالزام املدعى عليه - 

اضاف��������ة لوظيفته بتأديته له مبلغ الفائدة القانونية البالغة 
%4 وذل��������ك عن املبلغ املحكوم به له البالغ اربعمائة و س��������تة 
و ثمان��������ون مليون و س��������تمائة و س��������تة و س��������تون الف دينار 
بموجب الحكم الصادر من محكمة بداءة العمارة بالدعوى 
1324/ب/2015 في 2015/8/12 الذي لم يسدده املدعى عليه 
ل��������ه و تجد ه��������ذه الهيئة بأن املدعى علي��������ه - اضافة لوظيفته 
املصرف الزراعي التعاوني سبق له و ان استلم من املدعي - 
اضافة لوظيفته بلدية العمارة مبلغ قدره )اربعمائة و ستة 
و ثمانون مليون و س��������تمائة و ستون الف دينار( وذلك عن 
بدل العقار املرقم 4/3 الس��������راي بموج��������ب الصك املرقم 3935 
ف��������ي 2013/5/10 و اتض��������ح فيما بعد بان ه��������ذا العقار قد تم 
افرازه سنة 1962 إلى عقارين االول املرقم 11/3 مسجل بأسم 
بلدية العمارة و الثاني 12/3 مس��������جل بأسم وزارة املالية و 
الن وكي��������ل املدعى علي��������ه - اضافة لوظيفته ق��������د اقر صراحة 
بقيام دائرتهم بأس��������تالم ثمن العقار 4/3 السراي وبهذا فأن 
قد باعوا عقارًا ال يملكونه مما يقتضي إعادة الثمن املستلم 
م��������ن قبلهم و اعادته إلى املدعي الن البيع الوارد على العقار 
الواقع خارج دائرة التس��������جيل العقاري املختصة ال ينعقد و 
ال يفيد الحكم اصاًل و يعتبر باطاًل وال يرتب أي اثر قانوني 
او الت��������زام بن طرفيه بأس��������تثناء إعادة الح��������ال إلى ما كانت 
عليه قبل التعاقد وفعاًل تم إعادة البدل إلى املدعي بموجب 
الحكم القضائي الصادر بالعدد 1324/ب/2015 و على هذا 
االس��������اس القانوني فأن املدعي بعد استحصاله على الحكم 

القضائ��������ي بأعادة البدل ال يس��������تحق الفائ��������دة القانونية عن 
املبلغ املحكوم له به النه يس��������تند على عقد باطل مما تكون 
دعواه فاقدة لسندها القانوني و موجبة للرد ، و الن الحكم 
املميز قد صدر خالف ذلك و تأسيس��������ًا عل��������ى ما تقدم قررت 
املحكم��������ة نقض الحكم املميز و إعادة اضب��������ارة الدعوى إلى 
محكمتها للس��������ير فيها وفقًا للمنوال املتقدم شرحه على ان 
يبقى رس��������م التمييز تابعًا للنتيجة ، وصدر القرار باالتفاق 

في 17/ذو الحجة/1439ه� املواف�ق 2018/8/28م .

)2(
1294/1293/الهيئة االستئنافية منقول/2018

املبدأ:
ال تعتب��������ر املطالب��������ة بالغرامات التأخيري��������ة والفائدة 
القانوني��������ة جمع��������ا ب��������ن تعويض��������ن الن الغرام��������ات 
التأخيرية هي غرامات اتفاقية تسري خالل مدة عقد 
الوديعة املتف��������ق عليها اما الفائ��������دة القانونية فأنها 
تحتس��������ب من تاريخ املطالبة القضائية وفقا ألحكام 

املادة 171 من القانون املدني .

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة وجد أن الطعنن التمييزين واقعان 
ضم��������ن امل��������دة القانونية ق��������رر قبولهم��������ا ش��������كال ولتعلقهما 
بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف 
النظ��������ر على الحك��������م املميز وجد انه غي��������ر صحيح ومخالف 
للقان��������ون فرغم اتباع املحكمة لقرار النقض الصادر عن هذه 
املحكم��������ة بالعدد 349/الهيئ��������ة االس��������تئنافية منقول/2018 
ف��������ي 2018/2/4 اال انها توصلت ال��������ى نتيجة غير صحيحة 
اذ اوضح وكيال املس��������تأنف / املمي��������ز ان الفائدة املطالب بها 
ه��������ي الفائدة القانونية البالغة %5 اس��������تنادا للمادة 171 من 
القان��������ون املدني وثبت للمحكمة بان عقد الوديعة قد انتهت 
مدته بتاري��������خ 2016/6/24 وان املحكم��������ة ذهبت باتجاهها 
ال��������ى عدم ج��������واز الجمع ب��������ن تعويضن بمعن��������ى عدم جواز 
الحك��������م بالغرام��������ات التاخيرية م��������ع الفائ��������دة القانونية وان 
ه��������ذا االتجاه لم يكن س��������ليما حيث ان الغرام��������ات التاخيرية 
ه��������ي غرام��������ات اتفاقية بموجب عق��������د الوديع��������ة املتفق عليه 
اما الفائدة القانونية فترت��������ب على املحكوم عليه من تاريخ 
املطالبة وفقا الحكام املادة 171 من القانون املدني وحيث ان 
املحكمة خالف��������ت وجهة النظر القانونية املتقدمة مما تكون 
ق��������د جانبت الص��������واب عليه قرر نقض الحك��������م املميز واعادة 
اضبارة الدعوى الى محكمتها التباع ما تقدم على ان يبقى 
رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في 20/

شعبان/1439ه� املواف�ق 2018/5/6م.

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

)فريضة معطلة(

بابل / مروان الفتالوي

قضت ميالد أقسى 
أيام حياتها بعدما 

أرادت مع والدتها 
وشقيقتها أن يكون 
الثامن من حزيران 

قبل املاضي وقتا 
مثاليا السيما انه 

كان يوما رمضانيا 
خططن فيه أن 

يتناولن اإلفطار في 
أحد املزارات الدينية 

جنوبي بابل.
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يقول القاضي سالم روضان متحدثا عن 
تاريخها إن "محكمة األحوال الشخصية 
ف��������ي الرصاف��������ة أو محكمة ش��������ارع النهر 
كان��������ت باألص��������ل دارًا لإلفت��������اء ف��������ي زمن 
الدول��������ة العثماني��������ة، كان يقصدها رجال 
دين يقومون بإص��������دار الفتاوى ويردون 
على أس��������ئلة العامة، ولم تكن قد ش��������كلت 

املحاكم في تلك الحقب الزمنية".
إل��������ى  ف��������ي حدي��������ث  روض��������ان  ويضي��������ف 
"القض��������اء" أن "تأس��������يس املحكمة بدأ منذ 
ما يقارب ال�600 ع��������ام حيث أهدت إحدى 
أعي��������ان بغ��������داد القدماء )عادل��������ة خاتون( 

أرض املحكم��������ة، وللس��������يدة أيض��������ا جامع 
يقع مقاب��������ل املحكمة خل��������ف بناية البنك 
املركزي حاليا وعدة مس��������اجد في أماكن 
كثيرة م��������ن بغداد، فقد أوقفت هذا العقار 
)املفتي( في  لرجل الدي��������ن وما يس��������مى ب�

زمن العثمانين".
ويتابع القاضي روضان "بعد انحس��������ار 
االنكلي��������ز  ودخ��������ول  العثماني��������ة  الدول��������ة 
حول النظام آنذاك مس��������ؤولية اإلفتاء من 
رجال دين إلى نظام محاكم فصدر بيان 
ع��������ام 1917 بتش��������كيل املحاك��������م في عموم  

العراق".

وافتت��������ح وزير الع��������دل في العه��������د امللكي 
محكم��������ة ش��������ارع النه��������ر لتك��������ون مقصدا 
لعم��������وم مناطق بغداد، بحس��������ب روضان 
الذي لفت الى ان "توسعة حدثت بعد ذلك 
ملجال العمل القضائي وأس��������س حينذاك 
قض��������اء ش��������رعي بفرعن، قضاء ش��������رعي 
س��������ني وقضاء ش��������رعي ش��������يعي، ومن ثم 
افتتحت محاكم أخرى في بغداد ومن ثم 

الحلة والبصرة وغيرها".
واكمل روضان إن "هذه املحكمة استمرت 
تنظر القضايا الشرعية للوقفن السني 
والش��������يعي بالبناية ذاته��������ا ولكل مذهب 

قاض ينظ��������ر دعاواه، وه��������ي ال تزال لآلن 
وبقيت محكمة بغداد الشرعية او محكمة 

األحوال الشخصية في الرصافة".
ويعب��������ر روضان ع��������ن ش��������عوره بالغبطة 
ك��������ون املحكمة "اقترنت بمس��������مى قاضي 
بغ��������داد األول الذي كان��������ت مهمته اإلعالن 
الرسمي للمناس��������بات واألفراح واألعياد 
الديني��������ة ورؤية هالل )الرؤيا الش��������رعية( 
بعدم��������ا يتم حضور ش��������اهد واثبات ذلك 
ويت��������م منها إع��������الن الرؤي��������ة للمواطنن، 
فكان الناس يترقبون بيان قاضي بغداد 

األول بالرؤية الشرعية لهالل العيد".

ويمر قاضي محكمة األحوال الشخصية 
على أش��������هر قضاته��������ا الذي��������ن عرفوا في 
بغ��������داد وذاع صيته��������م منه��������م "القاض��������ي 
عبد الق��������ادر إبراهيم قاضي بغداد األول، 
وأيضا من أش��������هر قضاتها ع��������الء الدين 
خروف��������ة  ال��������ذي ش��������رح قان��������ون األح��������وال 
الش��������خصية في العراق وم��������ن ثم تناوب 
بعد ذل��������ك عدد م��������ن القض��������اة  املعروفن 

كونها أقدم محكمة في بغداد".
ويع��������د روض��������ان محكم��������ة ش��������ارع النهر 
"تاريخ��������ا للعراق الحدي��������ث ففيها حدثت 
الع��������راق  مل��������وك  زواج  عق��������ود  مراس��������يم 
ورؤس��������ائه واعي��������ان البلد كذل��������ك نظرت 
املحكم��������ة في قس��������امتهم الش��������رعية، كما 
تح��������وي عق��������ود زواج وقس��������مات أهال��������ي 
بغ��������داد وس��������اكنيها األوائ��������ل وعائالتها 
املعروف��������ة"، الفتا إل��������ى أن "املحكمة لديها 
حجج��������ا وقفي��������ة لبعض املراق��������د الدينية 
كمرقد اإلمام الكاظم  واإلمام أبو حنيفة 
والش��������يخ الكيالني وحتى وقفيات ملراقد 
خ��������ارج بغ��������داد لكنه��������ا صادرة م��������ن هذه 

املحكمة".
 ويعرج روضان على أن "املحكمة مازالت 
تمارس عملها لكن مكانها أصبح عائقا 
أم��������ام املراجعن بس��������بب تش��������ييد مجمع 
تج��������اري وتوس��������عة البناء وس��������د الطرق 
املؤدي��������ة إليه��������ا لدواٍع أمني��������ة كونها تقع 

خلف بناية البنك املركزي العراقي".
وعن مكان املحكمة املطل على نهر دجلة 
يوضح  روضان  أن "من ش��������روط التولية 
أن تك��������ون وقفا خيريا ل��������دار اإلفتاء التي 
حل محلها محكمة األحوال الش��������خصية 
في الرصاف��������ة وخصص لها ه��������ذا املكان 
املط��������ل على نهر دجلة ف��������ي وقتها لكونه 
قضاء ش��������رعيا له هيبته وقدس��������يته لذا 

أعطي مكانا في قلب بغداد النابض".
تواج��������ه  الت��������ي  العوائ��������ق  بع��������ض  وع��������ن 
املحكم��������ة يحدده��������ا القاض��������ي ب�"صعوبة 
الن  النق��������ل  بوس��������ائل  إليه��������ا  الوص��������ول 
الطريق مليء بالقطوعات املوجودة وان 
اق��������رب مكان تصله الس��������يارات ال يقل عن 

الكيلومتر لوقوعها ب��������ن البنك املركزي 
والس��������وق، ولالحتياط��������ات األمني��������ة كما 
ذكرنا وه��������ذا املكان يعتب��������ر مركز بغداد 
فاغل��������ب املراجع��������ن يأت��������ون س��������يرا على 
األقدام، وأيض��������ا الن املحكمة تتعامل مع 
املواطنن جميعا منهم املريض واملعاق 
وكبي��������ر الس��������ن م��������ا يضطرنا ف��������ي أحيان 
كثيرة الستخدام س��������ياراتنا الشخصية 
أو س��������يارات املوظف��������ن خدم��������ة للن��������اس 

ومساعدتهم".
وعن االيجابيات يشير إلى أن "مساحتها 
كبي��������رة وتمث��������ل ارث بغ��������داد فه��������ي بناية 
تراثي��������ة حت��������ى إن اح��������د جدرانه��������ا تزينه 
مخطوط��������ة لخط��������اط ش��������هير من��������ذ العام 

."1953
ويحفل سجل املحكمة ب�"قسامات كثيرة 
ومنه��������ا القس��������ام الش��������رعي للملك فيصل 
األول، وهناك قس��������ام آخ��������ر ملحمد عارف 
والد الرئيس األس��������بق عبد السالم عارف 
أيض��������ا ف��������ي س��������جالت املحكمة، كم��������ا انه 
يح��������وي على عق��������ود زواج للملك ولكثير 

من شخصيات واعيان بغداد".
م��������ن جانبها، املع��������اون القضائ��������ي األقدم 
آم��������ال عيس��������ى قال��������ت إن "محكمة ش��������ارع 
النهر كانت الوحيدة لألحوال الشخصية 
والناس كانت تأتيها من مناطق مختلفة 
حتى س��������نوات العقد األخير بعد افتتاح 
ف��������ي العاصم��������ة  دور قضائي��������ة جدي��������دة 
حيث ش��������هدت قل��������ة بمراجع��������ة املواطنن 
وانخفاض��������ا ملحوظ��������ا في نس��������بة عقود 

الزواج".
بقي��������ت  "املحكم��������ة  أن  إل��������ى  وخلص��������ت 
تس��������تقبل املواطنن ف��������ي األحياء التابعة 
الختصاصه��������ا املكان��������ي مث��������ل مح��������الت 
)الكفاح، الفضل ،  أبو سيفن، الشورجة 
، قنب��������ر عل��������ي( عازية الس��������بب إل��������ى كون 
موقعه��������ا في  الس��������وق دف��������ع بالكثير من 
الن��������اس للذهاب إلى محاكم أخرى ما اثر 
على حج��������م العقود واملعام��������الت الواردة 
للس��������نوات األخيرة التي شهدت تراجعا 

كبيرا أعدادها".

محكمة االحوال الشخصية في الرصافة.. أرث بغداد الزاخر وأرشيفها الجميل

قاعدة التشريعات العراقية.. مدونة 
قانونية رائدة تحوي قوانين البالد منذ 1917

بغداد/ عالء محمد

تمثل قاعدة التش��������ريعات العراقية تجربة 
رائ��������دة على صعي��������د املنطقة ف��������ي تدوين 
القوان��������ن والتش��������ريعات، الس��������يما أنه��������ا 
تتي��������ح للمهتمن الكتروني��������ا كل القوانن 
والق��������رارات والتش��������ريعات منذ تأس��������يس 

الدولة العراقية عام 1917.
وق��������ال مدي��������ر قس��������م قاع��������دة التش��������ريعات 
العراقية احمد عامر إن "قاعدة التشريعات 
العراقي��������ة أول قاع��������دة بيان��������ات قانوني��������ة 
إلكتروني��������ة أنجزت ف��������ي املنطقة العربية"، 
الفتا إل��������ى أنها "بدأت ع��������ام 2004 من قبل 
برنام��������ج األم��������م املتحدة اإلنمائ��������ي بفكرة 
قدم��������ت من قب��������ل مجلس القض��������اء األعلى 
ونف��������ذ من قب��������ل مش��������روع إدارة الحكم في 
املنطقة العربية وبالتنس��������يق مع مجلس 
القض��������اء األعلى العراقي ال��������ذي اخذ على 
عاتق��������ه بناء قاعدة التش��������ريعات العراقية 
وبعد تس��������لمها ت��������م تصحي��������ح البرنامج 

والتشريعات املدخلة".
واضاف عامر ان "الهدف من هذا املشروع 
هو جم��������ع وتقن��������ن مجموعة الدس��������اتير 
والقوانن العراقي��������ة املتاحة وجعلها في 
متناول القضاة واملحام��������ن واألكادمين 
الذي��������ن  االش��������خاص  وجمي��������ع  والن��������واب 
يس��������عون إل��������ى املعرفة القانوني��������ة"، مبينا 
ان "ه��������ذه املص��������ادر القانوني��������ة أصبح��������ت 
في متن��������اول الجميع مجان��������ا بفضل هذا 
املش��������روع". وأش��������ار عامر الى انه "تم نشر 
قاع��������دة التش��������ريعات العراقي��������ة النس��������خة 
الثانية والتي تم تنفيذها عام 2008 على 
ش��������بكة االنترني��������ت وهي تض��������ع بمتناول 
املستخدمن 27433 نصا قانونيا موزعة 
على الش��������كل التالي: 7136 قانونا و 4265 
أمرا وزاريا و 3268 نظاما.. الخ، اي جميع 
النصوص القانونية الت��������ي اعتمدت منذ 

عام 1917".
ويكم��������ل مدير قس��������م قاعدة التش��������ريعات 
العراقي��������ة أن "العم��������ل ف��������ي هذا املش��������روع 
ت��������م تقس��������يمه إلى أرب��������ع مراح��������ل؛ املرحلة 
األولى ب��������دأت م��������ن ع��������ام )2004-2006( اذ 
ت��������م تجهيز نس��������خة كامل��������ة م��������ن الوقائع 
العراقي��������ة )الجري��������دة الرس��������مية العراقية( 
والت��������ي تتضم��������ن كل القوانن واملراس��������يم 
والنص��������وص القانوني��������ة من��������ذ تأس��������يس 

الدولة العراقية".
وأوض��������ح أن "املرحل��������ة الثانية ب��������دأت من 
ع��������ام 2006-2008 إذ أدخل��������ت خ��������الل هذه 
املرحل��������ة عدد من التعدي��������الت على قاعدة 

التشريعات العراقية مثل: جميع القوانن 
والتش��������ريعات ف��������ي املنطق��������ة الكردية وقد 
تضمنته��������ا قاعدة التش��������ريعات العراقية، 
وهذه النصوص التي تم الحصول عليها 
من الجريدة الرس��������مية لكردستان العراق 
م��������ن )1992 – 2007( تتيح للمس��������تخدمن 
الكردي��������ة  التش��������ريعات  مقارن��������ة  مي��������زة 
العراقي��������ة مع التش��������ريعات الت��������ي أدمجت 
بقاعدة التش��������ريعات العراقية"، لكنه نوه 
الى "ان��������ه لم يتم تزويده��������م بمجلة وقائع 
كردس��������تان من��������ذ 2013 حت��������ى اآلن، فضال 
ع��������ن أن جمي��������ع النص��������وص القانونية في 
قاعدة التش��������ريعات العراقية مرتبطة معا 
عن طريق اس��������تخدام وصالت إلكترونية 

.")hyperlink(
وبن ان��������ه "تم ادخ��������ال القان��������ون الجنائي 
وقان��������ون اإلج��������راءات الجنائي��������ة واملدونة 
التجارية وكل مدونة قانونية تضم جميع 
القوانن واألنظمة والنصوص القانونية 
األخ��������رى وكذلك الق��������رارات الص��������ادرة عن 
املحاكم والتي تتصل بشكل خاص ايضا 

خالل املرحلة الثانية".
واكم��������ل ان "املرحلة الثالث��������ة بدأت من عام 
)2008-2010( والت��������ي انطلقت من برنامج 
األم��������م املتحدة اإلنمائي ف��������ي أيلول 2008، 
وهناك عدد من األنشطة التي سوف تنفذ 
في هذا السياق وهي اوال استكمال قاعدة 
البيانات ودمجها مع املصادر ذات الصلة 
ان لم تكن قد أضيفت والنقطة الثانية هي 
تحقيق الفائدة لعدد كبير من املمارسن 
واملس��������تخدمن من املحاكم بالقدر املمكن 
واخي��������را ضم��������ان املش��������روع عل��������ى امل��������دى 
البعيد واالس��������تدامة على وج��������ه التحديد  
بعد االنته��������اء من عملية جم��������ع البيانات 
ومحاولة اس��������تكمال قاعدة التش��������ريعات 
العراقي��������ة والتأكد من انها تش��������مل جميع 
القوانن الوضعية العراقية وجميع املواد 
ذات الصل��������ة، وفي نهاية جم��������ع البيانات 
س��������وف تطب��������ق أو تنفذ في جمي��������ع أنحاء 
العراق بهدف جمع أكبر عدد من القرارات 
الصادرة عن املحاكم، واس��������تعراض أكبر 

قدر ممكن من القوانن".
وتاب��������ع عامر ان "تطبي��������ق جميع ما تبقى 
م��������ن مج��������االت القان��������ون وكم��������ا ت��������م ذكره 
س��������ابقا، فان هناك ثالث مدونات قانونية 
أع��������دت في املرحل��������ة الثانية وف��������ي املرحلة 
الثالثة س��������وف تنش��������أ مدون��������ات قانونية 
في جميع املج��������االت الرئيس��������ية املتبقية، 
وتش��������مل: القانون املدني وقانون األحوال 

الشخصية، القانون اإلداري الخ".

واضاف عامر ان املرحلة الرابعة بدأت من 
عام )2010-2018 ( حيث تم تجديد موقع 
قاع��������دة التش��������ريعات بش��������كل كامل بحيث 
أضيفت له خصائص بحث جديدة تمكن 
الباح��������ث او القانون��������ي م��������ن الوصول الى 
التشريع بشكل س��������لس عن طريق إضافة 

حقل )رقم الوقائع( ان وجد",
ولفت إل��������ى أن "إجمالي التش��������ريعات بلغ 
حتى وقتنا الحاضر هو )34101( تشريع 
مفصل على النحو االتي ) 7812 قانونا , 
376 امرا , 3297 نظاما , 4711 تعليمات , 
6890 بيانا , 17 قرارا للمحكمة االتحادية 
العلي��������ا .... ال��������خ (، مش��������يرا ال��������ى ان عملية 
توثي��������ق الق��������رارات القضائية ال��������واردة من 
قبل املحاكم تتم بإش��������راف اللجنة املشكلة 

في رئاسة هيئة اإلشراف القضائي.
التش��������ريعات  قاع��������دة  لقس��������م  وللدخ��������ول 
القانوني��������ة يب��������ن ان "الدخ��������ول يكون عن 
طري��������ق كتاب��������ة مجل��������س القض��������اء االعلى 
عن��������د البح��������ث وبعده��������ا خي��������ار الخدمات 
االلكترونية املتواجدة في املوقع حيث ان 
هناك اربعة خيارات ستكون متوفرة وهي 
البح��������ث بالتش��������ريعات والبح��������ث بأبواب 
التش��������ريعات والبح��������ث الش��������امل والبحث 
بالفهرس��������ت والت��������ي تتي��������ح الي ش��������خص 
اخذ املعلومة الت��������ي يحتاجها"، مبينا ان 
"نجاح القس��������م تم من خالل االعتماد على 
مختصن بالشأن القانوني واملعلوماتي 
فضال عن اإلدارين حيث يقوم كل منهما 
بواجباته عن اجراء اي تحديث يصدر من 
قب��������ل الجريدة الرس��������مية )جريدة الوقائع 

العراقية(".
املخت��������ص  "املوظ��������ف  ان  عام��������ر  واكم��������ل 
بالشأن القانوني يتولى فرز التشريعات 
اس��������تمارات  وتصنيفه��������ا وتوثيقه��������ا في 
خاص��������ة ام��������ا املوظ��������ف املختص بالش��������أن 
املعلومات��������ي فوظيفته ادخ��������ال املعلومات 
القانون��������ي  الفري��������ق  قب��������ل  م��������ن  املرس��������لة 
التكنولوجي��������ة  العملي��������ات  واس��������تكمال 

الخاصة بالنشر".
وتاب��������ع مدير قس��������م قاع��������دة التش��������ريعات 
العراقي��������ة ان "تحديث قاعدة التش��������ريعات 
العراقي��������ة كان ف��������ي 2016 بتصميم جديد 
وق��������د واكب ه��������ذا التحديث موظفو قس��������م 
قاع��������دة التش��������ريعات العراقي��������ة من خالل 
دورة أقيم��������ت ف��������ي داخ��������ل القس��������م لرف��������ع 
مستوى كفاءتهم في استخدام البرنامج 
بتحديثات��������ه حي��������ث أصبح املوق��������ع حاليا 
محل اطالع كبير من قبل املهتمن بالشأن 

القضائي والقانوني".

بغداد / إيناس جبار

تطل على ضفاف دجلة أولى 
محاكم العاصمة التي تمثل 
إرثا زاخرا وموروثا بغداديا 

أصيال، فمحكمة األحوال 
الشخصية في الرصافة تحمل 

سجال حافال بمعامالت 
وأوراق تؤرشف تاريخ 

العراق الحديث واملعاصر، 
تاركًة بصمة في ذكريات 

العراقين وأحاديث ذويهم 
عن معامالتها الرسمية كأول 
محكمة، ومروياتهم الشعبية 

عن انتظار قاضي بغداد األول 
ليعلن ثبوت الرؤية الشرعية 

ألهلة األعياد.

■ قصر القضاء في الرصافة.. عدسة/ حيدر الدليمي

ارتبط اسمها باألعياد واملناسبات ووثقت معامالت امللوك واعيان املدينة
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بغداد / غسان مرزة 

س��������جلت أرقام التقرير اإلحصائي 
الفصل��������ي الثالث لس��������نة 2018 في 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى حس��������م 
االتحادي��������ة  التميي��������ز  محكم��������ة 
)18595( دعوى من اصل )14238(، 
فيم��������ا حس��������مت الهيئ��������ات كل م��������ن 
للعق��������ار،  االس��������تئنافية  العام��������ة، 
منق��������ول  االس��������تئنافية  وهيئ��������ة 
والهيئ��������ة املدني��������ة، وهيئ��������ة الطعن 
بق��������رارات هيئ��������ة دعاوى  التميزي 
امللكي��������ة، وهيئة ش��������ؤون املحامن 
%100 من الدعاوى الواردة إليها، 
بينما حس��������مت الهيئ��������ة الجزائية 
) 8178( دع��������وى من اص����������ل ال���وارد 
البال�������������غ ) 5803 ( بنس��������بة حس��������م 
األح������������وال  محاك��������م  ام��������ا   ،  46%
 )5695( فقد حس�����������مت  الشخصية 

دع�����وى من )3410(.
م��������ن جانبه��������ا علقت مديرة قس��������م 
أنعام صاحب  االجتماعي  البحث 
س��������لمان في تعقيب لها أن محاكم 
األحوال الشخصية في العراق قد 
س��������جلت )66684( عقد زواج، فيما 
س��������جلت هذه املحاكم )777( حالة 
تخ��������ارج و )6884( حال��������ة وصاية ، 
وان مجم��������ل الدعاوى املحس��������ومة 
له��������ذه املحكمة قد بل��������غ ) 70135 ( 
دعوى م��������ن اصل املعروض البال�����غ 

)92202( وبنسبة حسم 76%.
العدي��������د  هن��������اك  ب��������أن  واف��������ادت 
م��������ن الجه��������ات الت��������ي ت��������درس هذه 
ستراتيجية  لوضع  اإلحصائيات 
ملعالجة املش��������كالت والوقوف على 
األسباب الدافعة لها، مثل منظمات 
املجتمع املدني، واملفوضية العليا 
األمم  األنس��������ان،ومنظمة  لحق��������وق 
املتحدة، ومؤسسات الدولة كوزارة 
االجتماعي��������ة،  والش��������ؤون  العم��������ل 
والقض��������اء متمثال بمكاتب البحث 

االجتماعي. 
الجدول اإلحصائي الذي ينش��������ره 
مجلس الفضاء األعلى يش��������ير في 
أرقام��������ه للفص��������ل الثالث للش��������هور 
الثالث��������ة للفت��������رة م��������ن 7/1/ 2018 
ولغاية 9/30/ 2018 الى أن محاكم 
التابع��������ة  الش��������خصية  األح��������وال 

األتحادية  الرصاف��������ة  الس��������تئناف 
س��������جلت املرتب��������ة األولى ف��������ي عدد 
عق��������ود ال��������زواج والبال��������غ عدده��������ا 
)10343( بينما مجموع املعامالت 
املنجزة فيها بلغ عددها ) 15786(، 
فيم��������ا تلته��������ا محكمة اس��������تئناف 
الك��������رخ االتحادي��������ة بع��������دد عق��������ود 
ال��������زواج والبال��������غ عدده��������ا )7652( 
بينما مجم��������وع املعامالت املنجزة 

فيها بلغ عددها ) 11658(.
وم��������ن جانب��������ه أوضح مدير قس��������م 
التخطي��������ط واإلحصاء في مجلس 
القضاء األعلى أثير قاس��������م فخري  
أن أهمية اإلحصاءات التي تصدر 
عن الجه��������از القضائي تتجلى في 
تطوي��������ر أنظمة العم�������������ل من خالل 
إعطاء ص��������ورة واضح��������ة عن عمل 
األجهزة  تس��������اعد  الت��������ي  املحاك��������م 

األخرى في اتخاذ القرارات.
 وأض��������اف فخ��������ري وكذل��������ك إعطاء 
الصورة واضحة عن عدد القضايا 
املنظ��������ورة أم��������ام املح�اك��������م وتقييم 
املحاك��������م والقض��������اة العاملن فيها 
ومس��������اعدة الجهاز التشريعي في 

عملية التشريع .
فيم��������ا ذك��������ر اإلحص��������اء أن جه��������از 
االدعاء العام حسم بجميع هيآته 
العام��������ة، والجناي��������ات ، واألحداث، 
وهيئ��������ة الطعن ملصلح��������ة القانون 
)4568 ( دعوى م��������ن مجمل الوارد 
والبالغة )4462( ، أي نس��������بة حسم 

. 74%
أما هيئة األش��������راف القضائي فقد 
حس��������مت هيئ��������ة الش��������كاوى )183( 
دعوى من الوارد امامها والبالغة 
)176( دعوى وبنسبة حسم 59%، 
وعن هيئة التحقيق فقد حس��������مت 
)63( دع��������وى م��������ن ال��������وارد امامها 
والبالغة )71( وبنسبة حسم 50%، 
اما قس��������م الدراسات والبحوث فقد 
حس��������مت )53( دع��������وى م��������ن الوارد 
امامه��������ا والبالغ���������ة )54( وبنس��������بة 

حسم 77%.
أما رئاس��������ات محاكم االس��������تئناف 
التقري��������ر  ذك��������ر  فق��������د  االتحادي��������ة 
اإلحصائي أنها في الشهور الثالثة 
للفترة من 2018/7/1 ولغاية 30/ 
2018/9 حسمت )398064( دع��وى 

من اص������ل )498245( أي ما نسبته 
.80%

وف��������ي تفاصيل هذه األرقام أضاف 
التقرير أن رئاسة استئناف ذي قار 
االتحادية س��������جلت املرتبة األولى، 
فق��������د س��������جل حس��������مه�ا للدع����������اوى 
)27828( أما الدع��������اوى املعروض�ة 
فكانت )29727(  وبنس��������بة حس��������م 

.94%
فيم��������ا تلته��������ا رئاس��������ة اس��������تئناف 
س��������ج��ل  فق��������د  االتحادي��������ة  املثن��������ى 
 )11050  ( للدع����������اوى  حس��������مها 
ام��������ا الدع��������اوى املعروض�������ة فكانت 
)12112( بنسبة حسم %91، فيما 
تلته��������ا رئاس��������ة أس��������تناف واس��������ط 
 89% حس��������م  بنس��������بة  األتحادي��������ة 
ورئاستي أستناف بابل ، والنجف 
، وكربالء ،والقادس��������ية األتحادية 
بنس��������بة %88 ، وأضاف التقرير أن 
األستنافات األخرى توالت بنسب 

حسمها للدعاوى.  
وذكر التقري�ر ان محكمة استئناف 
الرصافة األتحادية فقد س��������ج���������������ل 
 )55360  ( للدع������������������اوى  حس��������مها 
ام��������ا الدع��������اوى املعروض�������ة فكانت 
)74772( بنسبة حسم %74،اما عن  
محكمة استئناف الكرخ االتحادية 
سجل حسمها للدع��اوى ) 43124(  
اما الدع��������اوى املعروض�ة )60256( 

وبنسبة حسم 72%. 
فيم��������ا ذك��������ر اإلحص��������اء ان محاكم 
التحقيق بأصنافه��������ا املتعددة قد 
حسمت )253315( دعوى من أصل 
املعروض والبالغ عددها ) 308954 
( أي ما نسبته %82 ، فيما حسمت 
املحكمة الكمركية بحسب التقرير 
اإلحصائي )185( دعوى من اصل 
)223( أي ما نسبته %83، وأضاف 
التقرير أن محاكم التجارة حسمت 
)15( دعوى م��������ن أص�����ل )17( أي ما 
نسبته %88 ، وكانت حصة الحسم 
بمحاك��������م العم��������ل )343( دعوى من 
أص��������ل )857(  أي ما نس��������بته 40%، 
اما محاكم األحداث فقد حس��������مت 
)1705( دع��������وى م��������ن أص���ل )2251( 
أي ما نس��������بته %76، فيما حسمت 
محاكم الجن��������ح )20863( من أصل 

)24786( أي ما نسبته 84%.

"                " تنشر التقرير اإلحصائي 
لعمل المحاكم خالل 3 أشهر
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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.

  بل ان املنهاج الوزاري للحكومة كان مبسترًا في 
التطرق الى موضوعة )االس��������تقاللية القضائية(  
والتي تش��������كل ركنا اساس��������يا في اس��������تكمال بناء 
أس��������س الدول��������ة االتحادية ونظامه��������ا الجمهوري 
النياب��������ي الديمقراط��������ي وال��������ذي ح��������اول املنه��������اج 
ال��������وزاري للحكومة طرحه كسياس��������ة عامه إلدارة 
الدولة وبمتابعة قراءة املحاور الخمسة للمنهاج 
الحكوم��������ي والتي ج��������اءت عناوينها متماهية مع 
رؤى االس��������تقالل القضائ��������ي واصالح��������ه فعناوين 
مث��������ل تفعيل الدس��������تور نصا وروحًا هو اس��������اس 
االرتق��������اء بالدول��������ة واس��������تقالليتها لك��������ن املنهاج 
في ش��������رح املحور ل��������م يتطرق ولو باالش��������ارة  الى 
اهمية القضاء الدس��������توري ودور مجلس القضاء 
ف��������ي ذلك ضم��������ن ال��������رؤى والخطط العام��������ة إلدارة 
سياس��������ة الدول��������ة وكانت العبارات اكثر انش��������ائية 
من املوض��������وع بالرغم من أن القضاء الدس��������توري 
لع��������ب دورا رئيس��������يًا ف��������ي تعزيز س��������يادة القانون 
والتطبيق األمثل لنص وروح الدس��������تور ووردت  

عب��������ارة التع��������اون مع مجل��������س القض��������اء واملحكمة 
االتحادية إلصالح القضاء واملحاكم واإلجراءات 
واحترام حق��������وق املواطنن وإنصافهم وإعطائهم 
ش��������كال  االنس��������ان  حق��������وق  واحت��������رام  األولوي��������ة 
ومضمون��������ا  وتطبيق نص وروح الدس��������تور عند 
ص��������دور اوامر القبض واالعتق��������ال ومنع التعذيب 
واالهان��������ة واالحتجاز والس��������جن خ��������ارج االصول 
القضائية وهذه اإلش��������ارات  ليست محورًا عمليا 
تطبيقيا بقدر ما كانت اشارات لعالقات الحكومة 

بالقضاء.
 وإذا كان الدستور ينص في املادة )47( منه على 
اس��������تقاللية  الس��������لطات التش��������ريعية والتنفيذية 
والقضائي��������ة ومب��������دأ الفضل بن الس��������لطات فهذا 
النص هو االولى باملراعاة في تطبيق الدس��������تور 
نص��������ا وروحا فاالس��������تقاللية في العم��������ل ال تعني 
الفصل بن الس��������لطات فكل السلطات بمجموعها 
تش��������كل اس��������س بناء الدول��������ة والتي يق��������ع تخطيط 
وتنفيذ السياس��������ة العامة والخط��������ط العامة على 

عاتق  مجلس الوزراء باعتبارها اهم صالحياته 
الواردة في الدستور والضامنة ملبدأ االستقاللية 
والفصل بن السلطات، فالسياسة العامة املخطط 
لها واملتعلقة بالسلطة القضائية  كانت يجب ان 
تتضمن تعزيز اس��������تقالل القضاء، ورفع فعاليته، 
وصيانة حرمته و وقاره، وتحصن كرامة وشرف 

وهيبة كافة مكوناته.  
وبالنظ��������ر للمكان��������ة الخاص��������ة للمجل��������س األعلى 
للس��������لطة القضائي��������ة ف��������ي الس��������هر عل��������ى تطبيق 
الضمانات املمنوحة للقضاة وإصدار التوصيات 
حول وضعية القض��������اء ومنظومة العدالة و اآلراء 
حول س��������ير القض��������اء، فالحكوم��������ة ملزمة بضمان 
الالزم��������ة  اإلمكاني��������ات  توفي��������ر  و  س��������يره  حس��������ن 
لضمان استقالله اإلداري واملالي. وفي ما يخص 
الجانب التش��������ريعي فعل��������ى الحكومة ان تعمل مع 
القضاء على إصدار القوانن ومراجعة املنظومة 
التش��������ريعية بم��������ا يحق��������ق تطبي��������ق املقتضي��������ات 
الدستورية املتعلقة باستقالل القاضي وبحقوق 

املتقاضن وقواعد س��������ير العدالة والتعويض عن 
الضرر القضائي، وتطوير اإلطار القانوني املنظم 
ملكونات السلطة القضائية ومواصلة اإلصالحات 
الجوهرية الرامية إلى تحديث املنظومة القانونية 
س��������واء فيما يتعل��������ق بضمان ممارس��������ة الحريات 
الس��������يما بمراجعة القوانن الجنائية ومجموعة 
القانون الجنائي ملزي��������د من املالءمة مع التزامات 
القض��������اء العراق��������ي ومنظوم��������ة حق��������وق اإلنس��������ان 
العاملية، وبما يؤمن تنفيذ برامج تأهيل الكوادر 
القضائية واإلدارية ومواردها البشرية، وترسيخ 
الثقاف��������ة والقي��������م القانوني��������ة وجع��������ل القضاء في 
خدمة املواطن، بدع��������م ضمانات املحاكمة العادلة 
مع تبس��������يط اإلج��������راءات القضائي��������ة وتوحيدها، 
املحاك��������م،  إل��������ى  املتقاض��������ن  وتس��������هيل مراجع��������ة 
وتحس��������ن ظ��������روف العم��������ل واالس��������تقبال بإعداد 
فضاءات قضائية مناس��������بة، وترس��������يخ احترافية 
القض��������اء وتخصص��������ه ونزاه��������ة وج��������ودة أحكامه 
عن طري��������ق االرتقاء بالتكوين اإلعدادي املس��������تمر 

للقضاة واملوظفن واملعاونن القضائين  بهدف 
تعزيز مواكبة النظام واألداء القضائي لحاجيات 
التنمي��������ة االقتصادي��������ة واالجتماعي��������ة وتحس��������ن 
من��������اخ األعمال واالس��������تثمار واتخ��������اذ اإلجراءات 
العاجلة للرق��������ي بمس��������توى اإلدارة القضائية عن 
طريق اس��������تعمال التكنولوجي��������ا الحديثة في أفق 
التحدي��������ث واملكننة الش��������املة للمحاكم وبخاصة 
ان مجل��������س القض��������اء خط��������ى خطوات كبي��������رة في 
هذا الش��������أن تمثلت باملوقع االلكتروني للس��������لطة 
القضائية الذي يمثل واجهة إعالمية وحضارية 
وتطبيق البرامج االلكترونية لتس��������ريع إجراءات 
الب��������ت ف��������ي القضاي��������ا ومنه��������ا برنام��������ج الضب��������ط 
االلكترون��������ي وبرنامج العق��������د االلكتروني والذي 
ي��������ؤدي الى ضم��������ان ج��������ودة وش��������فافية الخدمات 
القضائية، والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم 
م��������ع املواطنن  وتعميم نش��������ر املعلومة القانونية 

والقرارات واالحكام القضائية.
 ان السياس��������ة العامة إلدارة الدولة والتي يش��������كل 

االص��������الح والتطور ديناميكي��������ة عملها وملخص 
رؤاها والت��������ي حوى برنامجه��������ا منهاجا رؤيويا 
انطلق بمحاوره من الهرم الدستوري الى القاعدة 
وش��������خص مكامن الوهن ف��������ي إدارة الدولة والعلل 
التي تنتابها فكانت محاور سيادة القانون وامن 
البلد الداخلي والخارجي وتفعيل عمل الوزارات 
ومحارب��������ة االره��������اب وتجفي��������ف مناب��������ع الفس��������اد 
اإلداري واملال��������ي بغية القضاء عليه  تش��������كيل قوة 
امنية قضائية لدعم هيب��������ة وقوة الدولة والنظام 
وسيادة القانون وكلها جزء من متطلبات املواطن 
ال��������ذي يتطلع ال��������ى تفعيلها ومالمس��������تها ألرض 
الواق��������ع املعاش، ان املنه��������اج الحكومي ليس نصا 
ثابتًا ب��������ل هو اس��������تراتيجية عمل قابل��������ة لإلجراء 
التعدي��������ل والتطوير واالضافة بما يخدم اتس��������اع 
الرؤية وش��������مولية التطبيق واس��������تقاللية القضاء 
املح��������ور االه��������م في ركي��������زة الرؤي��������ا والتطبيق في 
استكمال اسس بناء الدولة ونظامها الجمهوري 

والنيابي والديمقراطي.

استقاللية القضاء في البرنامج الحكومي

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

مل ياأت املنهاج الوزاري للحكومة العراقية اجلديدة للفرتة من )2018 _ 2022 ( بجديد بخ�سو�ص ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية والذي �سيتم اعتماده من 
قبل ال�سيد رئي�ص جمل�ص  الوزراء عادل عبد املهدي تطبيقًا ل�سالحياته الواردة د�ستوريا وبخا�سة يف املادة )80( من الد�ستور والتي ن�ست على ما يلي )ميار�ص 
جمل�ص الوزراء ال�سالحيات التالية: اواًل : تخطيط وتنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة ، واخلطط العامة  واال�سراف على عمل الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة. 

ثانيا: اقرتاح م�سروعات القوانني ..........(.

 وان كل ف��������رد قد جبل على الس��������عي للمطالبة بحقه 
وذل��������ك في صال��������ح املجموع وحق االلتج��������اء للقضاء 
هو ان يوج��������ه اجراءات التقاض��������ي لتحقيق الغرض 
ال��������ذي وضعت من اجله وهو وض��������ع حد للمنازعات 
والخالفات وتصفية املراك��������ز القانونية للمتقاضن 
وحماية حق كل ذي حق فاذا حكم لصاحب الدعوى 
او الدفع فقد توص��������ل الى ما كان يصبو اليه وصان 
حقه من النزاع القائم حوله فيحكم عليه باملصاريف 
والتقاضي هو حق ع��������وض القصاص الفردي الذي 
يخ��������ول للفرد ان يس��������توفي حقه من اآلخ��������ر دون اي 
رادع وال راد فهو الس��������بيل القامة العدل في املجتمع 
وتحقيق املساواة بن املواطنن وهو املكرس لسيادة 
الدول��������ة الضامنة لتطبيق القانون بواس��������طة إحدى 
سلطاتها واملتمثلة في الس��������لطة القضائية، فالحق 
لغة كما عرفه ابن منظور في مؤلفه لسان العرب هو 
نقيض الباط��������ل ويقال حاقه في االم��������ر اي ادعى انه 
اولى بالحق منه اما التقاضي فاصلها مش��������تقة من 
قضى اي قط��������ع وفصل والقضاء هو القطع والفصل 

والحكم في االمر.
 فالحق في التقاضي يقوم مقام الحريات املضمونة 
قانونًا وال يمك��������ن الحرمان منها فهو حق اختياري 
يمكن ممارسته او عدم ممارسته باعتبار أن الدعوى 
املدنية إنما تحمي حقوقًا قابلة للترك والتنازل رغم 
ان بع��������ض الفقهاء ومنهم الفقيه االملاني Ihrin اعتبر 
ان الح��������ق في التقاض��������ي ليس حق��������ًا اختياريًا وانما 
هو الواجبات املحمولة على الفرد وقد عمد املش��������رع 
الحديث في تنظيمه للحقوق االجرائية الى تحقيق 
نوع من الت��������وازن والعداله في تقري��������ر هذه الحقوق 
وذل��������ك حت��������ى ال تك��������ون لط��������رف دون اخر ف��������اذا كان 
املش��������رع مثاًل قرر ان لكل شخص الحق في االلتجاء 
للقضاء فقد حم��������ى املدعى عليه واعط��������اه الحق في 
االعالن واالط��������الع واملواجهة وتحضير دفاعه وهذا 

الت��������وازن في تقرير الح��������ق االجرائي ليس من ابتداع 
املشرع الداخلي فقط بل هو امر دعت اليه الدساتير 

واملواثيق الدولية.
 ولقد ش��������اع في الفقه القانوني اس��������تعمال مصطلح 
نظري��������ة التعس��������ف ف��������ي اس��������تعمال الحق، وف��������ي فقه 
الشريعة االسالمية شاع استعمال مصطلح اإلساءة 
في استعمال الحق وهو مصطلح اشمل واوسع من 
مصطلح التعسف، ولقد سبقت الشريعة االسالمية 
غيره��������ا من التش��������ريعات باالخذ بنظرية التعس��������ف 
في اس��������تعمال الحق وذلك الن الش��������ريعة االسالمية 
تقيم احكامها على اس��������اس العدالة والرفق بالناس 
ورفع الحرج عنهم.  وقد عنيت التشريعات املختلفة 
التي عرضت للتعس��������ف في استعمال الحق بتحديد 
معايير التعس��������ف وضوابطه غي��������ر انها اختلفت في 
تحديدها ويقال االمام الش��������اطبي رحمة الله تعالى 
مؤيدًا تحريم قصد االضرار ال اشكال في منع القصد 
الى االضرار من حيث هو اضرار لثبوت الدليل على 

ان ال ضرر وال ضرار في اإلسالم.
 وم��������ن املتفق علي��������ه فقه��������ًا وقضاًء حظر اس��������تخدام 
اجراءات القانون ملجرد اإلساءة او الحقد او الجور او 
التشفي وكل ما دخل في اطار الدهوى الكيدية فالذي 
يرفع الدعوى ملجرد النكاي��������ة بخصمه او ملضايقته 
او إرهاقه انما يكون قد تعس��������ف في اس��������تعمال حق 
رف��������ع الدعوى النه يوجه االج��������راءات القانونية على 
غير االغ��������راض الت��������ي وضعت لها اص��������اًل فضاًل عن 
انه يشغل الس��������لطة القضائية ويضللها ويستغلها 
لتحقيق مآرب شخصية ويسري الحكم نفسه في ما 
يتعلق باس��������اءة استخدام جميع اجراءات التقاضي 
وقد قضت محكمة النقض املصرية بمس��������ؤولية من 
يقي��������م دعوى كيدية او يس��������تخدم طرق��������ا ملتوية في 

اإلجراءات.
 ويالحظ ان اساءة استعمال حق التقاضي ال تتوفر 

بمجرد خسارة الدعوى انما تتوفر منذ رفع الدعوى 
بسوء نية ال بقصد الوصول الى حق متنازع فيه بل 
بقص��������د النكاية واالضرار بالخص��������م وعليه فانه اذا 
وجهت اجراءات التقاضي لغرض غير مشروع وهي 
ان يسيء الفرد حقه في االلتجاء للقضاء فيستخدم 
ه��������ذا الحق بقصد التش��������هير بخصم��������ه والكيد له او 
بقص��������د تكبيده تكاليف مادي��������ة ومعنوية او بقصد 
تحقي��������ق مصلحة غير مش��������روعة فه��������و االمر الذي ال 
يقره القانون وال تبيحه النصوص الواجب اعمالها 
واحترامها وتس��������ري في هذا املق��������ام األحكام العامة 
للمس��������ؤولية التقصيري��������ة اذا ل��������م تتوف��������ر نصوص 

خاصة باحكام اساءة استعمال التقاضي.
 وقد تالح��������ظ ان املحاكم وهي تتناول حيثيات مثل 
هذه الجرائم تتوس��������ع في ذكر اسباب الحكم وتميل 
ال��������ى تقليل التجريم والعقاب الى ادنى حد مثل هذه 
األحوال ولقد أصبحت نظرية سوء استعمال الحقوق 
نظرية عامة تبس��������ط على جميع الحقوق واخذ بها 
الفق��������ه والقضاء الحديث��������ان وانتظمتها تش��������ريعات 
الدول الحديثة وتكمن اهمية التقاضي بحس��������ن نية 
في حفظ مراكز الخصوم وصيانة حقوقهم وتفعيل 
دور القاضي في حسم املنازعات على اساس قواعد 
الع��������دل واإلنص��������اف وع��������دم االنح��������راف بالنصوص 
القانوني��������ة عن مس��������ارها الطبيعي عل��������ى خالف ذلك 
فان التقاضي بس��������وء نية ش��������انه ان ي��������ؤدي الى هدر 
الحق��������وق وتكريس الظلم والتالعب بمصالح العباد 
وتمويه القضاء من خالل اس��������تصدار اوامر واحكام 
غير مس��������تحقة وبالتالي دفع القضاء على غير علم 
الى مناصرة الظلم عوض االنتصار للمظلومن وان 
الحق الذي ال مرية في��������ه انه ليس عداًل بحال ذلك ان 
يتأتى بع��������د االوان فان هو فعل فهو الى الظلم ادنى 
وبه اش��������به كذل��������ك ليس عداًل ذلك ال��������ذي يرهق كاهل 

املستجير به املتطلع اليه.

القاضي علي كمال

التعسف في إجراءات التقاضي

منذ كان االإن�سان وحتى يكون كان العدل و�سيبقى حلم حياته وامل مفكريه وجوهر �سرائعه، ولئن كانت الت�سريعات 
املو�سوعية هي موطن العدل مب�سمونه وفحواه فان الت�سريعات االجرائية هي بالن�سبة اليه الطرق واالداة ذلك ان الر�سالة 

االوىل واالخرية للت�سريعات االجرائية ان تكون اداة طيعة ومطية ذلوال لعدل �سهل املنال ماأمون الطريق ال يحفل بال�سكل وال 
يلوذ به اال م�سطرًا حمرتفو الكيد وجتار اخل�سومة.

عامل  قاله  ما  هذا  باإنهائها"..  �سعيد  واأنا  املا�سية  االأخرية  ال�سنوات  خالل  بائ�سة  كانت  "حياتي 
النباتات اال�سرتايل كودال قبل وفاته بعد ان اختار املوت الرحيم يف احدى العيادات املخت�سة 

بتقدمي خدمة املوت الرحيم. املوت الرحيم خدمة تقدم ملن يختار مبح�ص اإرادته ان ميوت ال�سابته 
مبر�ص ال يوؤمل �سفاوؤه ي�سبب له اآالما ج�سدية كبرية ويريد التخل�ص منها ويف الغالب يتم اإعطاوؤه 

�سرابا خم�س�سا النهاء احلياة بطريقة غري موؤذية و مريحة.
مؤيدو القتل الرحيم يستندون الى فكرة 
أن اإلنس��������ان كم��������ا ان��������ه يمتل��������ك الحق في 
الحياة وسالمة الجس��������د فانه في الوقت 
ذاته يمتل��������ك الحق في طلب املوت وانهاء 

معاناته في آالمه الجسدية.
القتل بأبس��������ط تعريفاته هو إزهاق روح 
إنس��������ان على قي��������د الحياة عم��������دا أو خطأ 
وهو فعل جرمته كافة الشرائع والقوانن 
وهو به��������ذا التعريف ال يختلف عن القتل 
الرحيم إال بان األخير يتم بناء على طلب 
املجنى علي��������ه وإلحاحه وملس��������اعدته في 
التخل��������ص من آالم��������ه. موج��������ع ومؤلم هو 
األمر في كلتا حالتيه؛ فان تركت مريضا 
مصاب��������ا بم��������رض عض��������ال وه��������و ينهش 
اعضاءه الجس��������دية ويس��������بب ل��������ه االما ال 
طاقة ل��������ه على احتماله��������ا فاالمر مؤلم له 
وملحبيه وان ساعدته على انهاء معاناته 
واراحته فاالمر مخيف ومقلق للمجتمع 
والحاسيسه االنس��������انية فالقتل، الرحيم 
يم��������س بس��������المة الجس��������د ويم��������س كذلك 
بمسؤولية الدولة ومؤسساتها الصحية 

والقانونية في حماية حياة مواطنيها.
اغلب الدول منعت تشريعاتها القتل بناًء 
على طلب املجنى عليها صراحة بالنص 
ف��������ي قوانينه��������ا ومنها قان��������ون العقوبات 
الس��������ويدي اذ نصت امل��������ادة 114 منه على 
انه:  يعاقب بالحبس كل من قتل شخصًا 
بناء على طلبه الجدي وامللح. اما بعض 
ال��������دول فق��������د اج��������ازت تش��������ريعاتها القتل 

الرحيم مث��������ل هولن��������دا وبلجيكا وبعض 
التش��������ريعات العربي��������ة نص��������ت صراح��������ة 
على تجري��������م القتل الرحي��������م كالقانونن 
اللبناني والسوري اال ان العقوبات التي 
فرضها املشرع في هذين القانونن على 
من يرتكب جريم��������ة القتل بناًء على طلب 
املجنى عليه كانت اخف من عقوبة القتل 
العمد وهو اقرار ضمني من املش��������رع بان 
طلب الضحية في ان يموت سببا موجبا 
لتخفي��������ف العق��������اب عن الجان��������ي في حن 
س��������كتت بعض التش��������ريعات عن معالجة 
مث��������ل ه��������ذه الحال��������ة كالتش��������ريع العراقي 
فامل��������واد 405 و 406 اللت��������ان عاقبت��������ا على 
القت��������ل لم ت��������رد فيهما اش��������ارة ال��������ى رضا 
املجن��������ى علي��������ه اذ نصت امل��������ادة 405 على 
انه "من قتل نفس��������ا عمدا يعاقب بالسجن 
املؤب��������د او املؤقت"، ولم يمي��������ز النص بن 
ان يك��������ون القت��������ل بداف��������ع عدوان��������ي او ان 
يكون بدافع الش��������فقة علي��������ه فالنص هنا 
يس��������ري ويطبق على اطالقه واذا اعتبرنا 
ان املجن��������ى عليه في القت��������ل الرحيم يريد 
الخالص من عذاباته ويس��������عى لالنتحار 
ويطلب املس��������اعدة من اخر فان املادة 408 
تنطبق برأيي اكثر على مثل هذه الواقعة 
كونها عاقبت بالسجن ملدة ال تزيد على 
س��������بع س��������نوات كل من ح��������رض آخر على 

االنتحار او قدم له مساعدة في ذلك.
  ويمك��������ن كذل��������ك ف��������ي مثل ه��������ذه الوقائع 
ان تس��������ري األع��������ذار املخففة عل��������ى املتهم 

ويعتب��������ر قتل��������ه لباع��������ث ش��������ريف ويت��������م 
االستدالل بنص املادة 128 عقوبات عند 
ف��������رض العقوبة. وفي ح��������دود مطالعاتي 
وقراءاتي للقرارات الصادرة من املحاكم 
العراقي��������ة فل��������م اج��������د ان قضي��������ة عرضت 
تش��������تمل على قتل بدافع الش��������فقة س��������واء 
أكان قت��������ال ملري��������ض يعان��������ي م��������ن مرض 
مس��������تعص عل��������ى الش��������فاء او قت��������ل االباء 
ألبنائه��������م م��������ن ذوي االعاقات الش��������ديدة 
الت��������ي ال يؤمل ش��������فاؤها كتل��������ك القضايا 
الت��������ي عرض��������ت ف��������ي املحاك��������م االوربي��������ة 
فقد ب��������رأت محكمة فرنس��������ية والدة فتاة 
صغي��������رة قتلتها باس��������تخدام مادة قاتلة 
النه��������ا مصابة بالص��������م والبك��������م وفقدان 
الت��������وازن وق��������د افادت ام��������ام املحكمة انها 
س��������تقدم على الفعل ذاته ل��������و انها عادت 
ال��������ى املوقف مجددا ورغم كل ما يس��������وقه 
املدافع��������ون ع��������ن الحق في اختي��������ار املوت  
من مبررات فان س��������ن تشريعات التجرم 
هذا الفعل يمكن ان يسبب مخاطر لحياة 
الكثير من االش��������خاص مم��������ن ال يقدرون 
على التعبير عن إرادتهم الذين أصيبوا 
بامراض مس��������تعصية وف��������ي الوقت ذاته 
هم مصابون بالتوح��������د او بعاهة الصم 
او البكم وان الدولة بمثل هكذا تش��������ريع 
تك��������ون ق��������د تخل��������ت ع��������ن حمايته��������ا لهم 
وتركتهم مشاريع ضحايا بيد اوليائهم 
واقربائهم يمك��������ن ان يجهزوا عليهم في 

اي وقت تحت مظلة القانون.

موت رحيم
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موجز المحاكم

القان��������ون هو ولي��������د املجتم��������ع، وهو موجود إلش��������باع 
حاج��������ات األف��������راد املتمثلة بعالقات قائمة على أس��������س 
محددة، وتنظيم اجتماعي س��������ليم، يضمن لهم العيش 
بموج��������ب نظام مع��������ن. وملا كان املجتم��������ع، ال يقف على 
وتي��������رة واحدة، م��������ن حيث انه دائ��������م التط��������ور والتبدل 
والتغير، ف��������كان البد للمنظومة التش��������ريعية ان تواكب 
هي األخرى ذل��������ك التطور، من خ��������الل تحديث القوانن 
ووضع النصوص التي تالئم ما يس��������تجد من عالقات 

اجتماعية وروابط محددة. 
أم��������ا اذا بق��������ي القان��������ون دون تعديل، م��������دة طويلة فهذا 
يعني ان هناك خلال في املشرع، الذي ال يدرك ان تخلف 
القان��������ون، ع��������ن املجتمع يعن��������ي ان القان��������ون قاصر عن 
تحقيق الغاية التي ش��������رع من اجله��������ا. هناك من يقول 
ان القانون، يمكنه ان يستوعب التحوالت االجتماعية 
والتط��������ور التقن��������ي املتس��������ارع، حت��������ى ل��������و مض��������ت على 
تشريعه مدة طويلة، كقانون العقوبات الذي شرع عام 
1969 ف��������ي زمن يختل��������ف كليا عن الزم��������ن الحاضر، من 

كافة النواحي.
 ه��������ذا القانون، يطبق اليوم عل��������ى الجرائم التي تحدث 
بفعل اس��������تخدام وسائل التواصل االجتماعي الحديثة 
الت��������ي تتطور يومي��������ا، ونتيجة للعالق��������ات التي وجدت 
بعد التغيير. فمثال، اإلس��������اءة او تشويه السمعة الذي 
يتم عبر وس��������ائل التواصل االجتماعي، هناك من يرى 
ان ذك��������ر عبارة )وفي أحدى طرق اإلعالم األخرى..( التي 
نصت عليها املادة 433 من قانون العقوبات، كافية ألن 
تطبق على الح��������االت التي تتم عبر وس��������ائل التواصل 
االجتماع��������ي، باعتب��������ار ان العب��������ارة أع��������اله فضفاض��������ة 
وتتحمل أية وس��������يلة إعالمية حتى التي يتم ابتكارها 
في املس��������تقبل! هذا الكالم فيه ما يحتمل الصحة، وهو 
م��������ا معمول به ف��������ي املحاكم، لك��������ن هذا ال يمن��������ع من ان 
يتم س��������ن قانون، يتحدث وبش��������كل مفصل عن وس��������ائل 
التواصل االجتماعي والعقوبات التي تخص الجرائم 

التي تحدث فيها من تشويه للسمعة او غيرها. 
ه��������ذا املث��������ال وغي��������ره الكثي��������ر م��������ن األمثلة عل��������ى وجود 
نص��������وص قانوني��������ة الب��������د م��������ن تقييمها معرف��������ة مدى 
مطابقته��������ا للواقع والتطور، بغي��������ة تعديلها بما يالئم 
ذلك التطور. املش��������رع لم يغفل عن تقييم القانون، حيث 
ان قانون االدعاء العام رقم49 لسنة2017 جعل االسهام 
في تقييم التش��������ريعات النافذة ملعرفة مدى مطابقتها 
للواقع املتطور احد اهداف هذا القانون، هي مسؤولية 
جس��������يمة تقع عل��������ى عاتق االدع��������اء الع��������ام، تضاف الى 

امله��������ام األخرى الت��������ي يتحملها 
االدعاء العام.

 ننتظر من جهاز االدعاء العام 
ال��������ذي هو على قدر املس��������ؤولية 
امللق��������اة على عاتق��������ه، ان يتولى 
ووض��������ع  التش��������ريعات  تقيي��������م 
خط��������ة لرصد كاف��������ة النصوص 
القانونية التي هي بحاجة الى 
تعدي��������ل ملواكبة التط��������ور، بغية 
عرضها على املشرع لتعديلها.

تقييم القانون

القاضي عماد عبد اهلل

يقص��������د باألم��������ر الوالئي هو األم��������ر الذي تص��������دره املحكمة 
بن��������اًء على طلب دون تبليغ الط��������رف االخر، وهو قرار وقتي 
يصدره القاضي في االحوال املنصوص عليها في القانون 

على ان ال يمس اصل الحق.
 وق��������د بينت امل��������واد 151و152 من قانون املرافع��������ات املدنية 
إج��������راءات إص��������دار األمر الوالئي عل��������ى العرائض حيث جاء 
ف��������ي املادة 151 بأنه ملن له الحق في االس��������تحصال على أمر 
م��������ن املحكم��������ة للقيام بتص��������رف معن بموج��������ب القانون ان 
يطلب م��������ن املحكمة املختص��������ة اصدار هذا االم��������ر في حالة 
االستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي املختص وتقدم 
هذه العريضة من نس��������ختن مش��������تملة عل��������ى وقائع الطلب 
واسانيده ويرفق بها ما يعزز من مستندات، بينما اشارت 
امل��������ادة 152 ال��������ى ان يصدر القاضي ام��������ره كتابة بالقبول او 
الرفض على احدى النس��������ختن في اليوم التالي لتقديمها 
على االكثر ويعطي الطالب صورة رسمية من األمر ويحفظ 
االصل في قلم املحكمة حيث تكون للقاضي سلطة تقديرية 
حسبما يتبن له من ظروف الطلب وظاهر املستندات التي 
تق��������دم اليه وعلى ض��������وء ذلك يتخذ ق��������راره ويبلغ من صدر 
االم��������ر ضده بص��������ورة منه وذل��������ك لغرض التظل��������م من االمر 
والتميي��������ز إذا تأي��������د التظلم، ذلك ان االمر الوالئي مش��������مول 

بالنفاذ املعجل بقوة القانون.
 ولم يبن القانون املحكمة املختصة باصدار االمر الوالئي 
وانما اش��������ار الى املحكمة املختصة وكم��������ا هو معروف فان 
االختصاص الوالئي للمحاكم يتحدد باملنازعات واملسائل 
التي يختص بها القضاء العادي فإذا كان النزاع معروضا 
امام محكمة االحوال الشخصية فانها تكون هي املختصة 
باصدار االمر الوالئي وكذلك الحال بالنسبة لبقية املحاكم 

املدنية االخرى كمحاكم البداءة واالستئناف.
 وقد يخلط البعض بن القضاء املستعجل واالمر الوالئي 
وللتميي��������ز نود نب��������ن ان القضاء الوالئي يص��������در امر على 
عريض��������ة الدعوى من دون مرافع��������ة او دعوة الطرفن بينما 
القضاء املستعجل يصدر قرار بناء على دعوة الطرفن ومن 
خالل مرافعة اضافة الى ان املرافعة التي تجري في القضاء 
املستعجل تتم بعد تبليغ الطرفن بموعد املرافعة في حن 
ان القضاء الوالئي يتخذ االمر من دون تبليغ الخصم ويتم 
اتخ��������اذ القرار من دون علم��������ه والقضاء الوالئي يصدر أمرا، 
اي ان االمر الوالئي يس��������تند الى س��������لطة والئية وهي اقرب 
الى األعمال االدارية بعكس القضاء املس��������تعجل، ومن امثلة 
االم��������ر الوالئي اص��������دار الحجج وغيره��������ا وان االمر الوالئي 
اليج��������وز الطعن فيه تمييزا إال بعد التظلم منه حيث يكون 
القرار الصادر بنتيجة التظلم قابال للتمييز بعكس القضاء 

املستعجل الذي تكون قرارته قابلة 
للطع��������ن تميي��������زا وفق م��������ا ورد في 
املادة 216 من قانون املرافعات ومن 
االم��������ور املهم��������ة ان الق��������رار الصادر 
من القض��������اء املس��������تعجل يجعل يد 
القاض��������ي مرفوعة فال يجوز تغيير 
ا او العدول عنه  القرار كال او ج��������زء
على خ��������الف االمر الوالئي اذ يجوز 
الع��������دول عنه او تعديله كال او جزاء 

من القاضي ذاته.

األمر الوالئي

عين قانونية

سالم مكي

سارق نفط

قضت املحكمة الجنائية حكما بالسجن 
املؤبد بحق مدان أقدم على ثقب انبوب 
اح��������د االنابي��������ب الناقلة للنفط وس��������رقة 

املنتج في منطقة جسر ديالى.
وق��������ال مراس��������ل "القض��������اء" إن "املحكم��������ة 
الجنائي��������ة نظ��������رت دعوى مته��������م أدين 
بتهريب النفط"، مبينا أن "املدان اعترف 
بس��������رقة النفط الخام بعد قيامه بعمل 
ثقب في احد أنابيب النفط بعد تركيبه 
)صم��������ام هوز( علي��������ه وإيصاله بالقرب 
م��������ن منزله ف��������ي منطقة جس��������ر ديالى 5 

دوانم".
وأض��������اف أن "امل��������دان ضبط��������ت بحوزته 
أيضًا س��������يارة حمل م��������ع حاوية محملة 
باملنتج��������ات النفطي��������ة"، مش��������يرًا إلى ان 
"املحكم��������ة أص��������درت حكمها بالس��������جن 
املؤب��������د بحق املدان وفق��������ا ألحكام املادة 
السادسة/1 من قانون مكافحة تهريب 

النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

تهديد قاض

قض��������ت محكم��������ة جناي��������ات الرصافة في 
رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكما 
بالحبس الش��������ديد خمس سنوات بحق 
مدان هدد احد القضاة في واس��������ط عبر 

رسائل باملوبايل والتشهير بسمعته.
وق��������ال مراس��������ل "القض��������اء" إن "محكم��������ة 
جناي��������ات الرصافة نظ��������رت دعوى متهم 
أدين بتهديد والتش��������هير بس��������معة احد 
القضاة في محافظة واسط عبر إرساله 

لرسائل عن طريق جهاز املوبايل".
وأضاف أن "املحكمة استمعت إلى أقوال 
املدعي بالحق الشخصي واطلعت على 
األدلة وتقارير الخبراء ووجدت أن األدلة 
كافية لتجريم املتهم وإدانته وفق مواد 

التهديد في قانون العقوبات".
واشار املراس��������ل الى ان"املحكمة أصدرت 
حكمها بالس��������جن خمسة أعوام استنادا 
ألحكام املادة 2/430 من قانون العقوبات 

العراقي".

زواج وطالق

كش��������فت دائرة العالقات العامة والش��������ؤون 
القانوني��������ة التابعة ملجلس القضاء األعلى 
عن عدد ح��������االت الزواج والط��������الق ملحاكم 
لرئاس��������ة  التابع��������ة  الش��������خصية  األح��������وال 
محاكم االستئناف في العراق ماعدا إقليم 

كردستان لشهر تشرين االول املاضي.
وبين��������ت االحصائي��������ة ان مجم��������وع عق��������ود 
ال��������زواج وصل ال��������ى 10866 فيم��������ا وصلت 
الع��������دد في تصديق عقود ال��������زواج الواقعة 
خارج املحكمة ال��������ى 4646 فيما بلغ العدد 
4130 في حاالت تصديق الطالق الخارجي، 
ووصل��������ت ح��������االت الط��������الق بتفري��������ق حكم 
قضائي ال��������ى 1611. دائرة العالقات العامة 
أضاف��������ت خ��������الل اإلحصائي��������ة ان "محكم��������ة 
اس��������تئناف نين��������وى  االتحادي��������ة تصدرت 
املش��������هد في عقود ال��������زواج بع��������د ان وصل 
العدد الى 2343 عقدا، كما احتلت نفس��������ها 
الترتي��������ب األول في ح��������االت تصديق عقود 

الزواج الواقعة خارج املحكمة ب�2009".  

كتاب قضائي

تناول الكاتب في موضوع التحضير 
للجريم��������ة خمس��������ة فص��������ول كل منها 
يش��������مل على عدد من املباحث ، حيث 
ب��������دأ بع��������د مقدم��������ة الكت��������اب بالفصل 
التمهي��������دي ال��������ذي تط��������رق في��������ه الى 
موضوع التحضير بالنسبة لألركان 

العامة للجريمة ومراحلها. 
الفصل األول كان عن مرحلة التفكير 

والع��������زم ال��������ذي تناول��������ه الكاتب فيها 
مبحثان تناول في احدهما موضوع 
مظاهر التجريم التي يختلف بردها 
ال��������ى مرحل��������ة التفكير والع��������زم وهي 

التحريض واالتفاق والتهديد . 
التحضي��������ر  ماهي��������ة  موض��������وع  ام��������ا 
فتناوله الكاتب في الفصل الثاني من 
الكتاب ال��������ذي يتضمن على مبحثن 

كان االول مفهوم التحضير للجريمة 
فاس��������تعرض تعاريف��������ه املختلف��������ة ثم 
وض��������ع تعريفا مقترح��������ًا، اما املبحث 
الثان��������ي ف��������كان ع��������ن عالق��������ة بع��������ض 
بالتحضي��������ر  القانوني��������ة  االوض��������اع 
للجريمة وبحث فيه عالقات س��������بق 

االصرار والترصد. 
وبص��������دد ما بحثه في الفصل الثالث 
فكان موضوع التفرقة بن التحضير 
للجريم��������ة والبدء بالتنفي��������ذ ، حيث 
اف��������رد ف��������ي املبح��������ث االول للمذه��������ب 
املوضوع��������ي اما املبح��������ث الثاني منه 

فكان للمذهب الشخصي.
التحضي��������ر  حك��������م  موض��������وع  فيم��������ا 
للجريم��������ة فتناوله الكاتب في فصله 

الراب��������ع الذي تضم��������ن مبحثن االول 
من��������ه تط��������رق ع��������ن إباح��������ة التحضير 
للجريمة بينما خصص في املبحث 
للجريمة  التحضير  الثاني تجري��������م 
كم��������ا ناق��������ش الكات��������ب م��������دى وجود 
التش��������ريعات  التجريم وص��������وره في 
املختلفة كما تطرق الى موقف قانون 

العقوبات العراقي. 
أما الفص��������ل الخامس فهو مخصص 
لبحث مجاالت االعتداد بالتحضير 
للجريمة وموزع على ثالثة مباحث 
فاملبح��������ث االول كان ملج��������ال التجريم 
حيث اس��������تعرض الكات��������ب في فقرته 
االول��������ى الجرائ��������م التي يرده��������ا الفقه 
الى مجال األعمال التحضيرية وفي 

الفقرة الثانية تناول موضوع الدفاع 
الش��������رعي ضد األعمال التحضيرية ، 
اما املبحث الثاني فكان بصدد مجال 
املس��������اهمة الجنائية ، وبصد املبحث 

األخير انصب على مجال العقاب. 
التصدي  الكاتب بض��������رورة  واختتم 
للجرائ��������م وه��������ي في مرحل��������ة االعداد 
حل��������ول  انتظ��������ار  دون  والتحضي��������ر 
الجريم��������ة املن��������وي ارتكابه��������ا، وم��������ن 
الض��������روري بم��������كان ان يع��������اد تقييم 
مرحلة التحضي��������ر في ضوء التطور 
املجتمع��������ات  ام��������ن  ف��������ي  الحاص��������ل 
االنس��������انية وم��������ا ش��������ابها م��������ن خطر 
او ض��������رر م��������ن األعم��������ال اإلرهابية او 

الجرائم الدولية األخرى.

صدور كتاب "التحضير للجريمة في التشريع العراقي"

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد/ محمد سامي

صّدقت محكمة تحقيق الكرخ املختصة بنظر قضايا 
اإلره��������اب أق��������وال اثنن من املتهمن أقدم��������ا على ابتزاز 

املواطنن من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
وأوض��������ح قاض��������ي التحقي��������ق املختص بنظ��������ر قضايا 
اإلره��������اب في محكم��������ة تحقيق الك��������رخ أن "املتهمن تم 
إلقاء القب��������ض عليهم بعد متابعتهم م��������ن خالل أرقام 
الهات��������ف بعد أن قاموا  بس��������رقة صفحات خاصة على 
مواق��������ع التواصل االجتماعي )الفيس��������بوك( عن طريق 
"تهكيرها" وم��������ن خالل محتوياته��������ا يقومون بابتزاز 

أصحابها".
وي��������روي املتهم عدن��������ان 39 عام��������ا أن "البطالة واإلعاقة 
جراء حادث انفجار في بغداد جعالني من املتواجدين 
الدائم��������ن على الفيس بوك وأصبحت امتلك خبرة من 
خالل الوقت الطويل ال��������ذي اقضيه وفي احد االيام تم 

سرقة حسابي".

وتابع عدن��������ان "حاولت ان اج��������د أي فرصة حتى أعود 
بالصفحة الخاص��������ة فقمت بالدخول على "اليوتيوب" 

وتعلمت من خالل مقاطع الفيديو أن اعيد الصفحة".
واخذ عدنان يتحدث عن قصة "التهكير" قائال "تكونت 
ل��������دي الخبرة وحاولت ان اجرب س��������رقة حس��������اب احد 
الناش��������طن وبالفعل تمكنت من اخذ الحساب ومن ثم 
تغيير الرمز الش��������خصي وأصبح هذا الحس��������اب ملكي 
وهذه املرة االولى التي كنت اعمل هذا العمل ومنها قد 
عرفت انه بإمكاني ان اقوم بسرقة اي حساب وأصبح 
لدي مجموعة م��������ن االصدقاء املختصن بهذا الجانب 

منهم حتى غير عراقين".
ويش��������رح عدنان تفاصي��������ل اخرى كثيرة ع��������ن عمليات 
س��������رقة للصفح��������ات الش��������خصية الن��������اس تص��������ل ال��������ى 
العش��������رات من الصفحات حتى اصبحت مهنة وكانت 
كله��������ا بالطريقة نفس��������ها مع مواكبت��������ي واتصالي من 
خالل الفيس بوك مع مجموعة آخرين يساعدوني في 
بعض االستش��������ارات واملقابل هو املال الذي يبعث عن 

طريق بطاقات الشحن".
وأض��������اف عدن��������ان "من القص��������ص التي ما ت��������زال عالقة 
بذاكرتي هي س��������رقة صفحة ش��������خصية تعود لطبيب 
ش��������اب كان ق��������د ق��������ام بنش��������ر مجموعة م��������ن الصور في 
وق��������ت عمله هنا حاول��������ت ان ادخل الى ه��������ذه الصفحة 
وبكل س��������هولة قم��������ت بس��������رقتها والتقاط ص��������ور لكل 
املحادث��������ات التي كانت اغلبها مع نس��������اء وبها الكثير 
م��������ن الخصوصية م��������ع س��������رقة مجموعة م��������ن الصور 

والفيديوهات الخاصة".
واض��������اف عدنان "كان لدي اتصال م��������ع كل املوجودين 
به��������ذه الصفحة واخ��������ذت منهم امل��������ال بالطريقة ذاتها 

ومن ثم اعطاء الرقم السري الى الشخص نفسه".
حتى وصل يوم القاء القبض علّي حيث تمت متابعتي 
من قبل زوج احدى الضحايا حيث استدرجني الى ان 
جعلن��������ي اتصل به من خالل هاتفي الش��������خصي وهنا 
لم انتظر طويال إال وانا أشاهد األجهزة األمنية تلقي 

القبض علّي.

البطالة والفراغ يصنعان من معاق "هاكرز فيسبوك" يبتز المواطنين
نص��������ت امل��������ادة 144 / م��������ن قان��������ون 
العقوبات رقم ) 111 ( لس��������نة 1969 
للمحكمة عن��������د الحكم ف��������ي جناية 
او جنح��������ة بالحب��������س م��������دة ال تزيد 
على س��������نة ان تأمر في الحكم نفسه 
بايقاف تنفي��������ذ العقوبة اذا لم يكن 
قد س��������بق الحكم على املحكوم عليه 
عن جريمة عمدية ورأت من اخالقه 
وماضيه وس��������نه وظروف جريمته 
م��������ا يبعث عل��������ى االعتق��������اد بانه لن 
يعود الى ارتكاب جريمة جديدة ، 

ان مدة ايقاف التنفيذ ثالث سنوات 
نبدأ من تاري��������خ الحكم ، كما يجوز 
الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ في اية 
حالة م��������ن الحاالت التالية حس��������ب 
ما نص��������ت عليها امل��������ادة  147  منه 

وهي:

اوال – اذا ل��������م يق��������م املحك��������وم علي��������ه 
بتنفي��������ذ الش��������روط املفروضة عليه 

وفقا للمادة 145
ثاني��������ا – اذا ارتك��������ب املحك��������وم عليه 
خ��������الل م��������دة التجربة املذك��������ورة في 
امل��������ادة الس��������ابقة جناي��������ة او جنحة 
عمدي��������ة قض��������ي علي��������ه م��������ن اجلها 
بعقوبة س��������البة للحري��������ة الكثر من 
ثالثة اش��������هر س��������واء ص��������در الحكم 
باالدانة اثن��������اء هذه الفترة او صدر 

بعد انقضائها.
ثالثا – اذا ظهر خالل مدة التجربة 
ان املحكوم عليه كان قد صدر عليه 
حك��������م نهائي مم��������ا ن��������ص عليه في 
الفق��������رة الس��������ابقة لجناية او جنحة 
عمدية ول��������م تكن املحكمة قد علمت 

به حن امرت بايقاف التنفيذ.  

ايقاف التنفيذ
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ه��������و القاضي الفاضل فالح بن محم��������د بن عبد اللطيف 
وقد اش��������تهر بلقب عائلته آل القصاب العائلة البغدادية 
الكرخية املعروفة بالتقوى والكرم والخصال الحميدة.

 ولد في محله عريقة من محالت كرخ بغداد وهي محلة 
س��������وق حمادة عام 1924 وكان والد املرحوم عبد الفتاح 
القصاب إمامًا وخطيبًا لجامع الشيخ صندل في الكرخ 
كم��������ا عمل والده إماما وخطيبا لجامع الش��������يخ معروف 
الكرخي واشتغل لفترة زمنية في امانة مكتبة األوقاف 

العامة.
توفي والده ع��������ام 1935 فتولى تربيته وكفالته ابن عمه 
الس��������يد عبد الله ب��������ن الفقيه املعروف بعب��������اس القصاب 
ال��������ذي كان مفتيًا في س��������امراء ثم بغداد وكان إلش��������راف 
ب��������ن عمه عليه دافعًا له نحو الدرس والتحصيل العلمي 
ف��������درس االبتدائية في م��������دارس الكرخ وانهى دراس��������ته 
الثانوية ع��������ام 1942 متخرجا من ثانوية الكرخ ملتحقًا 
إثرها بكلية الحقوق منهيا الدراس��������ة بتفوق عام 1946 
وكان من زمالئه في سنوات دراسته القانونية القاضي 
املرح��������وم طالب النائب واألس��������تاذ مهدي الدولعي وزير 
العدل األس��������بق الذي عمل قاضيًا ف��������ي املحاكم العراقية 

قبل استيزاره.
بع��������د أن انه��������ى الدراس��������ة في كلي��������ة الحقوق ع��������ن كاتبًا 
للعدل في بغداد شماليها وشرقيها ثم عن نائب حاكم 
ب��������داءة الرصافة ثم حاكما في محاك��������م بداءة األعظمية 

والكرخ والكرادة منتقال لقضاء التحقيق في األعظمية 
ثم اختير مع مجموعة خيرة من القضاة للعمل كحكام 
مقرري��������ن ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز حي��������ث كان يق��������ع على 
عواتقهم مطالع��������ة الدعاوى التي ت��������رد ملحكمة التمييز 
مرفق��������ة بالطع��������ون التميزية من قب��������ل أطرافها فيدققون 
الدع��������اوى وطعونه��������ا ويلخصون وقائعه��������ا ويقدمون 
للهيئ��������ات التميزية حس��������ب نوع كل دع��������وى وما زال من 
عاصر تلك التجربة يذكرها بخير النتائج الجيدة التي 
تمخض��������ت عنها ويتمنى الكثي��������رون العودة ثانية لتلك 

التجربة الناجحة.
اس��������تمر في عمل��������ه القضائ��������ي حت��������ى كان منصب نائب 
رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد آخر شوط له في 
القضاء حيث أحيل الى التقاعد في 1980/1/1 منصرفا 

ملزاولة مهنة املحاماة.
ع��������رف املرح��������وم بالنزاهة املطلقة واإلخ��������الص في عمله 
القضائ��������ي هادفا لخدمة القانون والعدالة، كان متفتحا 
للحي��������اة ينظر لجانبها املش��������رق الجمي��������ل محب للخير 
عفي��������ف النف��������س ج��������م األدب وكانت س��������خريته وس��������يله 
إلماطة اللئام عن الزيف والنفاق، روحه مرحة حتى في 
عمله القضائ��������ي لم يكن اقل ظرافة م��������ن حياته اليومية 
االعتيادية فكانت أفكاره املتألقة املبتكرة تنبض جريئة 
باملرح الساخر الالذع. انتقل إلى رحمة الله يوم 14/ 8/ 

2002 مخلفًا ذكرًا عطرًا وذكريات ال تنسى.

قضاة عراقيون

القاضي فالح القصاب

ص��������در في بغ��������داد كت��������اب )التحضير للجريمة في التش��������ريع 
العراق��������ي( للدكت��������ور محم��������د ماضي/ املستش��������ار في مجلس 
ش��������ورى الدول��������ة ورئي��������س مجل��������س االنضباط العام س��������ابقا 

وعضو محكمة القضاء اإلداري سابقًا. 
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