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فائق
زيدان

هي الــتي تــعـوق حتــقــيق اغــلـبــيـة
ستحيل اقرار الثلث ومن ثم من ا
ــنـــصـــوص عــلـــيه في الــقـــانـــون ا
الدسـتور واحلل البـديل هو اجراء
تـعديل الـقانـون الـقائم الـذي شرعه
عــام  2005 الـــســيـــد ايـــاد عالوي
ــلك الـــســـلــطـــتــ عـــنــدمـــا كـــان 
الـتشـريعـية والـتنـفيـذية. شـرع هذا
الـقـانــون الـذي هـو اســاسـا قـانـون
ــر (قـانــون ادارة الـدولــة) لـكن بـر
السـيد ايـاد عالوي اعطـاه الصـبغة
الوطـنية عنـدما شرع من قـبله برقم
 3 لـــســنــة  2005 . هـــذا الــقـــانــون
يـحـتـاج اغـلـبـيـة بـسـيـطـة لـتـعـديـله
فــصــار االتــفــاق عــلى تــعــديـل هـذا
الـقانـون اي ان نـضع نصـاً جـديداً
ونــبــ فــيـه آلــيــة تــرشــيح رئــيس
واعـــضــــاء احملـــكــــمـــة االحتــــاديـــة
واالعـضـاء االحـتـيـاط الن الـقـانـون
القـائم وهذه هي االشكـالية يـخلو
من نص بـتـسـمــيـة عـضـو مـحـكـمـة
احتــاديــة احــتــيــاط وهــذا بــاقــرار
رئـيس احملـكـمـة االحتــاديـة عـنـدمـا
فـاحت رئــاسـة اجلـمــهـويـة بــتـعـيـ
االعضاء االحتياط قبل احلالي هو
يــقـول ان الــقـانـون  30 ال يـتــضـمن
نـــصــا يـــبـــ مـــوضــوع الـــعـــضــو
االحــــتـــيــــاط في احملــــكــــمـــة لــــكن
الــضـــرورة تــقــتــضـي انه يــجب ان
يكون لدينا عـضو احتياط وجنتهد
بان يكون افضل عـضو احتياط من
مـحـكمـة الـتـمـيـيـز باعـتـبـاره قـريـبا
لـلـمحـكمـة االحتـادية ونـقـترح بـعد
احــــالـــة الـــعــــضـــوين االحــــتـــيـــاط
الـسـابـقـ الـلـذين هـمـا من اعـضاء
مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز لـبـلـوغـهم الـسن

ــتــحـدة قــدم تــقــريـرا تــابع لال ا
اشـاد بـهذه احملـاكـمة كـانت لـديهم
الحـظـات الــصـغـيـرة هـنـا بـعض ا
وهناك. خالفنا مع اجملتمع الدولي
ال يـــتـــعـــلق بــــعـــدالـــة مـــحـــاكـــمـــة
. هم مـــتـــفــقـــون عــلى االرهــابـــيــ
حتـــقــيـق الــعـــدالـــة كل مــعـــايـــيــر
احملــاكـمـة الــعـادلــة مـتــحـقـقــة لـكن
اخلالف يـكـمن في الـعـقـوبـة والزال
. هم يـعـتـقـدون هــذا اخلالف قـائـمـاً
ان عـقـوبـة االعـدام غــيـر صـحـيـحـة
ــــا ان وفـق قـــــوانـــــيــــنـــــهـم. وطـــــا
العـقوبـات احملددة في قـوانيـنهم ال
تـنـســجم وال تـتــفق مع الـعــقـوبـات
احملــددة في الــقــوانـ الــعــراقــيـة
فانهم يعترضون عليها فقط. وهذه
االشــكـالــيــة تـضــعــهم في تــنـاقض
كـبـيـر جـدا وهم مـحرجـون في كل
لــقـاءاتي مــعـهم من هــذا الـسـؤال.
هم ال يـقـبـلـون بـاجـراءات مـحـاكـمة
االرهــــابـــيــــ الـــذيـن يـــحــــمـــلـــون
جـــــنـــــســـــيـــــاتــــهـم في دولـــــهم الن
مـــجـــتـــمــعـــاتـــهم تـــرفـــضـــهم وهم
يــعــتــقــدون ان آلــيــات احملــاكــمـات
تؤدي بـالنتـيجة الى احـكام خفـيفة
ويـطــلـبـون مـنــا مـحـاكـمــتـهم وفـقـاً
للقـانون العراقي ومن قـبل القضاء
الـعـراقي لــكن وفق الـعـقــوبـة الـتي
نعـتـقـد انـهـا صحـيـحـة وهـذا غـير

منطقي وال مقبول.
{ هذه ازدواجية معايير..

- نــعم.. يــقــولـون نــثق بــالــقــضـاء
الـعــراقي ونــثق بـاحملــاكـمــات لـكن
عندما تـتم االدانة بدال من ان تكون
العقوبة االعدام لتكن العقوبة مدى
احلـيــاة. وهـذا غــيـر مــنـطـقـي غـيـر

قانوني وغير مقبول.
{ ســـيــادة الـــقـــاضي.. كـم يـــبــلـغ عــدد
االرهابـي الـذين تنـظر احملـاكم العـراقية

في ملفاتهم?
- ال أمـــلـك رقـــمــــاً مـــحــــدداً بـــعـــدد
االرهـــابــيـــ الن الـــرقم مـــتـــغـــيــر
بــاســـتــمـــرار. احملـــاكــمـــات جتــري
بــصــورة مــســتــمــرة والــعــمــلــيـات
االمـنـية مـستـمـرة والعـدد يـتصـاعد
ويـنـخــفض. من الـصـعــوبـة اعـطـاء
رقم محدد لكن هم بالتـأكيد يبلغون

آالفاً.
ـبـاشـر { بـحـكم اطالعـكـم واشـرافـكم ا
عــلى الـقـضــاء.. هل تـعـتـقــد ان الـقـضـاة
يـــتــعـــرضــون الـى ضــغـــوط ســيـــاســيــة

احيانا?
- نـعم الضـغط الـسيـاسي مـوجود
ـــهم هل لـــكـن الـــعـــبـــرة والـــشيء ا
نــرضخ لـهـذا الــضـغط? اجلـواب ال.
فـــهــنــاك ضـــغط ســيــاسـي من قــبل
الــسـيــاسـيــ يـنــدرج حتت ثـقــافـة
اجملتـمع الذي يـعتـقد ان الـسياسي
عــنــدمــا يــصل الى مــنــصـب مــعـ
تـكـون لـديـه الـقوة او الـتـأثـيـر عـلى
ـــا فـــيـــهــا كل مـــفـــاصـل الـــدولـــة 
ـخـتلف الـقـضـاء. هم يـتـوسـطـون 
اشــكــال الــتــوسط لــكن قــدر تــعــلق
االمـــر بــنـــا كـــمـــجــلـس قــضـــاء لم
نـسـتــجب لـهـذه الـضــغـوط ولـديـنـا

جتارب ال تعد وال حتصى.
{ انت شـخـصيـا هل تـعـرضت الى مثل

هذه الضغوط?
- انا شـخصـيا تـعرضت لـها حتى
هـذه اللـحظـة الـتي اتكـلم بهـا معك
ـــئــة من الـــطــبــقــة انــا االن  90 بــا
السياسية تضغط علي حلملي على

الـقـانــوني نـقـتــرح فالنـاً الـذي هـو
بـديـل. وهـكـذا صـار امـراً واقـعـاً 

خالفة قانونية. تعي بديل 
{ الضرورات تبيح احملظورات?

- نـعم.. وقبـلنـا بهـذه اآلليـة اخلطأ
ومشت االمور لكن الـيوم اصبحنا
في حــالــة فــراغ دســتــوري يــعــني
حتى البديل يجب ان يع بطريقة
قـانونـية. الـعضـو االحتـياطي صح
لم يـنـص عـلــيه في الــقـانــون. هـذه
هي االشكـاليـة فأثـيرت في تـوقيت
غيـر منـاسب نعم لـكن واقع احلال
ان شـــخــصـــا تــمـــرض وجــلس في
منـزله وليس نـحن الـذين اجلـسناه

في البيت.
{ وضـــحـك ثم اردف وانــــا اردد مـــعه:
الــله يــشـافــيه. ثم وانـتــقــلت الى الـوضع
الــدولي وســألت الـســيــد رئـيس مــجـلس
الـقضـاء االعـلى: الى مـاذا تعـزو شـكوك
اجملــتـــمع الـــدولي بــشـــأن عـــدم أهــلـــيــة
الـــقــضــاء الــعــراقي الـــنــظــر بــقــضــايــا

تهم باالرهاب? ا
- يـعـني عـدم ثـقـة اجملـتمـع الدولي
ـطـلق أراه تـعـبـيـراً ليـس دقـيـقاً بـا
فلـيس جمـيع اجملتـمع الدولي لديه
شــكـــوك بــعـــدم عــدالـــة مــحـــاكــمــة
. اعــتــقــد ان اغــلــبــيــة االرهــابــيــ
اجملتمع الـدولي وانا إلتـقيت بهم
ــطـــلــقــة بــعــدالــة لــديــهـم الــثــقــة ا
االجـراءات الــقـضـائــيـة الـعــراقـيـة
ـــتــحـــدة ومـــنـــظـــمــة حـــتى اال ا
هــيـومـن رايـتس ووتـش الـتي هي
اســاسـاً مــنــظـمــة تـلــتــقط احلـاالت
ـثيـرة في اخـر تقـرير لـهـا عنـدما ا
رأت مـــحـــاكـــمــــة االرهـــابـــيـــ في
ـوصل اشـادت بـهـا وكـذلك فـريق ا

االحتاديـة وقـعت به واوقعـتني به
عنـدما اصـدرت مرسومـا جمـهوريا
بتعـي قاض احـتياط خـطأ. فكيف
هـو احلل? فاقـترحـت علـيه بالـقول
ان احلل الـوحـيـد يـكـمن في تـعديل
ـادة الـقـانـون الـقــائم امـا بـاعـادة ا
الــــتي ألـــغـــيت او تــــولي مـــجـــلس
الـنــواب تـشــريع مــادة حتـدد آلــيـة
تـعــيـ رئــيس واعـضــاء احملـكــمـة

ن فيهم االعضاء االحتياط.
{ وهل تـرى ان ذلك سـيـحـدث في وقت

قريب?
- حــسب مــعــلــومــاتي ان مــشـروع
الـــقـــانـــون اعـــده الـــســـيـــد رئـــيس
اجلـــمـــهـــوريـــة أقـــصـــد الـــلـــجـــنــة
الـقانـونيـة في رئـاسة اجلـمهـورية.
امــــا هل  ارســــاله الـى مـــجــــلس
الــنــواب ام لم يــرسل? فال عــلم لي.
معـلوماتي الـشخصيـة تؤكد انه لم
يرسل حـتى االن بـسبب ان مـجلس
النـواب يـتـمتـع بعـطـلـة تشـريـعـية
ـا يرسل بـداية الـشهـر الثالث ولر
ينـعقد ويـشرع هذا الـقانون مـرغماً
مــجــلس الــنـواب ومــضــطــراً. هـذه
رة ليست كسـابقتها لوجود نص ا
وتـوجد مـحـكمـة مكـتـملـة النـصاب.
واالمـزجـة السـيـاسيـة اعـاقت اقرار
القانون وكانت قائمة االن. السلطة
التـشريعيـة ملزمـة بتعـديل القانون
الـقائم. امـا إقرار قـانـون جديـد فان
ذلك يـحـتــاج الى اغـلـبـيــة الـثـلـثـ
ــسـتـحــيل حتـقــيـقه في وهـذا من ا
ظل تـنــاقض الـرؤى. الــكـرد لــديـهم
وجـهـة نـظـر والسـنـة لـديـهم وجـهة
نـظر ثـانيـة والـشيـعة لـديهم وجـهة
ـتنـاقـضة نـظـر اخرى. هـذه االراء ا

{ سـيادة القـاضي دعني ابدأ بـالسؤال
ـهم في الشارع فالبـعض يأخذ عليكم ا
قـراركم بـشـأن عـدم االعـتـراف بـشـرعـية
قـرارات احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا انه
ــاذا فـي هــذا جـــاء في تـــوقـــيت حـــرج. 

الوقت? واجاب:
- نحن نتفق معكم بأن الظرف غير
مالئم لــكن الــقــرار كــان البـد مــنه
وكــنـا نــحـذر مــنه عــنـدمــا اصـدرت
احملكمـة االحتادية قـبل مدة قرارا
بــالــغــاء الــنـص الــوحــيــد الــنــافــذ
ادة  3 باالمر  30 لسنة تمـثل با ا
 2005 . كـنـا نـحـذر ونـقـول ان هـذا
الــقـــرار كـــان خــطـــأ من احملـــكـــمــة
االحتـــاديـــة الن اذا كــانـت لــديـــهم
وجـــهــة نــظـــر ال تــتــفـق مع الــنص
الــقـائم فــبـامــكـانــهم ان يـفــاحتـوا
مــجــلـس الــنــواب لــتــعــديل الــنص
القـائم وتشـريع نص جديـد بحيث
ال نـبــقى في حـالــة فـراغ دســتـوري
وقــــــانــــــونـي. والــــــذي حــــــصل ان
االخــوان في احملـــكــمــة االحتــاديــة
تـســرعـوا وألـغــوا الـنص الــوحـيـد
الــنـافـذ وبـنـفس هـذا الـقـرار ذكـروا
انه يـجب مـفـاحتـة مـجـلس الـنواب
لــتـشــريع نـص جـديــد وهــذا غــيـر
متعارف عليه في الفقه الدستوري.
والـــفــقـه الـــدســـتـــوري او الـــعــرف
القضـائي يقول انه فـي حال الغاء
نـص فـيــجب ان يــكـون هــنـاك نص
بــديـل لــكن ان نــخـــاطب الــســلــطــة
التشـريعيـة لتشـريع النص البديل
? فـما الـذي يـحصل اذا حـدث طار
. فــــأحـــد وفـــعـال حـــصـل الـــطــــار
ــتــقــدم جــدا في الــسن الــقــضـــاة ا
عــمـره ( 87سـنــة) اصــيب بــوعــكـة
ـارسـة عـمله صـحـيـة تعـوقه عن 
فـــلم يـــداوم واحملــكـــمــة اصـــبــحت
نـاقــصـة الــنـصـاب وال يــوجـد نص
لـتـعـيـ عـضـو بـديل فـحـصل الذي
حــصل. حــصـلـت هـذه االشــكــالــيـة
ـعـنى ان االشـكـالـيـة الـقـانـونـيـة. 
اثــيــرت بــســبب واقع حــال ولــيس
ـزاجيـة هي قرار بسـبب مزاجـية. ا
ادة احملـكمـة االحتاديـة في إلغـاء ا
 3 الن ال تـــوجــــد ثـــمــــة مـــنــــازعـــة
حــقـــيــقـــيــة. لم يـــكن هـــنــاك ظــرف
يستـوجب االلغاء لـكن هذه احلالة
. كـنا نـقول حـصلت لـوقوع الـطار
اذا حـــدث ان شــــخـــصـــاً تـــوفي او
احيل الـى التـقاعد فـمن الـذي يع

بديال جديدا عنه?
{ اذن ال دوافـع شـــــــخــــــصـــــــيــــــة وراء

قراركم?
ــا هــنــاك عــضـو - ابــدا.. ابـدا.. ا
مـحــكـمــة احـيل الـى الـتــقـاعـد دون
ــاذا وجـــود نص يـــعــ الـــبـــديل. 
مـجـلس الـقضـاء اثـار احلـالـة برغم
استقالليته عن احملكمة االحتادية?
العضو البـديل الذي ع هو قاض
مــتــقــاعـد فـي مـحــكــمــة الــتــمــيــيـز
ويــتــقــاضى راتــبه الــتــقـاعــدي من
عـنـدنا. فـكـيف يـع في مـكـان اخر
وهو متقاعد ولديه هوية من عندنا
مــنــذ عــام  2018 . هــنــا اخملــالــفــة

القانونية.
{ وهل ثـمة امل في حل هذه االشـكالية

في وقت قريب?
ــوضــوع مع - نــعم بــحــثت هــذا ا
الــسـيــد رئـيس اجلــمــهـوريــة. وقـد
ســـألــنـي ذات الــســـؤال بــحـــضــور
. اخلالصة مـستـشـاريه القـانـونيـ
انـــنــا وقـــعـــنـــا في اخلـــطـــأ وقــال
بـــاحلـــرف الـــواحـــد ان احملـــكـــمـــة
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االقــلـيم. رئـيس الــقـضـاء في اربـيل
ورئيس الـقـضاء في دهـوك ورئيس
الـقـضـاء في الـسـلـيـمـانـيـة ورئـيس
االدعـاء الـعـام لالقـليـم واالخ رئيس
مـــجــلس الـــقــضــاء وعـــدد اخــر من
الـــقـــضـــاة بـــلـغ عـــددهم نـــحـــو 20
. شـاركونا االحـتفـالية. ومن قاضـياً
هـذه الـنـقـطـة بـدأت افـاق الـتـعـاون.
وقـــد الـــتـــقــيـت بـــهم عـــلى هـــامش
االحــتــفــالــيــة هم نــقــلــوا لي حــالـة
الـتـقاطع ويـبـدو انهم شـركـاء معـنا
في الـرؤيـة. هم ايـضـا غـيـر راضـ
عن حــالـــة الــتــقــاطع وعــدم وجــود
الـتـفـاهـم والـتواصـل فـاتـفـقـنا اول
شيء على ابقـاء التواصل مـستمرا
والــزيـــارات تــتـــكـــرر وان يــتـــكــرر
حضورهم احتفـاليات يوم القضاء
وفعال حضروا احتفالية هذا العام
الــتي اقــيـــمت قــبل ايــام لــكن كــان
نـائب رئيس مـجـلس قضـاء االقـليم
حاضرا بسبب ظرف خاص صادف
الرئيس واتفقنا على تشكيل جلنة
ــركــزي مــشــتــركــة بــ الــقــضــاء ا
والــقـضــاء في االقـلــيم. االخ رئـيس
ـركـزي عـضو االشـراف الـقضـائي ا
في اللجـنة ورؤساء االسـتئناف في
االقـلـيم وايـضـا رئـيـسـا اسـتـئـنـاف
مـــحـــافـــظـــتي كـــركـــوك ونـــيـــنـــوى
ــنــاطق احملــاددة بــاعـــتــبــارهــمــا ا
لالقـليـم ولديـهمـا مشـاكل مـشتـركة.
وعقـدت اللـجنة سـلسـلة اجتـماعات
في بغداد واربيل وذلـلت الكثير من
ـــشــــاكل وخــــرجت ـــعــــوقــــات وا ا
ـخـرجــات مـهـمـة جــدا. ثـمـة جـزء
اخــر من الـتــعــاون تــضــمن اشـراك
الـــقــضـــاء في االقـــلــيـم في الــورش
ـؤتــمـرات الــدولــيـة الــتي تـوجه وا
دعـواتهـا لـلـمـركـز. وعـنـدمـا تـلـقيت
دعوة بـخصوص الـقضاء الـتجاري
في مــؤتـمـر يــعـقــد في سـنــغـافـورة
خالل شـــهــر اذار اشـــتــرطـت عــلى
اجلــهــة الــداعــيــة ان يــرافــقــني في
الـدعوة رئـيس مـجلس الـقـضاء في
االقليم وعدد من القضاة اخملتص
بـالـقـضـايـا الــتـجـاريـة. هـذه بـعض
صـور التـعاون بيـننـا وب االقـليم.
لـقد غـادرنا مـرحـلة الـتقـاطع ونحن
ضي قدما باجتاه مصممون عـلى ا

. تعزيز العالقة ب اجلانب
{ هنـاك خـطوات مـهمـة قطـعهـا القـضاء
االردني بـشـأن بـعض مـلــفـات الـقـضـايـا
الـعــراقـيـة.. كـيف تـقــيّـمـون الـتـعـاون بـ
الــبــلـديـن وكــذلك مع الــبــلــدان الــعــربــيـة

االخرى?
- نعم ملفات االسترجاع.

©Î«bſ l³²¹®

 «—Uý«
- وراء اجــــــراء هـــــــذا احلــــــوار يـــــــقف
صديـقنا الشهـيد الدكتور مـحمد حس
عـلوان الذي رجـوته استـحصال مـوافقة
رئــيـس مـجــلـس الـقــضــاء االعــلى فــائق
زيـــــــــدان. ومـن بـــــــــاب رد احلـــــــــقــــــــوق
الصـحـابـهـا قـرأنـا الفـاحتـة عـلى روحه

قبل الشروع بتوجيه االسئلة.
- اشـيـد بـدقـة مـواعـيـد الـقاضـي زيدان
وانـــــضـــــبـــــاط مالك مـــــكـــــتـــــبه وقـــــسم
الـتشريفـات. فقد جرت الـعادة ان معظم
ـسؤولـ يتـبـاطأون في لـقـاء ضيـوفهم ا
من الـصـحـفــيـ او يـشـغـلــون انـفـسـهم
ــــقــــابالت واالمــــور بــــالــــثــــانــــوي مـن ا
الـشخصـية بـهدف تـرك الصـحفي على
الئـحة االنتظار لكن ما رأيته في رئاسة
مـجلس الـقضـاء االعلى مـختـلف تمـاما.
ــوعــد في الــعــاشــرة من صــبـاح كـان ا
االثـن وقـادني مـوظف التـشريـفات الى
ـقرر مـكتب رئـيس اجملـلس في الوقت ا
ال دقــيــقـــة زيــادة وال دقــيــقــة نــقــصــان.
كان وعـد يعكس شخـصية ا فـاحترام ا

وحسن تصرف قيادته.
ـبـنى وال اثـر ـرات ا - الـهـدوء يـسـود 
وظـف وثرثـرتهم التي نـشهد لـفوضى ا
اشـكاال منها في مـعظم دوائر احلكومة
حــتى لـــيـــخــال انك فـي ســوق او داخل
قـنعـة بأسوأ مـكان تـسود فيـه البـطالـة ا

صورها.
- لم يـرافقـنـا في مقـابـلة رئـيس مـجلس
الــــقـــضــــاء االعـــلـى اي من مــــســـؤولي
االعالم او الـنــاطـقــ الـرســمـيــ كـمـا
يـحـدث فـي مـعـظـم الـوزارات والـهــيـئـات
ـا ال يـعـنيـهم حـيث يـحـشـرون انـوفـهم 
سـؤول انهم حريـصون عليه ويـوهمون ا
من مـــقـــالـب الـــصـــحـــافـــة ومـــحــاوالت
االيــــقــــاع به عــــبــــر ســــؤال او ايــــحــــاء
ومـساعدته في تـدارك امكانـيات الوقوع
في االحـراج. هـو نوع مـن ضعف الـثـقة

سؤول. بالصحافة وبكفاءة ا

الـسـكـوت على اخملـالـفـة القـانـونـية
الـتي ارتكـبتـها احملـكمـة االحتادية
ويـقولـون لي (خلي انـطمـطمـها الن
الــوضع ال يـتــحـمـل) انـا اقـول ال ال
اقـــبل بــذلـك. وقــلت لـــكل الــطـــبــقــة
السياسية االخ رئيس اجلمهورية
االخ رئـــــــيـس الــــــوزراء الــــــوزراء
اعــضــاء مــجــلس الــنــواب لن ولن
ولـن نـسـكت عن مـخـالـفـة الـقـانـون
مــهـمــا كــلـفــنــا ذلك من ثــمن. وهـذا
ديــدن عــمــلــنــا. امــا فـي الــقــضــايـا
الصغيرة فانها كثيرة ولم نستجب

الي ضغط سياسي. هذه صراحة.
{ اتــفـاقــيــة االطـار الــســتـراتــيــجي بـ
تحدة االمريكية.. هل العراق والواليات ا
تـتـضــمن بـنـودا لـلـتـعـاون الـقـضـائي بـ

البلدين?
- احلقيقة في وقتها لم يتضمن اي
نص بـل كـــانت هـــنـــاك مـــحــاوالت
لتكـرار صفة احلصانـة التي منحت
لـــقــوات الـــتـــحـــالف الـــدولي بـــعــد
احـــتالل الـــعـــراق عــام  2003 كــان
هـــنـــاك مـــصـــطـــلح يـــعـــطـي قــوات
الــتـحـالف احلـصـانـة. كـانت هـنـاك
محـاوالت كهذه في حـال االستـعانة
ـكـافـحـة بـقـوات الـتـحـالف الـدولي 
االرهــاب او احملــافـظــة عــلى وحـدة
وامـن وسالمــــة الــــعـــــراق لــــكن لم
حتصل مـوافقة احلـكومة الـعراقية
ــنـحـهم وبـالــتـالي ال يــوجـد نص 
احلصانة من قـبل اي اجراء يتخذه

القضاء العراقي.
{ فــيــمــا يــتــعـلـق بــتــبــادل اخلــبـرات او

التجارب او غيرها?
- هـذه كـلـهـا مــوجـودة بـاتـفـاقـيـات
ــضي قــدمــاً بـهــا فــقـد ثــنــائــيـة  
مـلـكة وقعـنـا اتفـاقـيـة ثنـائـيـة مع ا
ـتـحـدة قبل سـنـة ووقـعنـا مـذكرة ا
تـفـاهم مع فـريق يـونـيـتـايد او هي
عــــلـى وشك الــــتــــوقــــيع لــــتــــقـــد
سـاعـدة لـلـسـلـطـات الـعـراقـية في ا
ــكــافــحــة مــوضــوع جـــمع االدلــة 
االرهــاب وقــعــنــا مــذكــرات اولــيــة
للـتفـاهم مع معـظم الـدول االوربية.
واعـتقـد ان عالقـتنـا في هـذا اجملال
مع اجملـــتـــمع الـــدولي وصـــلت الى

مرحلة متقدمة.
{ هـــــنــــاك شــــكــــاوى مـن عــــدم وجــــود
اسـتجـابة في تـنفـيذ قـرارات احملاكم في
بـغـداد واحملـافـظـات لدى سـلـطـات اقـلـيم

كردستان.. كيف جتري االمور االن?
- فعال.. هناك مشاكل كثيرة تخص
ـركز الـعـمل الـقـضـائي سـواء في ا
او في االقليم. فالكـثير من القضايا
ـــركـــز نـــفـــاجـــأ الـــتي حتـــرك فـي ا
بـاتـخـاذ اجـراءات قـضـائـيـة تـخص
ذات الـقـضـايـا فـي االقلـيـم بـطـريـقة
مـغـايـرة ومـخـتـلـفـة تـمـامـا عن تـلك
ركز. عـلى سبيل التي اتخـذت في ا
ـثـال احـدى القـضـايـا تـخص احد ا
ـهـمة في الـبـلـد اتـخذت ـصـارف ا ا
اجراءات قانونية جتاه رجل اعمال
صـرف ان هذا كردي واذا يـفاجـأ ا
الرجل يقدم عليه شكوى في محاكم
االقـلـيم وتـصـدر مـذكـرة قـبـض ضد
ــصــرف. وهــنــاك قــضــايــا مـــديــر ا
كــثـيـرة اخـرى افـضل عـدم سـردهـا
لـكن باجملـمل فـان الذي تـفـضلت به
في سـؤالـك صـحـيح. االجـراء الـذي
ــنــاســبــة قـبل ان عــمــلــته انــا وبـا
اتولى رئاسة مجلس القضاء مطلع
الـعام  2017 ال يـوجـد اي شـكل من
ركز. اشكال التعاون ب االقليم وا

طلق. ال توجد با
{ اي تاريخ بالضبط?

- مـــــنـــــذ 2017/1/23 كـــــان شــــــكل
الــعالقــة بـــ الــطــرفــ كـــأنــهــمــا
قـــضـــاءان تــــابـــعــــان لـــلــــدولـــتـــ
مـتجـاورت بـكل مـا تعـنيه الـكلـمة
ـــهـــمـــات الــتي من مـــعـــنى. اولى ا
تــبــنــيـت الــتــصــدي لـــهــا هي هــذه
القضية. الدستور يقول ان القضاء
في االقـــلـــيم هـــو تـــابع لـــلـــقـــضــاء
ــــركــــزي او جـــزء مـن الــــقــــضـــاء ا
ـركـزي وقـانـون مـجـلس الـقـضـاء ا
االعـلى االحتـادي يـقـول ان مـجـلس
الــقــضـاء فـي االقــلـيـم هـو جــزء من
ركزي. العملية لم مجلس القضاء ا
ـهـمة لـم تكن سـهـلة تـكن سـهـلة.. ا
لـكـن الـتــعــاون الـذي ابــداه االخـوة
الـقــضـاة في االقــلـيم مــهـد لــنـجـاح
ــبــادرات كــانت اخلــطــوة بــعض ا
االولى اني دعـوت مـجـلس الـقـضاء
االعـــــلـى في االقــــــلـــــيم حلـــــضـــــور
احتفالية يـوم القضاء العراقي وقد
لبى السـيد رئيس اجملـلس الدعوة
وكان معـنا عام  2019 هو ورؤساء
الــقــضــاء فـي جــمــيع مـــحــافــظــات
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عارك الضـارية ضد هتلـر وجيوشه وفي واقعة ية الثـانية مشـغوال في ادارة ا كان السير ونـستون ليونـادر سبنسـر تشرشل رئيس احلكـومة البريطـانية ابان احلرب الـعا
قولـة وانا اتـابع اجابات رئـيس مجلس ذات داللة عـميقـة قال قـولته الشـهيرة (أهـون ان نخـسر احلرب من ان يـخسر الـقضـاء البريـطاني هـيبته). وكـنت أستعـيد ألق هـذه ا
القضـاء االعلى فائق زيـدان في اول حوار جتريه معه مـطبوعـة صحفيـة على ايقـاع ازمة خالفه مع احملكـمة االحتادية الـعليـا ومحاوالت زج القـضاة في مهـمات ليست من
صميم واجباتـهم. ولفت انتباهي في شخصية زيدان قوة احلجة لـديه وجرأة اجلواب عن االسئلة التي تتعلق بسمعـة القضاء العراقي على الصعيدين الداخلي واخلارجي.

شتغل معه وإستوقـفني في شخصه احلرص الذي يبديه على مسـتقبل القضاء والتصدي حملاوالت الـضغط السياسي التي يتعرض لها هـو شخصيا وجل ا
سؤولـ الذين تقـودهم االقدار الى منـاصبهم ـمتلـكات العامـة. وقد وجدت فـيه شجاعـة مفقـودة لدى معـظم ا في مـهنة يـتعلق بـها مصـير االرواح واالموال وا
ـسمياتها ويـتغافلون عن التـدخالت في شؤونهم ويسوقون ـواجهة ويخشون تـسمية االشياء  فيوضـعون على سدتها وهـم ضعفاء او متوجـسون فيخافون ا

االوضاع كما تشتهي قوى الضغط ومؤشرات البوصلة.
القاضي فـائق زيدان رجل مختـلف والعراق احوج ما يـكون الى مسؤولـ من طرازه في ظل اوضاع صعـبة ومعقدة كـاحلرب التي كان تـشرشل يديرها

في ما يظل قلبه مفعماً بهيبة القضاء وعلو مقامه. وهذا احلوار يعكس جانبا من قدرة قاضي القضاة وسمو مكانته وصدق أفعاله:
قلت له:


