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يمث��������ل صدام الجمل أم��������ام القضاء العراقي بعد ش��������وط 
طوي��������ل قضاه في عالم اإلرهاب واإلجرام في كنف أعتى 

تنظيم إرهابي عرفه العالم.
يع��������د الجمل واملكنى "اب��������و رقية االنص��������اري" واحدًا من 
قيادات الصف األول في تنظيم داعش، ظهر في العديد 
م��������ن اإلصدارات املصورة للتنظيم وه��������و ينفذ القتل في 
األبري��������اء، قاد األنص��������اري أولى الفصائل املس��������لحة في 
البو كمال الس��������ورية ومن ثم انتمى ملا يعرف ب�"الجيش 

الح��������ر"  وعني قائدا للجبهة الش��������رقية ف��������ي هيئة أركان 
الجي��������ش الح��������ر  قب��������ل ان ينتهي به املطاف اس��������مًا مهمًا 
في تنظيم داعش االرهابي بعدما ش��������غل منصب "امني 
والية الفرات". الجمل كشف إلى "القضاء" أسرارا عديدة 
ع��������ن التنظيم وع��������ن التخب��������ط واالنقس��������امات الداخلية 
التي ش��������هدها وعن خالفات التنظيم مع جبهة النصرة 
ومص��������ادر التمويل وم��������ن كان يدير ش��������ؤونه، كما روى 
الجمل لقاءه بزعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي في 

سوريا وتلقيه هدية منه.
يروي صدام عمر حس��������ني الجمل والبالغ 40 عامًا وهو 

س��������وري الجنس��������ية في معرض اعترافات��������ه امام محكمة 
التحقيق املركزية املختصة بنظر قضايا االرهاب كيفية 
انتمائه لداعش وكيفية تعيينه قائدًا للجبهة الش��������رقية 
في ما يع��������رف ب�"الجيش الحر" وم��������اذا كان يعمل وملاذا 

كانت تخشاه جميع الفصائل املسلحة في دير الزور.
يقول الجمل "كنت اسكن في البوكمال السورية وعملت 
ف��������ي تهريب الس��������كائر م��������ن العراق وس��������وريا حيث كنت 
اجن��������ي مااًل كثيرًا من هذا العمل منذ العام 1998 ولغاية 

2010 وقد تركت الدراسة في مراحلها املتوسطة".
 "وعند اندالع التظاهرات في املدن السورية ضد النظام 

اشتركت بها حتى أصبحنا مالحقني وتم اعتقالي الكثر 
من مرة  وبعد ذلك اتجهنا للعمل املس��������لح وقد أنش��������أت 
كتيب��������ة  )الله اكبر( والتي تم اإلعالن عن تأسيس��������ها في 

منطقة القورية السورية مطلع العام 2011".
ويذكر ابو رقية االنصاري ان  "كتائب كثيرة قد انش��������أت 
ف��������ي هذه االثن��������اء حتى تم تأس��������يس لواء الل��������ه اكبر في 
الب��������و كمال الس��������ورية وخضن��������ا العديد م��������ن العمليات 
العس��������كرية ضد الجيش الس��������وري حتى تمت السيطرة 

على البوكمال بالكامل".
التفاصيل ص3

صدام الجمل: التقيت الخليفة وسلمني هدية.. وكنت شاهدا على الخالفات مع "النصرة"

القاضي عبد الستار بيرقدار
هنال��������ك أخالق ثابت��������ة ال يمك��������ن ألي مجتمع أن 
يتّخل��������ى عنها نظ��������رًا ألهميتها وخط��������ورة عدم 
التقّي��������د بها، والع��������دل هو إحدى تل��������ك الصفات 
املهّم��������ة والت��������ي تحق��������ق األم��������ن واالس��������تقرار في 
الظل��������م والضع��������ف.  املجتم��������ع وتمن��������ع تفش��������ي 
صحيح أن العدل هو قيمة إنس��������انية عامة جدا، 
وال يمكن قصرها على ثقافة بعينها، ولكن في 
حال��������ة مجتمعاتنا اإلس��������المية نج��������د العدل في 
القلب؛ هكذا كانت ثقافتنا في روحها، عدالة في 
وجه الظاملني، املستكبرين، الفخورين بذواتهم 
واملتجبري��������ن. فكان العدل أساس��������ًا وميزانًا، وال 
توجد س��������بة أس��������وأ من أن تكون ظاملًا، "ألن الله 
ذاته العدل، والعدل يعني الحق، والحق حبيب 

الله"، كما يقولون، وهو اسم ثان للذات العليا.
 الع��������دل هو أن يتم إعطاء الح��������ق لصاحبه دون 
التفرق��������ة بني الناس، ويع��������ّد العدل أمرًا في غاية 
األهمي��������ة لتحقيق الصالح للمجتم��������ع وأفراده، 
وه��������و من أهم عوامل الس��������عادة الت��������ي يتمناها 
كافة البش��������ر ف��������ي حياته��������م، وهو م��������ا يجعلهم 
يطمئن��������وا عل��������ى كاف��������ة حقوقه��������م وممتلكاتهم 
وكذل��������ك أرواحه��������م وأعراضه��������م، ويبعده��������م عن 

الشقاء والدمار وضياع الحقوق.
فبتحقيق العدل سوف يشعر الناس بالطمأنينة 
هم على 

ّ
واالس��������تقرار، وه��������ذا بالتأكيد س��������يحفز

املتق��������ن والس��������ليم  العم��������ل واإلنت��������اج بالش��������كل 
وبالتال��������ي س��������يزدهر املجتم��������ع ويتق��������ّدم، فمن 
 حقوقه محفوظة سيعمل ويجتهد 

ّ
يش��������عر بأن

من أج��������ل الوصول ألهدافه وبالطرق الش��������رعية 
والقانوني��������ة، وم��������ن يش��������عر بعكس ه��������ذا إما أن 
يتكاسل ويهمل أو يلجأ للطرق غير القانونية 

لتحقيق ما يطمح إليه .
فالعدل ثقافة تنتش��������ر وتسود. وإعطاء الحقوق 
لذويها ثقافة تنتش��������ر وتس��������ود داخل املجتمع، 
ليصبح الظلم بعد ذلك دخياًل ينتفض املجتمع 

كله ضده وضد كل اشكاله.
يج��������ب أن تصب��������ح قيم��������ة "الع��������دل" أساس��������ًا في 
حياتنا، يدرس��������ها الطفل داخل املدرس��������ة وبعد 
ذلك في الثانوية والجامعة لتترس��������خ في ذهنه 
ويمارسها في حياته ويدافع عنها في محيطه. 
ألن الف��������رد هو الذي يكون املجتم��������ع، وإذا تربى 
الف��������رد على قيمة "العدل" بنين��������ا مجتمعًا عاداًل 
أساسه اإلنسان ودافعه العدل و هدفه الكرامة.

العدل
اإلفتتاحية

األنبار / حيدر زوير

ش��������دد رئي��������س محكم��������ة الجناي��������ات في 
األنب��������ار القاض��������ي س��������مير عب��������اس على 
ضرورة تش��������كيل ق��������وة خاص��������ة لتنفيذ 
األوام��������ر القضائي��������ة املختص��������ة بقضايا 
النزاهة، عادا أن ابرز ملفات النزاهة في 
محافظ��������ة األنبار تتعل��������ق باألموال التي 
أنفقت خ��������الل مرحلة النزوح والتهجير، 
وفي س��������ياق آخر عد أن س��������يطرة القوات 
األمنية على الحدود س��������اهم بشكل غير 

مسبوق بإضعاف جريمة التهريب.
مقابل��������ة  "القض��������اء"  صحيف��������ة  وأج��������رت 
موس��������عة م��������ع القاض��������ي عب��������اس تحدث 
فيه��������ا ع��������ن مجموعة مح��������اور، مؤكدًا أن 

حجم القضايا اإلرهابية ارتفع بصورة 
ملحوظ��������ة بعد عملي��������ات التحرير وذلك 
ملا ارتكب��������ه تنظيم داع��������ش اإلرهابي من 
عملي��������ات إجرامية ضد أبن��������اء املحافظة 
أثناء سيطرته عليها، ما دفع األهالي إلى 
إقامة آالف الش��������كاوى ضد أفراد داعش 
اإلرهابي وس��������اهم برفع ع��������دد الدعاوى 

املنظورة من قبل هذه املحكمة.
 وذك��������ر رئي��������س الجنايات ان "نس��������بة 90 
% م��������ن الدعاوى الت��������ي تنظرها محكمة 
جناي��������ات االنبار هي قضاي��������ا إرهابية"، 
الفتا إلى ان "عام 2017 شهد زيادة كبيرة 
بعدد الدعاوى ذات الطابع اإلرهابي عن 
األعوام الس��������ابقة وان محكم��������ة جنايات 
األنبار حس��������مت في ع��������ام 2017 بحدود 

1800 دعوى اغلبها إرهابية".
واذا ما سبب تنظيم داعش خالفات بني 
العشائر واألهالي ذكر عباس "ال يوجد 
اي عالقة بني التنظيم اإلرهابي والطابع 
العش��������ائري في االنبار كما ال يوجد في 
االنبار صراع عش��������ائري بني اي عشيرة 

وأخرى من عشائر االنبار".
وأش��������ار إلى ان "عشائر االنبار كانت في 
الس��������ابق وم��������ا زالت تقف ض��������د اإلرهاب 
واإلرهابي��������ني وتنبذ كل من يش��������ذ عنها 
وينتمي إل��������ى املجامي��������ع اإلرهابية وان 
بعض العش��������ائر اتخ��������ذت موقفا حازما 
من أبنائه��������ا الذين انتموا تنظيم داعش 
اإلرهابي، فلم تسمح لعائالتهم بالعودة 
ال��������ى مناطق س��������كناهم وقام��������ت بتهديم 

دورهم وتقديم الش��������كاوى أمام املحاكم 
املختص��������ة وذل��������ك لغرض القض��������اء على 
اإلره��������اب واإلرهابيني حت��������ى وان كانوا 
من العشيرة نفس��������ها ، وأصبح الواجب 
الوطن��������ي اقوى من االنتماء العش��������ائري 
والحرص على عدم الع��������ودة الى الفترة 
الس��������ابقة هو غاي��������ة كل مواطن من أبناء 

هذه العشائر".
وع��������ن تع��������اون املواط��������ن األنب��������اري م��������ع 
القض��������اء، أفاد بالقول "في الس��������ابق كان 
املواطن في األنبار يخشى تقديم شكوى 
او اإلدالء بش��������هادة ض��������د اي عنصر من 
عناص��������ر التنظيم��������ات اإلرهابي��������ة وذلك 
خش��������ية من أن يقوم التنظي��������م اإلرهابي 
بمحاس��������بته ومعاقبته عل��������ى ذلك كونه 

كان هو املسيطر على تلك املناطق ولكن 
ه��������ذه الحالة تغيرت بعد تحرير املنطقة 
من عصابات داعش اإلرهابية فاملواطن 
الح��������رص  كل  حري��������ص  اآلن  االنب��������اري 
على تقديم الش��������كوى ضد كل ش��������خص 
إرهابي س��������اهم بتهجيره وسبب الدمار 

ملحافظته".
وكش��������ف عباس أن "تنظيم داعش ارتكب 
أكث��������ر م��������ن جريم��������ة أثناء وج��������وده منها 
املتاجرة باملخدرات واألموال والسبائك 
الذهبي��������ة وق��������د نظ��������رت محكمتن��������ا عدة 
قضاي��������ا خ��������الل الفترة الس��������ابقة من هذا 

القبيل".

التفاصيل في صفحة حوار

رئيس جنايات األنبار: ال صراعات أهلية 
بعد "داعش".. والمواطن ال يتردد عن اإلخبار

احملكمة نظرت ملفات تتعلق بأموال مهدرة خالل مرحلة النزوح والتهجري

بغداد/ القضاء 

دش��������نت املحكمة التجارية في بغداد مشروعها 
االلكترون��������ي الجدي��������د وس��������ط ارتي��������اح كبير من 
املواطنني ومنتس��������بي املحكمة على الس��������واء ملا 

يوفره املشروع من وقت وجهد كبيرين.  
قس��������م  مدي��������رة  الحس��������ني  عب��������د  من��������ى  وقال��������ت 

التكنولوجي��������ا والنظ��������م إن "مش��������روع املحكم��������ة 
التجاري��������ة االلكترونية تم بالتعاون مع ش��������عبة 
الحاس��������بة في رئاسة محكمة اس��������تئناف الكرخ 
االتحادي��������ة الت��������ي وفرت وس��������هلت ووضعت كل 
الجه��������ود واملوج��������ودات ويس��������رت كل العقب��������ات 
وبإشراف ودعم مباش��������ر من قبل السيد رئيس 
االس��������تئناف القاض��������ي خالد املش��������هداني، وكان 

ثم��������رة التع��������اون بن��������اء برنام��������ج متكام��������ل تدار 
بواس��������طته املحاك��������م التجارية بطريقة س��������هلة 

ومنسقة".
وتحدثت عبد الحسني عن العمل إلى "القضاء" 
انه "بعد طرح املش��������روع وتحديد األهداف والية 
التطبي��������ق وحس��������اب الكل��������ف وتحدي��������د البيئ��������ة 
للمش��������روع  التطويري��������ة  والبيئ��������ة  التجريبي��������ة 

واالس��������تفادة م��������ن مش��������روع الش��������بكة الواح��������دة 
واملطب��������ق فعليًا مع رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
بغداد/الك��������رخ االتحادي��������ة، ش��������رع العم��������ل وتم 
وضع خطة وكانت مقس��������مة بني شعبتي )بناء 
التطبيقات وتحليل األنظمة /الشبكات وإدارة 

السيرفرات(".
التفاصيل ص5

تدشين برنامج المحكمة التجارية االلكترونية
بابل/ مروان الفتالوي

في ش��������باط املاضي تمّكنت مفارز األمن الوطني 
ف��������ي باب��������ل م��������ن القب��������ض عل��������ى عصاب��������ة تتاجر 
باألعضاء البش��������رية عب��������ر التواص��������ل في "فيس 

بوك" مع معوزين مقابل مبالغ مادية.
ومن خالل التحقيق ظهر أن عمليات أخرى تمت 
وان ضحاياه��������ا معظمه��������م ممن يعان��������ون الفقر، 
إذ يتنازلون عن أعضائه��������م مقابل مبالغ مادية 

وهذا ما أكده قضاة وضباط في الشرطة.
وف��������ي م��������ن األوراق التحقيقي��������ة الت��������ي تحصلت 
عليها "القضاء" أف��������ادت اعترافات متهم بتجارة 
األعضاء البش��������رية ويس��������كن محافظة القادسية 
بأن��������ه اس��������تخدم الفيس ب��������وك للبحث ع��������ن فقراء 
يروم��������ون بيع أعضائهم واتفق مع أفراد عدة من 

البصرة وبغداد لبيع الكلى خاصتهم.
املتهم الذي يواجه املحاكمة اآلن يعمل وس��������يطا 

بمقابل مادي لدى تاجر آخر في أربيل يوفر هذه 
األعضاء بمبالغ مهولة إلى مرضى، كما قال.

وع��������ن كيفية تعرف��������ه على التاجر ذك��������ر أن مواقع 
التواص��������ل االجتماعي جمعت��������ه به وعرض عليه 
بيع كليت��������ه، وعند املوافقة وإج��������راء العملية في 
أربيل تحت يد طبيب هندي عرض عليه التاجر 
هناك جلب أش��������خاص آخرين بمقابل مادي، كما 
أفاد في معرض اعترافاته أمام قاضي التحقيق 

املختص بمكافحة االتجار بالبشر.
عل��������ى  بالتع��������رف  الوس��������طاء  ه��������ؤالء  وينش��������غل 
أش��������خاص عبر الفيس بوك ويت��������م التقصي عن 
حاالته��������م املادي��������ة ومس��������توى ثقافته��������م بعدها 

يبدأون بعرض الصفقة.
إحدى الضحاي��������ا كانت ش��������ابة بغدادية أقنعها 
زوجها الذي تعرف على الوسطاء ببيع كليتها 

مقابل )11( مليون دينار.
التفاصيل ص2

الفيس بوك ينعش تجارة 
األعضاء البشرية

قضاة يشرحون إجراءات دعاوى 
245التخلية وشروط إقامتها السجن 6 سنوات ملتهم أقدم على 

"تسليب" قريبه يف العاصمة
حمكمة الوحدة تنضّم إىل دور القضاء 

اجلديدة يف بغداد

ُكتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد

حصانة برملانية

■ صالة االنتظار في دار القضاء في المجر الكبير.. عدسة / حيدر الدليمي

نينوى / إيناس جبار

اهت��������م االدع��������اء العام في نينوى بحس��������م 
ملفات شريحتي األطفال "كريمي النسب" 
واألح��������داث م��������ن ضحايا اإلره��������اب وذلك 
من خالل القيام بالكش��������ف امليداني على 
أمكنة إيوائه��������م واتباع الطرق القانونية 
في وضعهم ف��������ي تلك األمكنة للمحافظة 

عليهم واحتضانهم.
وقال القاضي نعمان ثابت حسن رئيس 
االدع��������اء الع��������ام بنين��������وى ف��������ي تصري��������ح 
ل�"القض��������اء " إن "االدع��������اء حرص بش��������كل 
جدي وفعال على املحافظة على األطفال 
)كريمي النسب( ممن فقدوا ذويهم خالل 
مع��������ارك الش��������رف التي جرت ف��������ي تحرير 
محافظ��������ة نينوى من براث��������ن العصابات 
اإلرهابية، وكذلك البت بقضايا األحداث 
او  اإلرهابي��������ة  باألعم��������ال  املتورط��������ني 
الجنائي��������ة". وأض��������اف حس��������ن أن "االدعاء 
العام قام بزي��������ارات ميداني��������ة إلى أمكنة 

إيواء األطفال ومنه��������ا دار الدولة لرعاية 
الزه��������ور التاب��������ع إل��������ى ذوي االحتياجات 
الخاصة ووج��������د 30 طفال أعمارهم تبلغ 
من يوم واحد الى س��������ت سنوات، وكذلك 
زي��������ارة إلى دار البراع��������م الذي يضم 9 من 
األوالد من عمر 6 �� 18 سنة، كما زار قسم 
الطفولة الذي يضم 30 طفال، كما يسعى 

لحل مشكالت أعداد أخرى منهم".
ولف��������ت حس��������ن إل��������ى أن "اغل��������ب مش��������اكل 
ه��������ؤالء األطف��������ال والصبي��������ان تنحص��������ر 
في ع��������دم العثور على ذويهم س��������واء من 
مجهولي النس��������ب او مم��������ن فقدوا ذويهم 
وعدم استحصال أمر قضائي إليداعهم 
ف��������ي الدار املعني��������ة ولم تنظ��������م لهم أوراق 
تحقيقية خاصة بكل حالة بغية السعي 
للتوص��������ل إل��������ى ذويهم مما يؤثر س��������لبا 
على األوالد ونفس��������ياتهم في املس��������تقبل 
وهي مسؤولية قانونية على دار اإليواء 

وان كانت رسمية".
التفاصيل ص2

نينوى: االدعاء يتابع قضايا 
األطفال "كريمي النسب" 

بغداد / القضاء

 لم يتجاوز السادس��������ة والعش��������رين من العمر، لكن كل ش��������يء فيه 
يدل على تجس��������د أفكار التنظيم اإلرهابي داخل شخصيته، بدءًا 
من مظه��������ره الذي يقلد فيه الص��������ور الرمزية للق��������ادة التاريخيني 
من تس��������ريحة الش��������عر الطويل املنس��������اب على رقبته وشده بشكل 
يتس��������اقط على وجهه ولحيت��������ه الكثيفة، وكذلك لهج��������ة االفتخار 
بحجم العمليات العس��������كرية التي خاضها برغم صغر س��������نه في 

صّد ما يس��������ميه "هجوم القوات العراقي��������ة" أو "الغزوات" على هذه 
القوات.

ف��������ي واح��������دة من أكب��������ر العمليات التي ق��������ام بها جه��������از املخابرات 
العراق��������ي تم إلقاء القبض على مجموعة من أكبر قيادات التنظيم 
اإلرهابي "داعش" واس��������تطاع عبر ذل��������ك الوصول إلى ضرب أوكار 
يختبئ فيها قيادات مهمة داخل األراضي الس��������ورية. اس��������تطاعت 
"القض��������اء" الحصول على موافق��������ة قاضي التحقي��������ق في املحكمة 
املركزي��������ة في اس��������تئناف بغداد الكرخ للقاء اح��������د اإلرهابيني ممن 

ألقي القبض عليهم ضمن العملي��������ة. عصام الزوبعي املكنى على 
طريقة التنظيم ب�"أبي عبد الحق" شاب لم يتجاوز عمره الخامسة 
عشرة يوم ألتحق بالتنظيم اإلرهابي في العام 2007، ينحدر من 
قضاء الفلوجة في محافظة االنبار غرب العراق، لم يكمل الدراسة 
املتوس��������طة وينتمي لعائلة هو االخ الثاني فيها وكان األول اكبر 

أسباب انتمائه للتنظيم وبعده اخوين وثالث أخوات.

 التفاصيل ص3

من هو أصغر أمراء العسكر في "داعش"؟

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
التنظيم القانوين لبيع 

املركبات..مشاكل وحلول
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التنظيم القانوني لبيع المركبات..
مشاكل وحلول

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

اعتبر املش��������رع العراقي قانون إدارة املرور رقم 86 لسنة 2004 عقد 
بي��������ع املركبة من العقود الش��������كلية حيث نص القس��������م )5( على الية 
تس��������جيل املركبات ف��������ي دوائر املرور حيث تس��������جل جميع املركبات 
ف��������ي دوائر التس��������جيل املختصة باس��������تثناء العرب��������ات والدراجات 
أو ما يس��������تثنى بقانون خ��������اص وال تمنح إجازة تس��������جيل املركبة 
)الس��������نوية( إال بعد أن يتم إجراء الفحص الفن��������ي للتأكد من توفر 

شروط املتانة واألمان.
 وعند انتقال ملكية املركبة إلى ش��������خص أخر بأحد أسباب التملك 
فعلى املالك الس��������ابق واملال��������ك الجديد أو من ين��������وب عنهما قانون 
الحض��������ور أمام ضابط التس��������جيل واالعتراف بنق��������ل امللكية وعلى 
ضابط التس��������جيل إن يثق نقل امللكية في حاس��������بة التس��������جيل بعد 
دفع الرس��������م املقرر من كال الطرف��������ني ولوزير الداخلية أو من يخوله 
قانونا املوافق على انتقال ضابط التسجيل إلى البائع أو املشتري 
ألس��������باب إنس��������انيه تحول دون حضورهم إمام ضابط التس��������جيل 
وتعتب��������ر وثائق التس��������جيل في الحاس��������بة االلكتروني��������ة أو غيرها 
أساس��������ا إلثبات حق ملكية املركبة وتعتب��������ر حجة على الناس بما 
ي��������دون فيها مال يطعن فيها بالتزوير ويختص القضاء في النظر 
بمنازعات ملكية املركبات وال ينعقد بيع املركبة إال اذا س��������جل في 
دائ��������رة التس��������جيل املختصة أو اس��������توفى الش��������كل املنصوص علية 

قانونا
 أي إن العق��������د الخارج��������ي هو عقد باطل ال ينعق��������د وال يفيد الحكم 
أص��������ال ويعاد الحال إلى م��������ا كانت عليه قبل التعاق��������د وكان القرار 
166 لس��������نة 1999 يعالج حاالت تملي��������ك املركبات في حاالت معينة 
كالوف��������اة والفقدان ومجهولي��������ة محل اإلقامة ولكن ه��������ذا القرار قد 
الغ��������ي بصدور قان��������ون إدارة املرور رقم 86 لس��������نة 2004 وإن الواقع 
العملي في بيع املركبات يثير الكثير من املش��������اكل وخصوصا بعد 
دخول مئات آالف من الس��������يارات إلى داخ��������ل العراق بعد عام 2003 
وانتش��������ار مكاتب بيع الس��������يارات بش��������كل كبير مما اثأر الكثير من 
األمور ال��������ذي يصعب حلها لكون املش��������رع العراقي اعتبر عقد بيع 
املركبة من العقود الشكلية ولم يصدر أي تشريع جديد بخصوص 
امل��������رور منذ عام 2004 ولح��������د أالن بالرغم من كون املوضوع يعتبر 
م��������ن املواضي��������ع املهمة الت��������ي ترتبط باملواط��������ن ويثي��������ر الكثير من 
اإلش��������كاالت القانوني��������ة وخصوصا بيع املركبة الكثر من ش��������خص 
ووفاة املالك الش��������رعي للمركبة وس��������فره إلى خ��������ارج العراق وحالة 
وجود القاصرين والس��������يارات املسجلة باس��������م الشركة وإن العقود 
التي تجريها املكاتب ال يمك��������ن اعتبارها عقود قانونية صحيحة 
إال ان��������ه باإلمكان للمش��������تري إن يراجع محكمة البداءة الس��������تعادة 
املبل��������غ واملركبات غي��������ر األصولية والتي ال توج��������د لها أوليات وإن 
املوضوع يتطلب التدخل التش��������ريعي من قبل السلطة التشريعية 
بإصدار تشريع يعالج عملية نقل املركبات وتعديل الفقرة )6 ( من 
القس��������م )5( من قانون إدارة املرور رقم 86 لسنة 2004 وذلك بإعطاء 
الس��������لطة للقضاء في معالج��������ة تلك املش��������اكل املتفاقمة بخصوص 
بيع املركبات وكذل��������ك معالجة موضوع املكاتب غير املجاز والبيع 
املباش��������ر خصوصا إن الكثي��������ر من املواطن��������ني يتعرضون للنصب 

واالحتيال والتزوير.

يسعى لإلسراع بإجناز ملفات األحداث

االدعاء العام يحسم قضايا األطفال 
"كريمي النسب" في نينوى

نينوى / إيناس جبار

وقال القاضي نعمان ثابت حسن رئيس 
االدع��������اء الع��������ام بنين��������وى ف��������ي تصري��������ح 
ل�"القض��������اء " إن "االدع��������اء حرص بش��������كل 
جدي وفعال على املحافظة على األطفال 
)كريمي النسب( ممن فقدوا ذويهم خالل 
مع��������ارك الش��������رف التي جرت ف��������ي تحرير 
محافظ��������ة نينوى من براث��������ن العصابات 
اإلرهابية، وكذلك البت بقضايا األحداث 
او  اإلرهابي��������ة  باألعم��������ال  املتورط��������ني 

الجنائية".
وأض��������اف حس��������ن أن "االدع��������اء الع��������ام قام 
بزيارات ميدانية إلى أمكنة إيواء األطفال 
ومنها دار الدول��������ة لرعاية الزهور التابع 
إل��������ى ذوي االحتياج��������ات الخاصة ووجد 
30 طف��������ال أعمارهم تبلغ م��������ن يوم واحد 
الى س��������ت س��������نوات، وكذلك زيارة إلى دار 
البراع��������م الذي يضم 9 من األوالد من عمر 
6 �� 18 س��������نة، كما زار قس��������م الطفولة الذي 
يضم 30 طفال، كما يسعى لحل مشكالت 

أعداد أخرى منهم".
ولف��������ت حس��������ن إل��������ى أن "اغل��������ب مش��������اكل 
ه��������ؤالء األطف��������ال والصبي��������ان تنحص��������ر 

في عدم العث��������ور على ذويهم س��������واء من 
مجهولي النس��������ب او مم��������ن فقدوا ذويهم 
وعدم اس��������تحصال أمر قضائي إليداعهم 
ف��������ي الدار املعني��������ة ولم تنظ��������م لهم أوراق 
تحقيقية خاصة بكل حالة بغية السعي 
للتوصل إلى ذويهم مما يؤثر سلبا على 
األوالد ونفس��������ياتهم في املس��������تقبل وهي 
مس��������ؤولية قانونية على دار اإليواء وان 

كانت رسمية".
وف��������ي جانب مش��������ابه أش��������ار حس��������ن إلى 
أن "االدع��������اء الع��������ام ش��������خص املش��������كالت 
واألس��������باب التي تقف حائ��������ال أمام البت 
في الكثير من قضايا األحداث املوقوفني 
على ذمة قضايا مختلفة، ومنها صعوبة 
االتص��������ال بذوي املوقوفني بس��������بب حالة 
النزوح الجماعي من املدن وتغيير أمكنة 
السكن وخاصة للمنتمني إلى عصابات 
"داع��������ش" اإلرهابية، وكذل��������ك قلة مالكات 
مديرية ش��������رطة األحداث املشكلة حديثا 
وافتقادهم الى الكفاءة والخبرة، وأيضا 
توقف انجاز وتنفيذ العديد من القرارات 
على إجابة مؤسس��������ات حكومية مختلفة 

وتحديدا في ما يخ��������ص عائالت ينتمي 
أفرادها الى العصابات اإلرهابية وتأخر 
ورود اإلجابات أم��������ام إنكار الكثير منهم 

للتهم املوجهة اليهم".
وتاب��������ع ان "م��������ن األس��������باب فق��������دان هوية 
األح��������وال املدني��������ة ألغلب املتهم��������ني عند 
االعتقال من قبل الجهات األمنية ومضي 
م��������دة طويل��������ة عل��������ى االعتق��������ال، ووج��������ود 
أس��������باب عدي��������دة للنق��������ض ف��������ي محكم��������ة 
املوض��������وع واغلبه��������ا لوج��������ود نقص في 
أوراق القضايا"، مبين��������ًا أن "نقص أمكنة 
االحتج��������از واإلي��������داع تعد من األس��������باب 
املهمة أيضا في تأخير البت بقضاياهم 
مع قلة امل��������الكات املتخصصة في البحث 
االجتماعي والطب النفسي وعدم التفرغ 
ل��������دوام ي��������وم بكامل��������ه أو اإلقام��������ة خ��������ارج 
املحافظ��������ة"، الفت��������ًا إلى "وجود تنس��������يق 
مش��������ترك ب��������ني االدع��������اء الع��������ام ومحكمة 
تحقي��������ق  ومحكم��������ة  نين��������وى  تحقي��������ق 
اإلح��������داث لتذلي��������ل تلك املش��������كالت". وأكد 
القاضي نعمان ثابت حس��������ن أن "االدعاء 
الع��������ام مي��������ز العديد م��������ن القضاي��������ا التي 

حكمت فيها محاكم نينوى وكان في تلك 
الح��������كام خروقات قانونية"، مش��������يرا إلى 
إن "من ب��������ني تلك القضايا إطالق س��������راح 
متهمني بقضايا إرهابي��������ة بكفالة مالية 
رغ��������م خطورة أفعال املتهم��������ني املتضمنة 
انتحال صفة رجال امن وإبالغ الدواعش 
عن ام��������رأة بأنها من مذهب معني لغرض 
قتلها وإطالق س��������راح متورطني بجرائم 
قت��������ل، وتمكن��������ت م��������ن رد الدع��������اوى وفرد 
دعوى خاصة بهم على وفق إحكام املادة 
الرابعة / 1 من قانون مكافحة اإلرهاب"، 
الفتًا إلى أن "غاية القضاء وهدفه تحقيق 
العدال��������ة واس��������تتباب األم��������ن ورد حقوق 

املشتكني ألصحابها".
من جانب��������ه، ق��������ال القاضي ط��������ارق حازم 
الحيال��������ي نائ��������ب املدع��������ي الع��������ام ملحكمة 
تحقيق نينوى أن "رئاس��������ة االدعاء العام 
تبذل جه��������ودًا مكثف��������ة لتطبي��������ق العدالة 
بح��������ق اإلرهابي��������ني املتورط��������ني بجرائ��������م 
قتل وتش��������ريد املواطنني وتهديد الس��������لم 
املجتمعي كون اغلب القضايا املعروضة 
حاليا هي الخاصة باملادة أربعة إرهاب، 

وعب��������ر اللجوء إل��������ى التدخ��������ل التمييزي 
ف��������ي القضايا الت��������ي يوجد فيه��������ا خروق 

قانونية".
واف��������اد الحيال��������ي ب��������أن "جميع الق��������رارات 
الت��������ي يصدره��������ا القض��������اة تع��������رض على 
نائ��������ب املدعي الع��������ام الذي يك��������ون بدوره 
كاف��������ال لضمانات املتهم القانونية"، الفتا 
ال��������ى إن "االدع��������اء العام يحتف��������ظ بقوائم 
وقاعدة بيانات إضافة لسجالت خاصة 

باملتهمني".
ويلفت الحيال��������ي الى أن "قضايا الخطف 
واالبت��������زاز املال��������ي الس��������يما للمواطن��������ني 
األثرياء من القضايا التي أفرزتها الحرب 
في املوصل إضاف��������ة إلى قضايا اإلرهاب 
كذلك دمج العمل بني الس��������احل األيس��������ر 
واأليمن نتج عنه زخم كبير في القضايا"، 
مشيرا إلى "ورود دعاوى كريمي النسب 
واآلث��������ار والخط��������ف والجرائ��������م املنظم��������ة 
وجمي��������ع القضايا التي يش��������ملها قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي إضاف��������ة لإلره��������اب 
جميعها تعرض على االدعاء العام كونه 

غير مختص نوعيا بالقضايا".

بابل / مروان الفتالوي

في ش��������باط املاضي تمّكنت مفارز األم��������ن الوطني في بابل 
م��������ن القبض على عصابة تتاجر باألعضاء البش��������رية عبر 
التواصل في "فيس بوك" مع معوزين مقابل مبالغ مادية.

وم��������ن خ��������الل التحقيق ظه��������ر أن عمليات أخ��������رى تمت وان 
ضحاياها معظمهم مم��������ن يعانون الفقر، إذ يتنازلون عن 
أعضائهم مقابل مبالغ مادية وهذا ما أكده قضاة وضباط 

في الشرطة.
وفي من األوراق التحقيقية التي تحصلت عليها "القضاء" 
أفادت اعترافات متهم بتجارة األعضاء البش��������رية ويسكن 
محافظة القادس��������ية بأنه استخدم الفيس بوك للبحث عن 
فق��������راء يروم��������ون بيع أعضائه��������م واتفق مع أف��������راد عدة من 

البصرة وبغداد لبيع الكلى خاصتهم.
املته��������م الذي يواج��������ه املحاكمة اآلن يعمل وس��������يطا بمقابل 
مادي لدى تاجر آخر في أربيل يوفر هذه األعضاء بمبالغ 

مهولة إلى مرضى، كما قال.
وع��������ن كيفية تعرفه عل��������ى التاجر ذك��������ر أن مواقع التواصل 
االجتماع��������ي جمعته به وع��������رض عليه بي��������ع كليته، وعند 
املوافقة وإجراء العملية ف��������ي أربيل تحت يد طبيب هندي 
ع��������رض عليه التاجر هناك جلب أش��������خاص آخرين بمقابل 
مادي، كما أفاد في معرض اعترافاته أمام قاضي التحقيق 

املختص بمكافحة االتجار بالبشر.
وينش��������غل هؤالء الوس��������طاء بالتعرف على أش��������خاص عبر 
الفيس بوك ويتم التقصي عن حاالتهم املادية ومس��������توى 

ثقافتهم بعدها يبدأون بعرض الصفقة.
إحدى الضحايا كانت شابة بغدادية أقنعها زوجها الذي 
تع��������رف على الوس��������طاء ببي��������ع كليتها مقاب��������ل )11( مليون 

دينار. وفي إفادت��������ه أثناء التحقيق ذكر زوجها انه "تعرف 
على الوس��������يط في الفيس بوك وأقنع زوجته ببيع كليتها 
ألنه مدين ب���������6 ماليني دينار آلخرين ويمكن لبقية املال أن 
يحسن من مستواهم املعيشي"، الفتا إلى أن "الوسيط بعث 
لنا بس��������يارة تقلنا إلى الحلة إلج��������راء فحوصات املطابقة 
هناك في مختبر لتحليل الدم ومن ثم إرسال التقارير الى 

السليمانية بغية تحديد موعد للرحلة".
وقبل إج��������راء الفحوصات أحكمت القوات األمنية قبضتها 
على العصاب��������ة ضمنها املتهم الوس��������يط وتوجيه التهمة 
إليه بتجارة األعضاء البش��������رية وكذل��������ك بيع كليته بمبلغ 
عش��������رة ماليني دينار وتوقيف ش��������ركائه وفق أحكام املادة 
18 من قانون نقل وزراعة األعضاء البش��������رية رقم 11 لسنة 

.2016
وبحس��������ب الوقائ��������ع القضائية ف��������أن هذه العملي��������ات غالبا 
م��������ا تجرى ف��������ي مستش��������فيات إقليم كردس��������تان إذ يخضع 
الضحايا من جميع املحافظ��������ات هناك الى بيع أعضائهم 
بعيدا عن رقابة الس��������لطات االتحادية وه��������ذا ما يثير قلق 

األجهزة القضائية واألمنية.
ويؤكد القاضي باس��������م العارضي في حديث إلى "القضاء" 
أن "عدي��������د الح��������االت قد حصل��������ت من دون أن يت��������م القبض 
على املس��������ؤولني عنها بس��������بب إجراء العملي��������ات في إقليم 
كردس��������تان ما يتيح إفالت معظم تجار األعضاء البش��������رية 
م��������ن العقوب��������ة وال يتم اتخ��������اذ اإلج��������راءات القانونية بحق 

املستشفيات واألماكن التي تجرى فيها".
وأض��������اف العارضي أن "ه��������ؤالء التجار يس��������تغلون حاالت 
الفق��������ر، فأغلب من يقومون ببيع أعضائهم ممن ال يملكون 
دورا للسكن أو حتى مصروفا معيشيا"، الفتا إلى أن "أغلب 
الحاالت تتم برضا الضحية الذي يكون بحجة ماسة إلى 

املال ولو على حساب جسده".

التواصل االلكتروني ينعش تجارة 
األعضاء البشرية

■ الواجهة الرئيسية لمبنى محكمة استئناف نينوى االتحادية

اهتم االدعاء العام في 
نينوى بحسم ملفات 

شريحتي األطفال "كريمي 
النسب" واألحداث من 

ضحايا اإلرهاب وذلك 
من خالل القيام بالكشف 

امليداني على أمكنة إيوائهم 
واتباع الطرق القانونية 

في وضعهم في تلك 
األمكنة للمحافظة عليهم 

واحتضانهم.

مستشفيات يف كردستان جتري عمليات رفع األعضاء بعيدا عن السلطات االحتادية

بغداد / عالء محمد

دع��������وى التخلي��������ة إج��������راء قانون��������ي يت��������م بموجبه 
إخالء العقار أو املمتل��������ك املؤجر، ويحركها املالك 
أم��������ام محاكم البداءة إلخ��������الل املؤجر بدفع بدالت 

اإليجار أو للخالفات بينهما.
وتنظ��������ر الدع��������اوى الت��������ي تخ��������ص ب��������دالت إيجار 
عقارات الس��������كن من 1998/1/1 فما فوق بحس��������ب 
القان��������ون املدني العراقي النافذ، أم��������ا ما دون هذا 
التاريخ فتنظر وفق قانون اإليجار رقم 87 لس��������نة 
1979 املع��������دل، فاذا كانت مش��������مولة بقانون ايجار 
العقار يحكمها القانون املدني كاملحال التجارية 
والصناعي��������ة والتي تحكمها امل��������ادة 741و779 من 
القانون املدني وتس��������تلزم الدع��������وى توجيه انذار 
بع��������دم الرغب��������ة بتجدي��������د العقد من املؤج��������ر وتتم 

التخلية.
وق��������ال القاضي مجي��������د العظيمي ف��������ي حديث إلى 
"القضاء" إن "الدعوى التي تخص اإليجار الخاص 
بدور الس��������كن الذي مضى عليها اثنا عش��������ر عاما 
تق��������ام م��������ن دون توجيه إنذار اس��������تنادا إلى أحكام 
امل��������ادة 17 الفق��������رة 12 من قانون اإليجار بحس��������ب 
تعدي��������ل قانون إيجار العقار بموجب القانون رقم 

56 لسنة 2000 الذي عدل هذه املادة".
وأض��������اف العظيمي "أما بالنس��������بة للمحالت فإذا 
كان عقد اإليجار شهريا او سنويا أو من دون مدة 
محددة ولم يس��������دد املستأجر بدل اإليجار فيمكن 
توجيه إنذار له حتى ولو بعد ش��������هر او ش��������هرين 
فلو كان االيجار مثال يستحق في 2011/1/1 ولم 
يتم تس��������ديده فيمكن للمؤج��������ر ان ينتظره الفترة 
التي يراها ويمكن ان ينذره بعد يومني او اسبوع 

او شهرين".
وف��������ي ما يخص دور الس��������كن م��������ن جانبه يوضح 

القاض��������ي ضي��������اء الكناني ان��������ه في "حالة الس��������كن 
فاملادة 1/17 من القانون أشارت إلى أن املستأجر 
إذا لم يس��������دد األجرة خالل السبعة أيام األولى من 
تاريخ االستحقاق فللمالك أن ينذره بعد السبعة 
أي��������ام لتس��������ديد البدل، ف��������إذا لم يس��������دد البدل بعد 
انته��������اء املدة فللمالك ان يقيم دعوى التخلية، هذا 

اذا كان عقد االيجار سنويا او شهريا".
وع��������ن أه��������م مش��������كالت دع��������اوى التخلي��������ة أوضح 
القاضي الكناني ان "املشرع حاول إحداث موازنة 
بني مصلحة املؤجر واملس��������تأجر إال أنه حتى اآلن 
ل��������م يتوصل املش��������رع ال��������ى إحداث ه��������ذه التواصل 
بس��������بب أزمة الس��������كن وصعوب��������ة إيج��������اد أماكن"، 
مبينا أن "الحل في هذه املش��������كلة يكمن في اتجاه 
الدولة الى إنشاء مجمعات سكنية وزيادة البناء 

العمودي لحل أزمة السكن".
ويضي��������ف قاض��������ي محكم��������ة الب��������داءة أن "مجلس 
القضاء األعلى طلب تطوير التشريعات والقوانني 
واألنظم��������ة بما يتالءم م��������ع املتغي��������رات الحاصلة 
في املجتمع وقدم دراس��������ات وحل��������وال وتم رفعها 
ال��������ى الجه��������ات املعنية لغ��������رض تش��������ريعها والتي 
ته��������دف إلى إحداث الت��������وازن بني املؤج��������ر )املالك( 
واملس��������تأجر وننتظر إقرار وتشريع قانون خاص 

يقدم الحلول". 
اما بالنسبة لتعديل الفقرة القانونية التي تخص 
املحال التجارية فيرى الكناني ان "التعديل كانت 
الغاي��������ة منه إنص��������اف املالكني واملؤجري��������ن اال انه 
احدث مشكلة للمستأجرين حيث بقي عقد االيجار 
بحس��������ب إرادة املؤج��������ر )املالك( ورغبته الس��������يما 
)الس��������رقفلية(  ان بع��������ض املؤجرين مس��������توفون  ل�

وبمبالغ او من املالك السابق للعقار".
وف��������ي ش��������أن "الس��������رقفلية" يب��������ني القاض��������ي ضياء 
الكنان��������ي ان "الس��������رقفيلة ه��������ي عبارة ع��������ن منفعة 

تع��������ود ع��������ن العق��������ار لكنها غي��������ر قانوني��������ة وغير 
منصوص عليه��������ا في القانون وه��������و بيع منفعة 
العقار بموجب اتفاق خارجي"، الفتا إلى أن "نظام 
الس��������رقفلية غالبا م��������ا يولد مش��������كالت كثيرة بني 
املالك واملس��������تأجر وبني املستأجر األول والالحق 

السيما في املحالت والشقق".
ولتوضيح كيفية إقامة دعوى التخلية لعدم دفع 
األجرة يش��������ترط القاضي إلقامتها "مضي سبعة 
ايام على استحقاق بدل االيجار وفي اليوم الثامن 
يوج��������ه املدعي إنذارا للمدعى عليه يطلب فيه منه 
تسديد بدل ايجار الشهر األخير علما ان ايجارات 

األشهر السابقة تعتبر ديونا في الذمة".
وأض��������اف أن "املحكم��������ة تق��������وم بإج��������راء الكش��������ف 
ملالحظ��������ة واقعة االش��������غال وبداللة خبير مس��������اح 
فإذا كانت الدار مقفلة فتس��������مع البينة الشخصية 

)الشهود(".
اما إجراءات دعوى التخلية ملضي 12س��������نة على 
اس��������تئجار الدار فاإلجراءات هي تطبيقا للقانون 
رقم 56 لس��������نة2000 وهي "التأكد من عقد اإليجار 
والوق��������وف عل��������ى تاريخ��������ه والتحقق م��������ن مضي 
مدة 12س��������نة على عقد االيجار كما يتم الكش��������ف 
عل��������ى واقع��������ة االش��������غال وتقديم مرتس��������م من قبل 
الخبير املس��������اح لبي��������ان موقع الدار ومس��������احتها 

ومشتمالتها".
اما إج��������راءات دعوى تخلية املح��������الت والدكاكني 
حيث تطبق أحكام املادة  741 من القانون املدني: 
وهو توجيه انذار وخالل شهر يمهل املدعى عليه 
وينذر بعدم رغبة املدع��������ي بتجديد عقد اإليجار 
قبل شهر من انتهائه فضال عن ذلك طلب صورة 
قيد التسجيل العقاري للعقار موضوع التخلية 
للتأك��������د من عائدي��������ة العق��������ار إضافة إل��������ى تقرير 

الخبير املساح وربط عقد اإليجار بني الطرفني.

قضاة يشرحون إجراءات دعاوى التخلية 
وشروط إقامتها
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الثقة بالقضاء العراقي منجز 
عظيم يجب المحافظة عليه

ال يخفى على احد مدى الخراب والدمار الذي طال منظومة الدولة العراقية، 
عقب احداث عام ٢٠٠٣، حيث الغياب التام لسلطة القانون، وتالشي منظومة 
السلطة التنفيذية، املسؤولة دستوريا عن بسط القانون والنظام في ارجاء 
الدولة كافة، وأصبحت مظاهر التعدي على مؤسسات الدولة ومن ثم على 
ارواح الناس واموالهم وحرياتهم مش��������اهد مألوف��������ة ملن عايش تلك الحقبة 
الس��������وداء، وتعطلت الحقوق وتعطلت املظالم، فكل ش��������يء مؤجل الى حني، 

عسى ان تستعيد منظومة الدولة عافيتها وتسترجع الحقوق.
وفي مواجهة هذا املش��������هد الرهي��������ب، انبرى الرج��������ال الحقيقيون من قضاة 
العراق وبجهود ذاتية مس��������تذكرين ما اقس��������موا من اجله بإقامة العدل بني 
الناس، فاس��������تنهضوا هممهم ب��������أن يكونوا رأس النفيضة ف��������ي اعادة بناء 
منظومته��������م القضائية التي هي عماد كل ش��������يء واللبنة االولى التي تبنى 
على اساسها سائر مؤسس��������ات الدولة االخرى، ودون النظر الى اي مكسب 
مالي او شخصي، فقد عملوا في ظروف ) الالدولة ( وبكل معنى الكلمة، فقد 
كانوا عزال من كل ش��������يء ولكنهم يتدرع��������ون بدرع رصني هو التفاف الناس 
من حولهم ممن يش��������اطرهم ذات الشعور بهذه املسؤولية األخالقية قبل كل 

شي. 
لق��������د عمل قضاتن��������ا االفذاذ تحت ه��������ذه الظروف القاه��������رة فوضعوا الحجر 
ف��������وق الحجر لبناء مؤسس��������اتهم القضائية من جديد بع��������د ان طال الخراب 
دور القض��������اء وبنيتها التحتية، وكل ذلك لم يمنعهم من البحث عن البدائل 
والعم��������ل تحت س��������قوف متهالكة مما تبقى م��������ن أبنية قديم��������ة العالقة لها 
بالعمل القضائي، فجلس��������وا مجددا ازاء منصة القضاء ليقيموا العدل بني 
الناس والنظر في مظاملهم، في وقت غابت كل مؤسسات الدولة االخرى عن 
املش��������هد، لقد عمل القضاء العراقي تحت وطأة ه��������ذه الظروف دون ان يميز 
بني املتخاصمني أمامه على أساس العرق او القومية واملذهب او الدين، بل 
عمل بمبدأ املساواة بني الناس، ولم يكن ينتظر ثناًء او عرفانا من احد، بل 
عمل وفقا للعالمة الفارقة التي تميز بها هذا القضاء منذ نشأته االولى في 
التاري��������خ الحديث للدولة العراقية، وهو انه قض��������اء اصيل وعتيد، ولم يكن 
ف��������ي يوم من األيام قضاًء طارئًا، بل انه كان وال يزال القضاء الناطق باس��������م 
الش��������عب بكل معن��������ى الكلمة، وما نريد ان نخلص اليه في هذه األس��������طر، إن 
هذا املوروث القضائي للقضاء العراقي جعله الواحة التي يحط في رحابها 
من يطلبه ليس��������تعيد به حقه بكل طمأنين��������ة، وبمعنى اخر ان ميزة القضاء 
العراقي هذا اليوم انه محل ثقة عالية جدا بني أوساط الناس على اختالف 
مش��������اربهم، وبات املالذ األخير للمواطن الذي يتوجه اليه بكل ثقة ليعرض 
مظلمت��������ه أمامه مع قناعة رصينة بأنه املحط��������ة الحقيقية التي يأتمن فيها 
على حقوقه وحرياته دون سواها من مؤسسات الدولة االخرى وهو صمام 
األمان واملالذ الحقيقي لص��������ون االنفس والحقوق والحامي لها بكل تجرد 
وموضوعي��������ة، وكل هذه الثقة بالقضاء العراقي لم تكن وليدة س��������اعتها بل 
انه��������ا تبلورت عب��������ر التاريخ الطويل لهذا القضاء والذي خلق منه مدرس��������ة 
للع��������دل والنزاهة وبم��������ا اختطه من مذه��������ب قضائي تفرد به ع��������ن غيره من 
املؤسسات القضائية العربية او الشرق اوسطية بل وعلى املستوى العاملي 

أيضا. 
وختام القول، نقول: 

لن نحتاج إلى واس��������ع من الجهد لنبرهن على صحة ما وصفنا به القضاء 
العراقي فقد يقدح في ذلك من يقول إننا جزء من القضاء العراقي ونقول بهذا 
القول، ولكن البرهان الجلي الذي لم يختلف عليه اثنني مازال شاخصا في 
اذهان أبناء الشعب العراقي وهو ما حصل قبيل اجراء االنتخابات النيابية، 
بمناس��������بة طرح مش��������روع تعديل قانون االنتخابات أمام البرملان العراقي، 
فق��������د نادى امُلنادون بأن القضاء العراقي يجب ان يكون هو املؤتمن الوحيد 
على صناديق االقتراع وأصوات املقترعني النه صمام األمان والحائل دون 
وق��������وع التزوير في العملية االنتخابية، والبد من ان يتولى اإلش��������راف على 
هذه العملية، ولكن إرادات اخرى اس��������تماتت في سبيل استبعاد القضاء من 
تولي هذه املهمة لالس��������باب التي باتت معروف��������ة للجميع وكانت نتائجها 

ما ش��������هدته الس��������احة العراقية م��������ن لغط بعد 
اجراء العميلة االنتخابية وإعالن نتائجها 
قبل اي��������ام وعزوف األغلبية م��������ن الناس من 
املش��������اركة فيها الن الضابط واألمني عليها 
غائب ب��������ل مغيب عنها، ويكف��������ي ذلك فخرا 
للقض��������اء العراق��������ي، ان الس��������واد األعظم من 
الناس يأتمنونه عل��������ى مصائرهم، والثقة 
له��������م اال بقضائه��������م العادل الذي نش��������أ بني 
ظهرانيه��������م، وب��������ات متاحا للجمي��������ع دون 

حاجز او حائل وأبوابه مشرعة للكافة. 

من مهرب للسكائر إىل طليعة قيادات "داعش"

صدام الجمل: التقيت الخليفة وسلمني هدية 
وكنت شاهدا على الخالفات مع "النصرة"

ألول مرة.. أصغر أمراء العسكر في "داعش" يكشف تفاصيل مثيرة عن أسرار التنظيم
بغداد / حيدر زوير

لم يتجاوز السادس��������ة والعشرين من العمر، 
لك��������ن كل ش��������يء فيه يدل على تجس��������د أفكار 
التنظي��������م اإلرهابي داخل ش��������خصيته، بدءًا 
من مظهره الذي يقل��������د فيه الصور الرمزية 
للق��������ادة التاريخيني من تس��������ريحة الش��������عر 
الطويل املنس��������اب على رقبته وشده بشكل 
يتس��������اقط عل��������ى وجه��������ه ولحيت��������ه الكثيفة، 
وكذلك لهج��������ة االفتخار بحج��������م العمليات 
العس��������كرية التي خاضها برغم صغر سنه 
في صّد ما يسميه "هجوم القوات العراقية" 

أو "الغزوات" على هذه القوات.
ف��������ي واحدة من أكبر العمليات التي قام بها 
جه��������از املخابرات العراقي ت��������م إلقاء القبض 
عل��������ى مجموعة م��������ن أكبر قي��������ادات التنظيم 
اإلرهاب��������ي "داع��������ش" واس��������تطاع عب��������ر ذل��������ك 
الوص��������ول إل��������ى ض��������رب أوكار يختبئ فيها 

قيادات مهمة داخل األراضي السورية.
استطاعت "القضاء" الحصول على موافقة 
قاض��������ي التحقيق في املحكم��������ة املركزية في 
استئناف بغداد الكرخ للقاء احد اإلرهابيني 

ممن ألقي القبض عليهم ضمن العملية.
عصام الزوبعي املكنى على طريقة التنظيم 
ب�"أبي عبد الحق" ش��������اب ل��������م يتجاوز عمره 
الخامس��������ة عش��������رة ي��������وم ألتح��������ق بالتنظيم 
اإلرهابي في العام 2007، ينحدر من قضاء 
الفلوجة في محافظ��������ة االنبار غرب العراق، 
لم يكمل الدراسة املتوسطة وينتمي لعائلة 
ه��������و االخ الثان��������ي فيه��������ا وكان األول اكب��������ر 
أس��������باب انتمائ��������ه للتنظيم وبع��������ده اخوين 

وثالث أخوات.
"عص��������ام" لي��������س ف��������ردا أو جندي��������ا عاديا في 
التنظي��������م، هذا م��������ا أكده الجميع س��������واء في 
محكم��������ة التحقي��������ق أو جه��������از املخاب��������رات، 

العنوان الصحيح له برغم صغر س��������نه يعد 
ابرز ق��������ادة التنظي��������م العس��������كريني وهذا ما 
حاولت فهمه، وفي خلفيته الجنائية كان قد 
ألقي القبض عليه في العام 2009 ملشاركته 
ف��������ي عملية اس��������تهداف الق��������وات األمنية في 
قضاء س��������امراء بمحافظة صالح الدين وتم 
الحكم عليه بالس��������جن لسبع سنوات أتمها 

في العام 2014 باإلفراج املشروط.
لك��������ن كيف اس��������تطاع م��������ن ش��������ارك التنظيم 
بأعمال��������ه لس��������نتني فق��������ط وم��������ن ث��������م اعتقل 
واس��������تثمر وجوده في السجون التي انتقل 
إليها املش��������اركة ب��������دورات وبمجرد خروجه 
من السجن عاد ليلتحق بالتنظيم أن يتبوأ 
مراكز عس��������كرية قيادية في التنظيم وصار 
واليا عس��������كريا على قض��������اء رواة وفي وقت 

آخر قضاء عنه كذلك.
تحدث لنا عصام الزوبعي "أبو عبد الحق" 
والذي عرفت أن خلف ثيابه جس��������ما مملوءًا 
باإلصاب��������ات، أن��������ه وبمج��������رد خروج��������ه من 
الس��������جن عاد ليلتحق بالتنظي��������م اإلرهابي 
بعد أن تنام��������ت عقيدته جراء الدورات التي 
شارك فيها في الس��������جون التي قضى فيها 

محكوميته.
 الس��������جن كان مرحل��������ة مهم��������ة ف��������ي عمل��������ه 
بالتنظي��������م، هذا ما أكده من يعرف "ابو عبد 
الحق" بش��������كل كبي��������ر فلواله ل��������م يتقن اللغة 
العربي��������ة الفصح��������ى مثال والتي س��������اعدته 
بش��������كل كبير في املرحلة التي تلت خروجه 
من الس��������جن وهكذا تعلم��������ه بعض القضايا 
العقائدية املهمة وهي معلومات لها أهمية 

في أوساط التنظيم.
لم ينقطع عصام عن قيادات التنظيم طيلة 
مكوثه في الس��������جن "كنا نتواصل وننسق"، 
هكذا علق عل��������ى التواصل في هذه املرحلة، 
ولذا وبمجرد خروجه تم تأمني انتقاله إلى 

قضاء الحويجة بمحافظة كركوك بس��������بب 
صعوبة إيصاله إلى قض��������اء الفلوجة ومن 
هناك وص��������ل إلى غ��������رب محافظ��������ة األنبار، 
عمل بس��������بب التوصية الت��������ي كان يحملها 
من قي��������ادات في التنظيم كان يرافقهم داخل 
الس��������جن أن يعمل مرافقا ملا يس��������مى بوالي 

الفرات املعروف بأبي أنس الفراتي.
قضى "عصام الزوبعي" مع أبي انس شهرا 
ونصف الشهر مرافقا اياه أثناء عمله الذي 
وصف��������ه بأن��������ه "مهلك" حي��������ث كان يتابع عن 
ق��������رب كل ما يس��������مونه بالقواطع والواليات 
وس��������بل تأمني املوارد املالية واللوجس��������تية 
والس��������الح من الجهات املختلفة، ثم أستأذن 
الزوبعي ابا انس أن يضعه في العمل الذي 

سيحدث فيه فرقا وهو القتال.
"آن��������ي أبن جول" هكذا ق��������ال ألبي انس ليبرر 
له ترك��������ه لرفقت��������ه ويطلب الفرص��������ة ليثبت 
جدارت��������ه وبع��������د إلحاح اس��������تطاع ان ينتزع 
من ابي انس دورا عس��������كريا، تمثل بتشكيل 
جماعة من أحد عش��������ر فردا كان قد جمعهم 
بنفسه أثناء تجواله ووعدهم بتشكيل قوة 

هكذا وصفها لهم "نقلب بها الدنيا".
لم يطلق على مجموعته اس��������ما ألنه "ليس 
مهم��������ا" هك��������ذا يرى ���������� أب��������و عبد الح��������ق �� بل 
املهم هو "العم��������ل والنتائج" وبرغم أنه نفى 
خضوعه لتدريبات عس��������كرية اس��������تثنائية 
إال أن��������ه أس��������تطاع أن يبل��������غ مواق��������ع متقدمة 
داخل التنظيم ويحظى بثقة أكبر القيادات 

فقط ملا أس��������ماه "اإلنجازات العسكرية التي 
حققها".

اإلنجازات هي العمليات التي استطاع "ابو 
عبد الح��������ق" ومن معه في إيق��������اع اكبر عدد 
من القتلى بصفوف الس��������يطرات االمنية أو 
استهداف مقرات عسكرية وكذلك التصدي 
لتقدم القوات ف��������ي أكثر مدينة كان التنظيم 
يسيطر عليها التنظيم في األنبار وصالح 

الدين ونينوى.
ل��������م تك��������ن للزوبعي أماك��������ن مح��������ددة للقتال 
"كنت ابحث عن أصعب املعارك وأخوضها" 
وبرغم أن أكبر العملي��������ات التي قام بها في 
 

ّ
االنب��������ار وتحديدا ف��������ي غ��������رب املدينة وعني
كأمير عس��������كري لقض��������اء راوة وعنه، إال أنه 
وبس��������بب الخالف��������ات الكبيرة التي نش��������بت 
بينه وبني مس��������ؤوله املباش��������ر ابو أنس كان 
يتواصل مع قيادات يسميهم ب�"املركزية" أي 
الذي يش��������رفون على شؤون التنظيم في كل 

مكان.
ومن أجل نيل ثقته��������م كان يتعمد أن يطلب 
خوض عمليات خاسرة، وهذا ما حصل في 
أكثر من مرة ورغم تعرضه إلصابات بليغة 
إال أن طموح��������ه بانت��������زاع والي��������ة الفرات من 
أب��������ي أنس والحصول عل��������ى مواقع أكبر في 
التنظيم تدفع��������ه لجر من معه إلى االنتحار 
"نع��������م كنت أري��������د اإلطاحة بأب��������ي أنس فأنا 

أولى منه بالوالية".
لي��������س ش��������عوره بأن��������ه أول��������ى من أب��������ي أنس 
بزعام��������ة التنظي��������م في االنبار ه��������و ما دفعه 
للدخ��������ول بخالفات ش��������ديدة معه، تس��������ببت 
ألكث��������ر من مرة عمل كل منهم الغتيال األخر 
والوش��������اية به، بل الن أبو أنس "كذاب فاسد 
ومحت��������ال فس��������اده تجاوز س��������رقة امل��������ال بل 
كان يملك عش��������رات النساء كزوجات وكذلك 

هوسه باللواطة" كما يذكر.

ل��������م يكن احد يجرأ على ق��������ول ما يقوله "أبو 
عب��������د الحق" ألب��������ي أنس ب��������ل أنه أس��������تطاع 
معرفة ما لم يس��������تطع أح��������د معرفته "رأيت 
فساده بعيني ولم أقبل أن أقاتل تحت أمرة 
فاسد مثله" لكن رغم كل ما فعله لم يستطع 
تحقيق هدف��������ه "ألن ابو أن��������س كان لديه من 

يسنده في املركزية".
ال يتذكر "عصام الزوبعي" كم عملية شارك 
فيها أو كم هو عدد من قتلهم من املواطنني 
والق��������وات األمني��������ة "بالحقيق��������ة ال أعرف كم 
هو الع��������دد" لكنه يعطي أهمية للقوات التي 
س��������يواجهها قبل خوض أي معركة هجوم 

أو صد لها.
الفرقة الذهبية والحش��������د الش��������عبي خاصة 
"فرقة عب��������اس القتالية" هك��������ذا بالنص قال، 
هما أكثر قوتني لم نكن نس��������تطيع صدهما 
أو النجاح في مهاجمتهما، وأكبر الخسائر 
الت��������ي مني��������ت بها كان��������ت على ي��������دي هاتني 
القوتني، ورغم نجاح��������ه في أكثر من محور 
إال أن الزوبعي يعت��������رف أن التنظيم لم يكن 
في حس��������بانه انه س��������يواجه هكذا قوة بعد 

سيطرته على املدن.
ال يفس��������ر " أبو عبد الحق" اندحار التنظيم 
االرهاب��������ي أمام القوات العراقية باألس��������باب 
العس��������كرية فقط، بل بالفس��������اد املستش��������ري 
داخ��������ل التنظيم والش��������عور ل��������دى الكثير من 
قياداته مبكرا بأن زمن القتال خف وعمدوا 

إلى التنعم بما حصلوا عليه من ثروات. 
ينكر " الزوبعي" معرفته بمصادر التمويل 
والحصول على األس��������لحة وعملية التجارة 
الت��������ي كان التنظيم يقوم به��������ا ��� أنا مقاتل ال 
ش��������أن لي بهذه املواضي��������ع وكل ما أحتاجه 
كانوا يوفرونه لي ��� اذن كان مجد القتال هو 
أكبر أهدافه وهو أكبر أس��������باب نيله املواقع 

وقربه من القيادات املهمة في التنظيم.

بغداد / سيف محمد

يمثل صدام الجمل أمام القضاء العراقي بعد 
شوط طويل قضاه في عالم اإلرهاب واإلجرام 

في كنف أعتى تنظيم إرهابي عرفه العالم.
يع��������د الجمل واملكن��������ى "ابو رقي��������ة االنصاري" 
واح��������دًا من قي��������ادات الصف األول ف��������ي تنظيم 
داع��������ش، ظه��������ر ف��������ي العدي��������د من اإلص��������دارات 
املص��������ورة للتنظي��������م وه��������و ينف��������ذ القت��������ل في 
األبري��������اء، ق��������اد األنص��������اري أول��������ى الفصائ��������ل 
املس��������لحة ف��������ي البو كم��������ال الس��������ورية ومن ثم 
انتمى ملا يعرف ب�"الجيش الحر"  وعني قائدا 
للجبهة الش��������رقية ف��������ي هيئ��������ة أركان الجيش 
الحر  قبل ان ينتهي به املطاف اسمًا مهمًا في 
تنظيم داعش االرهابي بعدما ش��������غل منصب 

"امني والية الفرات".
الجمل كش��������ف إلى "القضاء" أسرارا عديدة عن 
التنظيم وعن التخبط واالنقسامات الداخلية 
التي شهدها وعن خالفات التنظيم مع جبهة 
النص��������رة ومص��������ادر التمويل وم��������ن كان يدير 
شؤونه، كما روى الجمل لقاءه بزعيم تنظيم 
داعش ابو بكر البغدادي في س��������وريا وتلقيه 

هدية منه.

 انتماؤه للفصائل المسلحة 
ي��������روي ص��������دام عمر حس��������ني الجم��������ل والبالغ 
40 عامًا وهو س��������وري الجنس��������ية في معرض 
اعترافات��������ه امام محكم��������ة التحقي��������ق املركزية 
املختصة بنظر قضايا االرهاب كيفية انتمائه 
لداعش وكيفية تعيينه قائدًا للجبهة الشرقية 
في ما يعرف ب�"الجيش الحر" وماذا كان يعمل 
وملاذا كانت تخشاه جميع الفصائل املسلحة 

في دير الزور.
يق��������ول الجم��������ل "كن��������ت اس��������كن ف��������ي البوكمال 
الس��������ورية وعملت ف��������ي تهريب الس��������كائر من 
العراق وس��������وريا حيث كنت اجني مااًل كثيرًا 
من هذا العمل من��������ذ العام 1998 ولغاية 2010 

وقد تركت الدراسة في مراحلها املتوسطة".
 "وعند اندالع التظاهرات في املدن الس��������ورية 
ض��������د النظ��������ام اش��������تركت بها حت��������ى أصبحنا 
مالحق��������ني وتم اعتقالي الكث��������ر من مرة  وبعد 
ذلك اتجهنا للعمل املسلح وقد أنشأت كتيبة  
)الله اكبر( والتي تم اإلعالن عن تأسيسها في 

منطقة القورية السورية مطلع العام 2011".
ويذك��������ر ابو رقية االنصاري ان  "كتائب كثيرة 
قد انش��������أت في هذه االثناء حتى تم تأس��������يس 
لواء الله اكبر في البو كمال السورية وخضنا 
العديد من العمليات العس��������كرية ضد الجيش 
الس��������وري حتى تمت السيطرة على البوكمال 

بالكامل".
"ت��������م ابالغ��������ي ع��������ن طري��������ق اح��������د االش��������خاص 
بضرورة االنتقال ال��������ى احدى الدول املجاورة 
لس��������وريا للقاء باحدى الشخصيات وبالفعل 
انتقلت ع��������ن طريق التهريب ال��������ى هذه الدولة 
وبقيت مل��������دة يومني حتى حض��������رت اجتماعا 

ضم��������ن 600 قائ��������د كتيب��������ة ول��������واء وت��������م انذاك 
االعالن عن تشكيل هيئة اركان الجيش الحر" 

بحسب ما يفيد االنصاري.
ويقول اإلرهابي  "ت��������م تعييني قائدًا للجبهة 
الش��������رقية وعضوا ف��������ي هيئ��������ة اركان الجيش 
الحر وقد كنت قبل ذلك قائدًا لتش��������كيل احفاد 
الرسول وهو تشكيل مسلح يضم العديد من 

الكتائب واأللوية".

 خالفات النصرة وداعش
وعن ظهور جبهة النص��������رة في املناطق التي 
كانت تحت س��������يطرته يذكر ابو رقية  ان "اول 
ظه��������ور لجبه��������ة النص��������رة قبل انش��������قاقها عن 
تنظي��������م داع��������ش كان ف��������ي مناط��������ق معينة من 
الحس��������كة ودير الزور  وكان يقودهم شخص 
يدع��������ى ابو ماري��������ا اله��������راري ومعه ع��������دد من 
القي��������ادات وكان اب��������و محم��������د الجوالني امير 

الشام لجبهة النصرة انذاك".
ويش��������ير الى ان "جبهة النصرة بدأت تنش��������ط 
بالخف��������اء ف��������ي البوكم��������ال الت��������ي كان��������ت تحت 
س��������يطرتي ونف��������وذي وان جميع التش��������كيالت 
او املجامي��������ع املس��������لحة كان��������ت تخش��������اني في 
تلك املناط��������ق ملا اتمتع به من نفوذ وكثرة في 
االتباع حتى انش��������أوا محكمة ش��������رعية وقمت 

بإغالقها في وقت الحق".
ويوض��������ح االرهابي ابرز الخالفات والتي ادت 
الى انش��������قاق جبهة النصرة عن داعش حيث 
يقول "ان الس��������بب الرئيس هو بروز الجوالني 
اذ اصب��������ح اس��������ما كبي��������را وعل��������م ب��������ان هن��������اك 
مخطط��������ا لتصفيته م��������ن قبل تنظي��������م داعش 
وصارت ش��������عبيته كبيرة وان القوة والسالح 
كانت بيده في ذلك الوق��������ت ولم يكن للخليفة 
البغ��������دادي ثقل كونه كان في العراق وقد بعث 

بقياداته من العراق الى الشام".
يذكر ان بني اولئ��������ك القادة "ابو علي االنباري 

وعبد الناصر ابو اسامة العراقي وحجي بكر 
والبيالوي جاؤوا إلقناع الجوالني بالتوجه 
للعراق واللق��������اء بالخليفة لكن��������ه رفض وكان 
االنش��������قاق س��������ريا في بداية االمر حتى تحول 

الى علني".

استهدافه من جبهة النصرة
يؤك��������د االنص��������اري "بع��������د ان اصبح��������ت جبهة 
النصرة تنش��������ط واخذت بالسيطرة على عدة 
مناط��������ق عمل��������وا على اس��������تهدافي كوني كنت 
صاح��������ب النف��������وذ وامتلك الس��������الح ويتبعني 
اشخاص كثيرون حتى أن تنظيم داعش كان 

يستهدفني".
وزاد ص��������دام الجمل ان "جبه��������ة النصرة قامت 
باس��������تهدافي الكث��������ر م��������ن م��������رة وم��������ن خ��������الل 
االنتحاري��������ني وتمكن��������وا م��������ن قت��������ل اثنني من 
اش��������قائي وخطف احدهم وت��������م تفجير منزلي 
وقمت باخ��������الء عائلتي الى خ��������ارج البوكمال 

حتى اعلنت الحرب على النصرة".

انضمامه لداعش
وع��������ن قص��������ة انتمائ��������ه لداعش ي��������روي "طلبت 
من احد اقارب��������ي ان يجمعني بقيادات داعش 
الذي كان على تواصل معهم وبالفعل التقيت 
)عام��������ر رف��������دان( الذي يش��������غل منص��������ب والي 
والي��������ة "، مضيفًا بانه "اعل��������ن البيعة ألبي بكر 
البغ��������دادي امام الوالي واصبح��������ت واحدا من 

عناصر التنظيم".
ويفيد الجمل ان "جبهة النصرة قامت بش��������ن 
هجوم واس��������ع على تنظيم داعش وبمشاركة 
عدد من الفصائل املس��������لحة وتمكنوا من قتل 
الكثير من عناصر التنظيم والس��������يطرة على 
اراضي��������ه حتى اخذ باالنحس��������ار ف��������ي مناطق 
ع��������دة وتم قتل عدد م��������ن املهاجرين الذين كان 

التنظيم يقوى بهم".

السيطرة على الموصل واالنبار 
وعن كيفي��������ة دخول التنظيم للع��������راق واعالن 
س��������يطرته على املوصل واالنبار وكيف ساهم 
ذلك باس��������تعادة ق��������واه يق��������ول ان "داعش جهز 
عناصره واستعد لش��������ن هجوم على املوصل 
وعن��������د دخولهم والس��������يطرة عليها اس��������تعاد 
التنظي��������م قواه وس��������يطر على االنب��������ار بعدها 
واخذ بالتوسع واالنتشار في سوريا ايضًا".

واش��������ار ال��������ى ان "التنظيم كان يق��������وى بكتيبة 
الشيش��������انيني والت��������ي كان يقوده��������ا ابو عمر 
الشيش��������اني حيث خاضت العديد من املعارك 

الشرسة في العراق وسوريا".
ويؤكد الجم��������ل ان "العراق بالنس��������بة لتنظيم 
داع��������ش كان يش��������كل أهمي��������ة كبي��������رة اكثر من 
س��������وريا كون��������ه يعد مرك��������زا لثقل��������ه فضاًل عن 
تواج��������د اغل��������ب القي��������ادات في��������ه باالضافة الى 

انتقال الخليفة ابو بكر الى املوصل".
وزاد اب��������و رقي��������ة "التقي��������ت بالخليف��������ة ابو بكر 
البغ��������دادي في احدى املرات في س��������وريا وكان 
داخ��������ل عجلة ترافقها عدد م��������ن العجالت ذات 

الدفع الرباعي ذات الزجاج املضلل".
ويستطرد ان "القيادات كانت تحاول ابعادي 
ع��������ن الخليفة خش��������ية من ان اش��������غل مناصب 
مهمة كونه كان مهتما بي ويسأل ويستفسر 
عن��������ي الكثر من مرة" ، مؤك��������دًا ان "التنظيم قام 
بشن هجوم واس��������ع على جبهة النصرة وقام 

بالقضاء على اغلب عناصره في سوريا".
ويكش��������ف الجمل ان��������ه "بعد س��������يطرة التنظيم 
على اراض واسعة في العراق وسوريا قسمت 
الى واليات منها والية نينوى وتضم واليتي 
الجزي��������رة ودجلة ووالية الف��������رات ووالية دير 
الزور ووالية الرقة ووالية الخير وغيرها من 
الواليات وعني وال للشام واخر للعراق فضال 
عن تش��������كيل لجنتني تدع��������ى اللجنة املفوضة 
واحدة ف��������ي العراق ومقره��������ا املوصل واخرى 

في سوريا".

إدارة شؤون داعش 
ويذك��������ر الجم��������ل ان " هذه اللجن��������ة تتكون من 
اربعة اعضاء ويتوالهم امير، كل عضو منهم 
يشغل منصب نائب الخليفة ابو بكر وتتولى 
هذه اللجان ادارة ش��������ؤون تنظيم داعش وكل 
القرارات التي تتعلق بالحرب واالمور املالية 
واالص��������دارات وغيره��������ا م��������ن االم��������ور وكانوا 

يتغيرون بني فترة واخرى".

تعيينه امنيًا لوالية الفرات
يقول االرهابي صدام الجمل "تم إرسالي الى 
والي��������ة الفرات في العراق من قبل والي الش��������ام 
كي اش��������رف على عملهم وق��������د عينت بمنصب 
امن��������ي للوالية، وحصل��������ت بيني وب��������ني والي 
الف��������رات اب��������و انس الس��������امرائي ع��������دة خالفات 
كون��������ي كنت اكتب تقاري��������ر عنهم وابعثها الى 
اللجن��������ة املفوضة وهذه التقارير كانت تتعلق 
بممارسة ابو انس للواط مع جنود في واليته 

فضال عن السرقة واالعتقاالت العشوائية".

هدية من الخليفة 
ويؤك��������د الجمل ان "الخليفة ابو بكر البغدادي 
بعث لي بهدية خاصة وهي رس��������الة تتضمن 
تسميتي من قبله بابو رقية االنصاري فضاًل 

عن مبلغ مالي".
وظه��������ر االرهابي صدام الجمل في العديد من 
االصدارات املصورة للتنظيم االرهابي حيث 
ظهر في احداها وهو يعلن مبايعته للتنظيم 
وظهر في آخر وهو يتوعد الفصائل املسلحة 
الت��������ي لم تنت��������م للتنظي��������م فضاًل ع��������ن ظهوره 
ف��������ي اصدار ومعه عدد م��������ن الجثث والرؤوس 

املقطوعة.

مصادر تمويل التنظيم 
ويكش��������ف الجمل عن مص��������ادر تمويل تنظيم 
داعش حيث افاد بان هناك "مصادر خارجية 
اي اموال تأتي من عدة دول ومصادر داخلية 
مث��������ل بي��������ع النفط لتج��������ار ومهرب��������ني وجباية 
الضرائب وخصوصا من املزارعني واصحاب 
االم��������وال والتجار فضال عن املتاجرة بالزئبق 

واالثار التي تم تهريبها".

انقسامات وتخبط 
ويق��������ول الجمل ان " التنظي��������م تلقى الضربات 
املوجعة وفقد الس��������يطرة على جميع مناطقه 
باس��������تثناء مناطق صغيرة في س��������وريا وهي 
الهجني وابو الحسن والشعفة والسوسة وان 
اغلب من تبقى من عناصر التنظيم متواجدة 

هناك".
ويوك��������د الجم��������ل ان " عناص��������ر التنظيم فقدت 
اإلرادة عل��������ى القتال وهم يعيش��������ون حالة من 
التخبط واالنقس��������امات والصراعات الداخلية 

لذلك فقد هرب الكثير منهم ".
■ االرهابي صدام الجمل يمثل امام القضاء العراقي .. عدسة/ حيدر الدليمي ■ االرهابي يظهر في اصدار لداعش 

■ االرهابي ابو عبد الحق العراقي يمثل امام القضاء.. عدسة / حيدر الدليمي

القاضي حاتم جبار الغريري

قال إن "الفرقة الذهبية" و"فرقة العباس القتالية" ال ميكن صّدهما



حوار خاص

األنبار / حيدر زوير

* مم تتكون حمكمة ا�ستئناف الأنبار وكم 
هي عدد دور الق�ساء التابعة له؟

- باإلضافة إلى رئاس��������ة االستئناف و الهيئة 
االس��������تئنافية األصلية والهيئة االستئنافية 
بصفتها التمييزية، ف��������أن هناك محاكم عدة 
وهي  محكمة الجناي��������ات ومحكمة األحداث 
ومحكمة تحقيق / قضايا اإلرهاب ومحكمة 
تحقي��������ق قضاي��������ا النزاهة. أما ع��������ن عدد دور 
القض��������اء ف��������ي االنب��������ار فه��������ي: دار القضاء في 
هي��������ت، حديث��������ة،  الفلوج��������ة،  ف��������ي  الرم��������ادي، 
الخالدية ، القائم، عنه، راوه، الكرمة، عامرية 

الصمود، وكذلك دار القضاء في الرطبة.

* الأنبار حمافظة كبرية وهناك اأق�سية 
ونواح تبعد مئات الكيلومرتات عن مركز 

املدينة كيف تغطي ا�ستئناف الأنبار كل 
هذا؟

- إن وسائل التواصل واالتصاالت واستخدام 
االنترن��������ت ف��������ي كل دار قض��������اء يّس��������ر كثيرًا من 
األمور التي كانت س��������ابقًا تصع��������ب أو تتأخر 
معالجتها حيث يتم إرسال البريد املستعجل 
الكتروني��������ًا كما ان هناك زيارات إش��������رافية من 
قبل الس��������ادة نواب رئيس االستئناف لجميع 

دور القضاء ملتابعة سير العملية القضائية.

* هل يف النية افتتاح دور ق�ساء يف 
اأماكن معينة يف الأنبار؟

- إن الحاج��������ة ملح��������ة الفتت��������اح ع��������دد م��������ن دور 
القض��������اء ف��������ي محافظة االنب��������ار وخاصة غرب 
مدين��������ة الرم��������ادي حي��������ث ان دار القض��������اء ف��������ي 
الرمادي يشهد زخمًا كبيرًا ويقع وسط املدينة 
وكثيرًا ما يصعب الوصول إليه من املواطنني 
الساكنني غرب املدينة ) ناحية الوفاء - منطقة 
التأميم( م��������ع وجود القطوعات في الجس��������ور 
والس��������يطرات األمنية وكذلك ناحية الرحالية 
والنخي��������ب إال ان الوض��������ع االقتص��������ادي للبالد 
وعدم توف��������ر اإلمكانيات املادي��������ة وعدم وجود 
درج��������ات وظيفية يمنع م��������ن ذلك حيث يتطلب 
األم��������ر بناء محكم��������ة أو اس��������تئجار بناية لهذا 

الغرض.

* فلنتحدث عن ملف الإرهاب ق�سائيًا.. 
ولنبداأ من حجم الدعاوى هل نحن يف 
مرحلة مرتفعة من النظر الق�سائي اأم 

انخف�ست بعد التحرير؟
- بكل تأكيد إن حجم القضايا اإلرهابية ارتفع 
بصورة ملحوظة بعد عمليات التحرير وذلك 
ملا ارتكبه تنظيم داعش اإلرهابي من عمليات 
إجرامي��������ة ضد أبناء املحافظة أثناء س��������يطرته 
عليها ما دفع األهالي إلى إقامة آالف الشكاوى 
ضد أفراد داعش اإلرهابي وس��������اهم برفع عدد 
الدعاوى املنظورة من قبل هذه املحكمة حيث 
ان نس��������بة 90 % م��������ن الدعاوى الت��������ي تنظرها 
محكمة جناي��������ات االنبار هي قضايا إرهابية، 
وان عام 2017 شهد زيادة كبيرة بعدد الدعاوى 
ذات الطابع اإلرهابي عن األعوام السابقة وان 
محكمة جنايات األنبار حسمت في عام 2017 
بحدود 1800 دعوى اغلبه��������ا دعاوى إرهابية 
وإنها حدثت في الفترة التي س��������يطر التنظيم 
اإلرهابي على املحافظة، اما بعد التحرير فان 
الجرائ��������م اإلرهابي��������ة املرتكبة حديث��������ًا اي بعد 
تحري��������ر املدينة من عصابات داعش اإلرهابية 
انخفضت كثيرًا وبش��������كل ملح��������وظ وان اغلب 
الدعاوى املنظ��������ورة اليوم من قب��������ل محكمتنا 

تتعلق بالفترة السابقة كما ذكرت.

* ملاذا بتقديرك ا�ستطاعت التنظيمات 
الإرهابية اخرتاق الن�سيج الجتماعي 

النباري؟
- كم��������ا ذكرنا س��������ابقا ان التنظيمات اإلرهابية 
كانت تحاول الوص��������ول الى املجتمع والتوغل 
فيه ولم تجد سبيال لذلك سوى الناس البسطاء 
الذين ال يمتلك��������ون رؤية عميقة لألحداث وقد 
تم اس��������تهداف األطف��������ال الصغ��������ار وتجنيدهم 
وذل��������ك لكونه��������م قاص��������ري التفكي��������ر وكذلك تم 

إقن��������اع الناس وذوي الفكر املح��������دود لالنتماء 
إلى تلك الجماع��������ات عن طريق دوافع مختلفة 
وه��������ي دواف��������ع مادي��������ة واعتب��������ارات اجتماعية 
باإلضاف��������ة الى دوافع انتقامي��������ة والدليل على 
ذل��������ك ان اغلب املتهمني الذي��������ن تتم محاكمتهم 
حاليًا هم من الناس البسطاء الذين لم يكملوا 
الدراس��������ة املتوس��������طة في الغالب وه��������م الطبقة 
التي يس��������هل اختراقه��������ا واقناعهم بمش��������اريع 
تلك التنظيمات التي تكون في شكلها الظاهر 
لصالح املواطن ولكن ف��������ي حقيقتها هي على 
عكس ذلك تمامًا فهي تسفر لتدمير املدن التي 
تسيطر عليها وتدمير ابنائها وهي مشاريع 
اجرامية يرفض اي ش��������خص يمتلك مس��������توى 

بسيطا من العلم واملعرفة االنخراط بها.

* هل لتنامي التنظيمات الإرهابية �سابقًا 
يف النبار عالقة بالطابع الع�سائري 

وال�سراعات بينها ومفهوم الغلبة ؟
- ال يوج��������د اي عالق��������ة بني التنظي��������م اإلرهابي 
والطابع العش��������ائري في االنب��������ار كما ال يوجد 
ف��������ي االنبار صراع عش��������ائري بني اي عش��������يرة 
من عش��������ائر االنبار وان عش��������ائر االنبار كانت 
ف��������ي الس��������ابق وال زال��������ت تق��������ف ض��������د اإلرهاب 
واإلرهابيني وتنبذ كل من يشذ عنها وينتمي 
إل��������ى املجاميع اإلرهابية وان بعض العش��������ائر 
اتخ��������ذت موقف��������ا حازم��������ا م��������ن أبنائه��������ا الذين 
انتم��������وا تنظيم داع��������ش اإلرهابي فلم تس��������مح 
لعائالته��������م بالع��������ودة ال��������ى مناطق س��������كناهم 
وقام��������ت بتهدي��������م دوره��������م وتقديم الش��������كاوى 
أم��������ام املحاكم املختصة وذل��������ك لغرض القضاء 
عل��������ى اإلره��������اب واإلرهابيني حت��������ى وان كانوا 
من العشيرة نفسها وأصبح الواجب الوطني 
اقوى من االنتماء العش��������ائري والحرص على 
ع��������دم العودة الى الفترة الس��������ابقة هو غاية كل 

مواطن من أبناء هذه العشائر.

* نحن نعرف ان التنظيم يف حمافظة 
الأنبار قام مبجازر كثرية بحق ابناء 
ع�سائر وبيوتات من ابرز من نظرت 

دعاواهم من امل�ساركني بهذه املجازر ؟
- لق��������د نظ��������رت محكمتنا ع��������ددا م��������ن القضايا 
الت��������ي تتعلق باملج��������ازر الت��������ي ارتكبها تنظيم 
داعش اإلرهابي ضد أبناء تلك املحافظة أثناء 
س��������يطرته عليها ومن ابرز الدع��������اوى التي تم 
نظرها ه��������ي مجزرة )البونمر( التي وقعت في 
قضاء هيت حيث أقدم التنظيم اإلرهابي على 
إعدام املئات من أبناء تلك العش��������يرة بدون أي 
سبب سوى إنهم كانوا من املساندين للقوات 
األمني��������ة فضاًل عن تهجير الباقني ونفيهم في 

الصحراء.

* هل يت�سم من انتمى لالإرهاب وحتى 
العمليات الإرهابية يف النبار ب�سيء 

خمتلف عنه يف املدن العراقية الأخرى ؟
- أكي��������د ان من ينتمون الى املجاميع اإلرهابية 
يتس��������مون بالجه��������ل واألف��������ق الضي��������ق وع��������دم 
رؤي��������ة األم��������ور بش��������كل واض��������ح وان املجاميع 
اإلرهابية تس��������تغل هؤالء األش��������خاص لغرض 
تنفيذ مخططاته��������ا اإلجرامية فلو كان هؤالء 
إل��������ى املجامي��������ع  األش��������خاص الذي��������ن انتم��������وا 
املسلحة على مستوى من الثقافة والتعليم ملا 
انتموا ال��������ى اي مجموعة إرهابية وخصوصًا 
أعم��������ال  ه��������ي  املجامي��������ع  تل��������ك  أعم��������ال  كل  ان 
تخريبية تدميري��������ة هدفها إعادة املجتمع الى 
القرون الوس��������طى كما ان العمليات اإلرهابية 
ف��������ي محافظة االنبار تتس��������م بأنها تس��������تهدف 
املواط��������ن االنباري أكث��������ر من غي��������ره واكثر من 
تضرر من تل��������ك العمليات هم م��������ن أهالي تلك 
املناطق أنفسهم حيث تم قتل عدد كبير منهم 
بحج��������ج واهية باإلضاف��������ة الى تدمي��������ر البنى 

التحتية للمحافظة بحجة محاربة املحتل.

* يف ال�سابق كان الكثري من املواطنني 
يتجنبون ال�سكوى وال�سهادة �سد 

الإرهابيني اأمام املحاكم هل تغري هذا 
الأمر بعد حترير املدينة ؟

- نع��������م بكل تأكي��������د ففي الس��������ابق كان املواطن 

ف��������ي األنبار يخش��������ى تقديم ش��������كوى او اإلدالء 
بشهادة ضد اي عنصر من عناصر التنظيمات 
اإلرهابية وذلك خش��������ية م��������ن أن يقوم التنظيم 
اإلرهاب��������ي بمحاس��������بته ومعاقبت��������ه على ذلك 
كونه كان هو املسيطر على تلك املناطق ولكن 
هذه الحال��������ة تغيرت بعد تحري��������ر املنطقة من 
عصابات داعش اإلرهابية فاملواطن االنباري 
اآلن حريص كل الحرص على تقديم الش��������كوى 
ض��������د كل ش��������خص إرهاب��������ي س��������اهم بتهجيره 
وس��������بب الدم��������ار ملحافظته وه��������و حريص الن 
يدلي بشهادته ضد أي شخص إرهابي وذلك 
حرص��������ا من��������ه على ع��������دم إفالتهم م��������ن العقاب 
وللمس��������اهمة بعدم عودتهم في املستقبل مرة 

أخرى.

* هل كانت هناك خ�سية من حالت ثارات 
بني الع�سائر والبيوت بعد النتهاء من 
�سيطرة التنظيم الرهابي , هل نظرت 

حمكمتكم مثل هذه الق�سايا ؟
- نع��������م كانت هناك خش��������ية من ح��������االت ثارات 
بني العش��������ائر بعد تحرير املنطقة من سيطرة 
عصاب��������ات داع��������ش اإلرهابي��������ة وكان��������ت هناك 
بعض العمليات االنتقامي��������ة من أفراد تنظيم 
داعش اإلرهابي وعوائلهم ولكن بعد تش��������كيل 
محكمة جنايات االنبار وممارس��������تها لدورها 
بش��������كل فاعل دفع الناس الى االلتجاء للقانون 
م��������ن  ولالقتص��������اص  بحقوقه��������م  للمطالب��������ة 
املجرم��������ني وان اغلب العش��������ائر ف��������ي املحافظة 
التجأت الى املحاكم ولم تلتجا الى االنتقامات 
الش��������خصية والعش��������ائرية وذل��������ك إلدراكهم ان 
االنتقامات الش��������خصية ال تؤدي إال الى مزيد 
من املش��������اكل وبالتال��������ي كان خي��������ار الكثيرين 
من أبناء العش��������ائر والبيوت هو االلتجاء الى 
القانون وترك حل املش��������اكل للمحاكم واعتبار 
ق��������رار املحكم��������ة ه��������و الكلم��������ة الفصل ف��������ي تلك 

الدعاوى. 

* ارتبط الإرهاب بجرائم اأخرى مثل 
جتارة املخدرات واجلرمية املنظمة هل 

نظرمت ق�سايا خمدرات مت�سلة بالتنظيم 
الإرهابي ؟

- نعم هناك بعض الجرائم مرتبطة بالتنظيم 
اإلرهاب��������ي ومنها جرائم املتاج��������رة باملخدرات 
واألموال والسبائك الذهبية لصالح عصابات 
داع��������ش اإلرهابي��������ة وق��������د نظ��������رت محكمتن��������ا 
ع��������دة قضاي��������ا خالل الفت��������رة الس��������ابقة من هذا 
القبيل وكان التنظي��������م اإلرهابي يحرص على 
الحصول على األموال بكافة الوس��������ائل ومنها 
ملتاج��������رة بالحب��������وب املخدرة وبيع الس��������بائك 
الذهبي��������ة وتحويل العملة لغ��������رض الحصول 

على التمويل املادي لعملياته اإلرهابية.

* يقال ان احلروب تغري ال�سعوب هل 
مل�ستم تغيريًا يف الطبيعة املجتمعية 
النبارية عن طريق ما تنظرونه من 

دعاوى؟
- نعم ان ما مر به أهل االنبار من ظروف قاسية 
اثناء سيطرة عصابات داعش اإلرهابية على 
مدنه��������م وتهجيرهم الى مدن أخ��������رى وتركهم 
لدوره��������م وأمواله��������م وخ��������روج الب��������ض منه��������م 
باملالبس الت��������ي يرتدونها فق��������ط والعيش في 
املخيم��������ات واملعاناة هي أس��������باب دفعتهم الى 
إع��������ادة التفكي��������ر واتخاذ موقف ق��������وي وحازم 
ضد الجماعات اإلرهابية املس��������لحة فقد ملسنا 
ان الشعب االنباري قد تغير تغييرا كبيرا وان 

نظرته أصبحت مختلفة جدا عن الس��������ابق في 
ما يخص الجماعات اإلرهابية املسلحة أصبح 
أالن أهال��������ي االنب��������ار يرفضون وبش��������كل قاطع 
تواج��������د أي تنظيم إرهابي مس��������لح على ارض 
االنبار وأصبحوا عونا لألجهزة األمنية بغية 
القض��������اء على اإلرهابيني والخ��������الص من ذلك 

الكابوس الذي عاشوه خالل فترة التهجير.

* يف العادة تتبع احلروب تف�سي ظواهر 
خمتلفة اأبرزها اجلرائم املنظمة وغريها 

ولنبداأ من اجلرمية املنظمة , ما طبيعة 
ابرز اأ�سناف اجلرائم املنظمة يف النبار ؟

- في الحقيقة لم نلمس وجود جريمة منظمة 
ف��������ي  املنظم��������ة  العلم��������ي للجريم��������ة  باملفه��������وم 
االنبار بعد عملي��������ات التحرير ولكن قد تكون 
هناك بع��������ض الجرائ��������م مثل جرائ��������م التهريب 
واملخدرات ق��������د تتصف بأنه��������ا جرائم منظمة 
ولكن في كل األحوال تبقى الجريمة اإلرهابية 
ه��������ي الجريمة الت��������ي تظهر بش��������كل واضح في 

املحافظة باعتبارها من الجرائم املنظمة.

* ن�سمع عن ق�سايا اإرهاب يف النبار 
غريبة, هل بالفعل ان ن�سبة ق�سايا 

الإرهاب يف هذه املدينة بهذا القدر ؟
- اإلره��������اب ه��������و اإلره��������اب في االنب��������ار وفي 
غيره��������ا من املحافظ��������ات وقضاي��������ا اإلرهاب 
ق��������د تختلف من حي��������ث الع��������دد والحجم في 
محافظ��������ة عن محافظة أخرى وذلك بس��������بب 
ع��������دة عوام��������ل ومنه��������ا الطبيع��������ة الجغرافية 
والس��������كانية والظروف املحيط��������ة بهم ولكن 
ال يمك��������ن ان ننكر ان حج��������م قضايا االرهاب 
في محافظة االنب��������ار اكبر من حجم قضايا 
اإلره��������اب ف��������ي املحافظ��������ات األخ��������رى وذل��������ك 
لألسباب التي ذكرتها سابقًا باإلضافة الى 
انه��������ا محافظة حدودية تحده��������ا ثالث دول 
وهي دولة األردن وسوريا والسعودية وان 
موقعها الجغرافي ومس��������احتها الشاس��������عة 
الصحراوية كانت س��������ببا من األسباب التي 
جعل��������ت اإلرهابي��������ني يتخذونها مق��������رًا لهم 
ومنطلق��������ا للعمليات اإلرهابي��������ة ولكن بعد 
عملي��������ات التحري��������ر التي خاضه��������ا الجيش 
العراقي الباس��������ل والق��������وات األمنية األخرى 
وتطهير الصحراء الغربية ملحافظة االنبار 
من اإلرهابيني س��������اهم بش��������كل كبير بالحد 
من نش��������اط اإلرهابي��������ني في ه��������ذه املحافظة 
باإلضاف��������ة ال��������ى وع��������ي أبن��������اء املحافظة الى 
خط��������ورة اإلرهاب واإلرهابي��������ني على أمنهم 
واس��������تقرارهم ورغبته��������م ف��������ي الخالص من 
املسلحني أدت إلى انحسار اإلرهاب وضعفه 

في هذه املحافظة بشكل ملحوظ.

* عودة القوات الأمنية ب�سكل قوي للمدينة 
هل غريت طبيعة اخلروقات وخمالفات 

القانون يف املدينة ؟
- نع��������م بالتأكيد ف��������أن تواجد الق��������وات األمنية 
بش��������كل كبير وس��������يطرتها عل��������ى املناطق بعد 
ط��������رد اإلرهابيني منه��������ا أدى الى ع��������دة نتائج 
ومنه��������ا التزام أهال��������ي تلك املناط��������ق بالقانون 
بش��������كل اكبر من الس��������ابق وحرصهم على عدم 
ارتكاب اي خطأ وكذلك حرصهم على س��������المة 
موقفهم األمني وبالتال��������ي قل عدد الخروقات 
القانوني��������ة وأصبح املواطن��������ون ملتزمني أكثر 
تجاه القانون كم��������ا انهم تحملوا دورهم وهو 
تقديم كل ما لديهم من معلومات إلى الجهات 
األمني��������ة وبالتالي فان ذلك يصب في مصلحة 

املحافظة ويؤدي الى استقرارها.

* الف�ساد الوجه الآخر لالإرهاب وهناك 
من يعده �سببه واأ�سا�سه ويف هذا املحور 

نريد ان نتحدث بالتف�سيل عن الق�سايا 
املتعلقة بالنزاهة يف حمكمتكم.

-نع��������م أن الفس��������اد فع��������اًل ه��������و الوج��������ه اآلخ��������ر 
لإلرهاب وهو أس��������وأ من اإلرهاب وان كليهما 
اي الفساد واإلرهاب يستنزفان قدرات الدولة 
وموارده��������ا ويدم��������ران البنى التحتي��������ة للدولة 
م��������ا يؤدي الى انهياره��������ا وان محكمة جنايات 
االنبار نظرت خالل الس��������نوات السابقة مئات 
القضايا املتعلقة بالفساد والتي أحيلت إليها 
من محكم��������ة تحقيق النزاه��������ة وكان لها الدور 
الكبي��������ر بالح��������د من تل��������ك الجرائم ع��������ن طريق 
فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبيها وهم في 
الغالب م��������ن موظفي الدولة وحرصت املحكمة 
على عدم إفالت اي شخص من العقوبة مهما 
كان وضعه ومركزه الوظيفي وقد صدرت عدة 
أحكام وعلى س��������بيل املث��������ال ال الحصر أحكام 
حبس بحق م��������دراء مص��������ارف وموظفني على 
مس��������توى عال وان محكمة تحقيق النزاهة في 
االنب��������ار قامت بدور كبير به��������ذا املجال وتحت 

إشراف وتوجيه هذه املحكمة.

* عن طريق الدعاوى التي نظرتها 
حمكمتكم كم كان للف�ساد من عالقة تف�سي 

ظاهرة الرهاب يف النبار ؟
* اكي��������د وبم��������ا ال يقبل الش��������ك ان هن��������اك عالقة 
وثيقة بني الفس��������اد واالرهاب وهما مرتبطان 
م��������ع بع��������ض وان الفس��������اد والفاس��������دين هم من 
ساهموا بشكل مباشر او غير مباشر بتفشي 
ظاه��������رة االره��������اب وظهوره��������ا ونش��������وئها في 
العراق وان تلك العالقة واضحة بش��������كل كبير 
في الدعاوى املنظورة من قبل محكمتنا فكلما 
زاد حجم الفساد كان هناك فرصة اكبر لظهور 

االرهاب وانتشاره بشكل اكبر.

* مثاًل �سابقًا �سدر امر بالقاء القب�ض 
على اأع�ساء جمل�ض املحافظة كافة ,هل 

ملف النزاهة يف حمافظة النبار خمتلف 
عن غريها من املدن ؟

- بالفعل قد صدر بحق جميع أعضاء مجلس 
محافظة االنبار ع��������ن قضية تتعلق بهدر املال 
العام والتصرف بأم��������وال خالفا للتخصيص 
,وان مل��������ف النزاهة يختلف قليال في محافظة 
االنبار ع��������ن غيرها وان اب��������رز أوجه االختالف 
يرج��������ع الى الظروف التي م��������رت بها املحافظة 
أثناء سيطرة املجاميع اإلرهابية مما أدى إلى 

فقدان اغلب األوليات.

* ما هي ابرز امللفات التي ترتبط بها 
ق�سايا الف�ساد يف حمافظة النبار ؟

- ان اب��������رز امللف��������ات الت��������ي ترتبط به��������ا قضايا 
الفس��������اد في محافظة االنب��������ار تتعلق بالعقود 
املبرم��������ة من قبل دي��������وان محافظ��������ة االنبار في 
الفترات التي رافقت ظروف التهجير باإلضافة 
الى امللفات التي تتعلق بعمل الدوائر الخدمية 

بعد التهجير والعودة إلى املحافظة.

* هل تواجهون حتديات مبا يتعلق 
مبقا�ساة الفا�سدين ؟

- بالتأكي��������د إن من يعمل في هذا املجال يواجه 
تحدي��������ات كبيرة ال س��������يما ف��������ي محافظة مثل 
االنب��������ار في ظ��������روف مثل التي م��������رت بها هذه 
املحافظة ولك��������ن هذه التحديات لم تكن حائاًل 

في يوم من األيام دون مقاضاة هؤالء.
* ما الذي يفرت�ض من عمل من اجل 

حتقيق حما�سبة اأف�سل للفا�سدين 
ق�سائيًا؟

1 - إن يك��������ون رئيس هيئة النزاهة من القضاة 

الكفوئ��������ني وكذلك نائب��������ه الن القاضي اعلم من 
غيره في إجراءات التحقيق واملحاكمة.

2 - تخصي��������ص جه��������از امن��������ي مرتب��������ط بهيئة 
النزاهة يتولى تنفيذ أوامر القبض واالستقدام 

وتأمني إحضار املتهمني أمام املحاكم.
3 - تخصيص أماكن توقيف خاصة باملتهمني 
ف��������ي قضاي��������ا الفس��������اد تح��������ت إش��������راف الهيئة 

والجهاز األمني أعاله.
4 - توفير سيارات للمحققني في هيئة النزاهة 
لتنفيذ القرارات الصادرة والواجبات املكلفني 

بها.
5 - توفير سيارات مصفحة للقضاة وأعضاء 

االدعاء العام العاملني في هذا املجال.
6 - إن أفض��������ل طريق��������ة لل��������ردع ه��������ي إج��������راءات 
التوقي��������ف الس��������يما للمتهمني الذي��������ن تتوافر 
بحقه��������م ادل��������ة كافية ول��������ذا توجي��������ه قضاة من 
مجلس القضاء األعلى باألخذ بنظر االعتبار 

سلطاتهم بموجب إحالة 109 األصولية. 

* ما حجم الدعاوى التي ح�سمتها 
حمكمتكم واملخت�سة بالف�ساد يف العام 

املا�سي ؟
-محافظ��������ة االنب��������ار كانت تقع تحت س��������يطرة 
التنظي��������م اإلرهابي مل��������دة س��������نتني، ولكن على 
الرغ��������م من ذلك فأن هناك قضايا فس��������اد مالي 
وأداري ت��������م نظرها من قب��������ل محكمة جنايات 
االنبار في العام املاضي وكان عددها بحدود 
العش��������رات وتتعلق بالفساد في بعض العقود 
واملق��������اوالت باإلضافة إلى الفس��������اد في صرف 
س��������لف املائة راتب وموضوع س��������رقته األدوية 
من مستش��������فى الرمادي التعليمي ومواضيع 
أخ��������رى مختلفة كانت جميعه��������ا تمثل قضايا 
فس��������اد في بعض دوائر املحافظة وفي بعض 
العقود وتم حس��������م اغلب تل��������ك القضايا ضمن 
الس��������قف الزمني املحدد لها وتم إدانة قسم من 
املتهمني الفاس��������دين والحكم عليهم بعقوبات 
مثل عقوبة الحبس الش��������ديد وإلزامهم بإعادة 

املبالغ املختلسة.

* نريد من �سيادتك ان نتعرف على 
تفا�سيل ما يثار من ق�سايا التهريب هل 
خفت ب�سيطرة القوات ب�سكل متقدم على 

احلدود؟
الق��������وات  س��������يطرة  ان  بالتأكي��������د  نع��������م   -
الحكومي��������ة بش��������كل كامل عل��������ى الحدود في 
محافظة االنبار أسهم بشكل كبير في الحد 
من عملي��������ات التهريب حي��������ث قلت عمليات 
التهريب بعد س��������يطرة الق��������وات الحكومية 
على الح��������دود وطرد التنظيمات املس��������لحة 
الى أدنى حد لها منذ سنوات ففي السابق 
كان التنظي��������م اإلرهابي هو املس��������يطر على 
على الصحراء وبما فيها الحدود الشاسعة 
للمحافظ��������ة وكان يمارس أعم��������ال التهريب 
ب��������كل حرية ولك��������ن بع��������د ط��������رد اإلرهابيني 
وس��������يطرت القوات األمنية عل��������ى املحافظة 
بشكل كامل ومسك الحدود أصبحت اليوم 
جريمة التهريب من الجرائ��������م القليلة التي 
تع��������رض عل��������ى املحكم��������ة وان اغل��������ب جرائم 
التهريب تتعلق بتهريب األغنام والسكائر 

والحبوب املخدرة.

* هل التهريب متعلق بجماعات منظمة ام 
بال�سكان القريبني من املناطق احلدودية ؟

- إن التهري��������ب ف��������ي محافظة االنب��������ار يتعلق 
بالحالت��������ني املذكورت��������ني مع��������ًا فه��������و مرتبط 
بالجماع��������ات املنظم��������ة التي تتول��������ى إدخال 
البضائ��������ع ال س��������يما م��������ن الحدود الس��������ورية 
بس��������بب ع��������دم وج��������ود مناف��������ذ رس��������مية لحد 
اآلن وإغ��������الق منفذي الولي��������د والقائم كما ان 
للسكان القريبني دورا ال يستهان به في ذلك 

التهريب.
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* هناك عالقة وثيقة بني الفساد واالرهاب وهما مرتبطان مع 
بعض وان الفاسدين هم من ساهموا بشكل مباشر او غير مباشر 

بتفشي ظاهرة االرهاب وظهورها ونشوئها في العراق

■ رئيس جنايات االنبار.. عدسة / محمد سامي

ق��وة خاصة  القاضي سمير عباس على ض��رورة تشكيل  الجنايات في استئناف األنبار  ش��دد رئيس محكمة 
تتعلق  األنبار  النزاهة في محافظة  اب��رز ملفات  أن  ع��ادا  النزاهة  املختصة بقضايا  القضائية  االوام��ر  لتنفيذ 
بمرحلة النزوح والتهجير، وفي سياق أخر عد أن سيطرة القوات األمنية على الحدود ساهم بشكل غير مسبوق 

بإضعاف جريمة التهريب، جاء ذلك في حوار موسع اجرته معه القضاء.

رئيس جنايات األنبار: اإلرهاب يشكل 
90 % من القضايا وال ثارات عشائرية

نص الحوار في ما يلي:

* ملسنا ان املواطن االنباري قد تغير تغييرا كبيرا وان نظرته أصبحت 
مختلفة جدا عن السابق في ما يخص الجماعات املسلحة

* عام 2017 شهد زيادة كبيرة بعدد الدعاوى ذات الطابع اإلرهابي 
عن األعوام السابقة وان محكمة جنايات األنبار حسمت في عام 2017 

بحدود 1800 دعوى اغلبها إرهابية

ذكر أن أبرز ملفات الفساد تكمن يف العقود املربمة مبرحلة التهجري
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قب��������ل ذلك بأي��������ام كان للضحية موعد مع 
احد مكاتب )الداللية( لغرض شراء عقار 
في ح��������ي املنص��������ور، وعند تواج��������ده في 
محل��������ه من اجل تهيئة املبل��������غ دخل عليه 
ش��������قيقا زوجة أخيه اللذان شاهدا املبلغ 
بحوزت��������ه وعلما بتفاصيل عزمه ش��������راء 
عق��������ار، وبع��������د تناولهم��������ا الش��������اي غادرا 
املحل بحدود الس��������اعة الثانية عشر بعد 

الظه��������ر، حمل املش��������تكي املبل��������غ ووضعه 
في السيارة برفقه شاهديه وانطلق إلى 
حي املنصور حوالي الس��������اعة الخامسة 
لش��������راء العقار املتفق علي��������ه، في الطريق 
ال��������ذي توج��������د في��������ه دور س��������كنية قليل��������ة 
متفرقة اعترضته س��������يارة بي��������ك اب دبل 
قم��������اره وقام��������وا بمضايقته والتأش��������ير 
ل��������ه بالتوق��������ف وكانوا مكش��������وفي الوجه 

)غير ملثم��������ني( وترجال، قام املتهم األول 
بوضع الس��������الح في رأس��������ه وفتح شقيقه 
باب السيارة وهددوهم بعدم النزول من 
الس��������يارة وقاموا بأخ��������ذ املبلغ ومفاتيح 

السيارة وغادروا املكان.
املش��������تكي أوضح بأنه ال توجد خالفات 
بين��������ه وبني املته��������م أو أي تعامل تجاري 
أم��������ا بخص��������وص كامي��������رات املراقبة في 

محله تعمل إال أنها تمس��������ح تلقائيا كل 
ثالثني يوم��������ا وقد طلب الش��������كوى بحق 

املتهمني.
من جانبه قال شاهد عيان أمام املحكمة 
بأنه يعمل محاسبا في املحالت التجارية 
العائدة للمش��������تكي وان املتهمني حضرا 
إلى محل املش��������تكي ي��������وم الحادث وبعد 
نح��������و نصف س��������اعة غ��������ادروه، وبحدود 

الساعة الخامسة وقت انتهاء عمل املحل 
قام��������وا بإغالق��������ه وكان املش��������تكي يحمل 
مبلغ خمسمائة ألف دوالر في كارتونة 
صغيرة قام بوضع املبلغ في الس��������يارة، 
وان املشتكي اخبره انه اخذ املبلغ لشراء 
عقار وبعد مس��������افة عدة كيلومترات عن 
املحل قامت س��������يارة بي��������ك اب دبل قمارة 
س��������وداء اللون بدون لوح��������ات بإيقافهم 

وترجل منها املتهمان. 
زوجة ش��������قيق الضحية أدل��������ت بأقوالها 
التي دونت كش��������اهدة  قائل��������ة أن "املتهم 
املاث��������ل إم��������ام املحكمة هو ش��������قيقها وان 
املشتكي شقيق زوجها وإنها ال شهادة 
عياني��������ة لها على الح��������ادث وإنها علمت 
بالحادث من خالل زوجها وعلى أثرها 
ذهبت إلى دار أش��������قائها وتكلمت معهم 
ع��������ن الح��������ادث وان املتهم��������ني اخبروه��������ا 
بقيامهم بسلب املشتكي ورفضوا إعادة 
املبلغ وقاموا باالعتداء عليها بالضرب 
وان أش��������قاءها له��������م جرائمه��������م مماثلة 
وان��������ه ال يوج��������د أي تعام��������ل تج��������اري أو 
مديونية بني الطرف��������ني ، مؤكدة إنها لم 
تشاهد املبلغ موضوع الدعوى بحيازة 

املتهمني".
أما  الش��������اهد )ب ح( صاحب مكتب بيع 
العقارات والتي جاء فيها بأنه ال يعرف 
املش��������تكي س��������ابقا وان احد الضباط من 
أصدقائ��������ه ق��������ام بمراجعته وس��������ؤاله عن 
عقار للبيع واخبره بوجود عدد عقارات 
وبعدها حضر املشتكي إلى مكتبه وتم 
التج��������ول مع��������ه ومعاينة أكث��������ر من عقار 
وأعجبه احد تلك العقارات وتم إعطاؤه 
س��������عرا تقريبي��������ا غي��������ر نهائ��������ي وغ��������ادر 
بعده��������ا ولم يعد وبعد عدة أيام اتصلت 
بالوسيط الذي بيني وبينه واستفسرت 
معه عن س��������بب عدم حضور املشتري أال 
أن الوس��������يط اخبره بأنه تعرض لحادث 

سرقة".
املش��������تكي  وأق��������وال  االدل��������ة  خ��������الل  م��������ن 
والش��������هود واملتهم��������ني وج��������دت املحكمة 
إن األدلة كافي��������ة ومقنعة ويمكن الركون 
مضمونه��������ا  إل��������ى  واالطمئن��������ان  إليه��������ا 
لتجريم املتهم وفق إح��������كام املادة 442/ 
أوال من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 
1969 املع��������دل وبدالل��������ة مواد االش��������تراك 
47 و48 و49 من��������ه ل��������ذا ق��������ررت املحكم��������ة 
تجريمه وس��������جنه س��������ت س��������نوات وكان 
الق��������رار باالتفاق اس��������تنادا للمادة 182/أ 

األصولية.

بغداد / محمد سامي

انتمى جاس��������م البالغ من العمر 44 عاما 
الى تنظيم "داعش" اإلرهابي بعد ان كان 
يعم��������ل مزارعا  ف��������ي ارض احدى املناطق 

شمال شرق بغداد. 
جاس��������م، متزوج ولديه ثالثة من األوالد، 
يقص علينا حكاية انتمائه إلى املجاميع 
اإلرهابية ويذكر أن البداية كانت عندما 
اقدم عليه اب��������ن عمه ويدعى محمد الذي 
يعم��������ل في مجال الزراعة أيضا ويس��������كن 
املنطقة ذاتها، وبدأ بالحديث عما يسمى 
"بالدولة اإلس��������المية" وحاول أن يسحبه 
الى هذا التنظي��������م, تكرر اللقاء والحديث 
في ه��������ذه املواضي��������ع اكثر من م��������رة وفي 
اللقاء الثالث كان��������ت املوافقة باالنضمام 
واالنخراط معهم والعمل ضمن صفوف 

داعش اإلرهابي. 
أكمل قائ��������ال "ذهبت مع محمد الى احدى 
)املضافات( املوجودة في احدى املناطق 
القريب��������ة وقام بتس��������جيل اس��������مي وقمت 
بتردي��������د البيعة بعد أن تمت تزكيتي من 
قبل ابن عمي وامام ش��������خص ال يتجاوز 
الثالث��������ني م��������ن العمر ويس��������كن ف��������ي بيت 
عبارة عن خربة ال تصلح للعيش يدعى 
أب��������و جابر قيل بعد حني انه كان يش��������غل 
منصب الوالي الش��������رعي لوالية ش��������مال 
بغ��������داد وكان تنس��������يبي إل��������ى م��������ا يدعى 

بديوان العسكر" . 
واسترسل جاسم "لقد تم تسليمي سالح 
كالش��������ينكوف ومع��������ه ثالثة مخ��������ازن مع 
مجموع��������ة من االنطالقات وقالوا لي هذا 
لك احتفظ به في بيتك, أما في ما يخص 
األعمال املناط��������ة لي  فكانت هي تصنيع 
العب��������وات الناس��������فة وهن��������ا كان الحديث 
ع��������ن اني ال امتل��������ك اي معلومات عن هذه 

الصناعة فكيف اعمل بها".
ويقول جاس��������م "كان��������ت املرحل��������ة الثانية 
ه��������ي بع��������د أن قضيت مدة زمني��������ة ال تقل 
عن ثالثة اش��������هر ف��������ي صناع��������ة العبوات 
الناس��������فة ه��������ي نقلي الى قاط��������ع صحراء 
س��������امراء وبالتحدي��������د منطق��������ة الثرث��������ار 
واستقريت في احدى املضافات التابعة 
لوالي��������ة ش��������مال بغداد وس��������بب نقلي هو 
تكليف��������ي بفت��������ح ورش��������ة لصناع��������ة وزرع 
العبوات الناس��������فة وتكون تحت اشرافي 
كوني اصبحت من ذوي الخبرة في هذا 
املجال وبالفعل تم فتح ورش��������ة وباشرت 

في هذا العمل". 
استرسل احمد "استمررت في عملي هذا 
في صحراء سامراء فترة طويلة وبعد ان 
بدأت القوات االمنية العراقية في عملية 

تحرير جزي��������رة الثرثار وس��������امراء تمت 
محاصرتنا ولم نستطع فك الحصار من 
خ��������الل مهاجمتهم أكثر من م��������رة بعدما 
كان عل��������ى الجمي��������ع املش��������اركة ف��������ي هذه 
الهجم��������ات وكنت انا احد املش��������اركني في 
ثالث منها. ولكن الخيار هنا كان يتجه 
نحو الخ��������روج والهروب ال��������ى مكان آخر 
خصوصا بع��������د أن كانت القوات االمنية 
تتقدم بش��������كل س��������ريع إذ أصبح الوقت ال 
يص��������ب في صالح التنظيم� ما كان علينا 

اال الهرب الى مكان آخر".
وبالحديث ع��������ن املحطة الثالث��������ة له بعد 
الثرثار ق��������ال "التوجه اآلخ��������ر نحو هيت 
حي��������ث جاء امر االنس��������حاب بعد ان تأكد 
القت��������ال او  م��������ن  الجمي��������ع ان ال ج��������دوى 
املقاوم��������ة او حت��������ى الهج��������وم "الغ��������زوات" 
فكان االنس��������حاب هو القرار وبالفعل تم 
االنس��������حاب وكانت الخطة التي وضعت 
هي تجم��������ع كل عناص��������ر التنظيم البالغ 
عددهم أكثر من ثالثني شخصا وتوجهنا 
للس��������يارات التي كانت اغلبه��������ا من نوع 
واح��������د "بي��������ك اب" ص��������م ذهبن��������ا باتجاه 
هيت، وحت��������ى الخروج م��������ن الحصار لم 
يتوقف اط��������الق العيارات النارية باتجاه 
القوات االمنية لك��������ي يتم تأمني الخروج 
واس��������تخدمنا أكثر من نوع من األسلحة 
وكميات كبيرة جدا من العتاد, وبالفعل 
كان��������ت النتيجة هي الوص��������ول الى هيت 
الت��������ي كان��������ت تابعة لوالي��������ة الفرات وهي 

بمثابة املكان اآلمن لنا".
ويواصل بقوله "هيت كانت بالنسبة لي 
بمثاب��������ة دار اس��������تراحة ليومني، وبعدها 
مباش��������رة انس��������حبنا الى مدين��������ة القائم 
واستقرينا في إحدى املضافات التابعة 
الى والية ش��������مال بغ��������داد وكان معي كل 
من املسؤول االداري العام واألمني العام 
ومس��������ؤول الطباب��������ة والوالي الش��������رعي، 
جميعنا ننتمي الى والية ش��������مال بغداد 
باإلضاف��������ة ال��������ى مس��������ؤول اح��������د املف��������ارز 
االمنية، اس��������تمررت في عملي مس��������ؤوال 
عن احدى ورش صنع العبوات الناسفة 
باإلضافة الى تجهيز األحزمة الناس��������فة 
حت��������ى ع��������ام 2017 وتحدي��������دا عند دخول 
الق��������وات االمني��������ة العراقي��������ة ال��������ى القائم، 
خ��������ارج  ال��������ى  االنس��������حاب  كان  بعده��������ا 

األراضي العراقية".
وبش��������أن الهروب الى االراضي السورية 
استطرد جاس��������م "بعد ان تحررت مدينة 
الخي��������ار األس��������لم  اله��������روب  القائ��������م كان 
وبالفعل دخلنا الى األراضي الس��������ورية 
وتحديدا منطق��������ة الباغوز وبعدها كان 
االستقرار في منطقة الدشيشة السورية 
وتواجدنا فيها أكثر من ش��������هرين، واما 
في م��������ا يخ��������ص عمل��������ي فهو ثاب��������ت في 
صناعة العبوات وتجهيزها مع االحزمة 
الناسفة كوني أصبحت من ذوي الخبرة 

في هذا املجال".
 بعده��������ا كانت االوام��������ر التي صدرت من 

الوالي ابو ياسر بالعودة والدخول الى 
االراض��������ي العراقية والتوج��������ه الى والية 
ش��������مال بغداد لكي نقوم بترتيب وإعادة 
تنظي��������م مجموعة  من األراضي الزراعية 
وخصوصا املوجودة في أطراف بغداد. 
وي��������روي جاس��������م املحطة االخي��������رة وهي 
الع��������ودة ال��������ى األراضي العراقي��������ة، يقول 
"توجهنا برفقة مهربني س��������وريني تولوا 
مرحل��������ة الخروج من األراضي الس��������ورية 
وم��������ن ث��������م عند الوص��������ول ال��������ى األراضي 
العراقية تم اس��������تالمنا من قبل مهربني 
عراقي��������ني وكان معي عناص��������ر من والية 
نين��������وى مكثنا ليل��������ة في اح��������دى القرى 
الصب��������اح واصلن��������ا  وعن��������د  الحدودي��������ة 
التوجه الى ان ح��������ل بنا الحال في جبال 
ناحي��������ة ب��������ادوش مختبئ��������ون ف��������ي احد 

الخنادق". 
وخلص إلى أنه "كان هدفي الوصول الى 
داخل مدينة املوصل ومن ثم الذهاب الى 
منطقة ش��������مال بغداد وفع��������ال عن طريق 
ش��������خص تم جلب سيارة نوع كيا باص 
تحمل مجموعة اغراض لغرض التمويه  
يقوده��������ا احد األش��������خاص مم��������ن تولوا 
مهمة ايصالنا الى دخل مدينة املوصل 
باالضافة الى تس��������ليم كل ش��������خص منا 
هوية احوال  مدنية مزورة باسم جديد 
وبع��������د ان قطعنا مس��������افة خمس دقائق 
ت��������م القاء القبض علينا م��������ن قبل القوات 

األمنية العراقية".

السجن 6 سنوات لمتهم أقدم على "تسليب" قريبه في العاصمة

من مزارع بسيط في قرية 
إلى مصنع عبوات خبير في "داعش"

بغداد/ ضحى كريم 

أصدرت محكمة جنايات الكرخ 
حكما بالسجن ست سنوات 

ضد متهم سرق باإلكراه مبلغ 
خمسمائة ألف دوالر من احد 
أقربائه بطريقة التسليب في 

منطقة الطارمية. 
قدم املشتكي )ع.س( ملركز شرطة 
الطارمية مخبرا عن تعرضه إلى 
حادث سرقة مبلغ من املال قدره 
خمسمائة إلف دوالر في منطقة 
الطارمية / شارع البو حجازي 

إثناء ما كان متوجها إلى 
منطقة املنصور لغرض شراء 

عقار وكان معه شخصان يروم 
استخدامهم كشاهدين على عقد 

البيع والشراء، وبعد مسافة 
من خروجهم اعترضت طريقه 

سيارة نوع بيك اب سوداء اللون 
دون لوحات وترجل منها كل 
من شقيقي زوجة أخيه وكان 

معهما شخص آخر يجهله.

بابل/ مروان الفتالوي

قادت البواع��������ث الدنيئة والطمع مجرم��������ني إلى ارتكاب 
جريمة بش��������عة في بابل بعد قتل صاحب س��������يارة أجرة 

وتركه مرميا في العراء.
وألقت إحدى الس��������يطرات األمنية القب��������ض على قاتلني 
استهدفا سائق أجرة بعد قيادتهما السيارة املسروقة، 
وفيم��������ا اعترف املتهم��������ان بالجريمة املنس��������وبة إليهما، 
أص��������درت محكمة الجناي��������ات قرار الحكم اإلعدام ش��������نقًا 

حتى املوت بحق القتلة.
وتذكر تفاصيل الحادثة الت��������ي اطلعت عليها "القضاء" 
نق��������ال عن اعتراف��������ات املتهمني أم��������ام املحكم��������ة أن "املتهم 
)ع.ك( اتفق مع شريكه على سرقة سيارة ال على التعيني 

لتحسني أوضاعهما املادية".
وقال املتهم ف��������ي محضر اعترافاته "صباح يوم الحادث 
ذهبن��������ا إلى مدينة الحمزة الغرب��������ي وعند الوصول إلى 
مرآب السيارات شاهدنا س��������يارة املجنى عليه ولم نكن 

نعرفه سابقًا".
قام املتهمان باس��������تئجار س��������يارته الى منطقة الطالئع 
في ناحية الني��������ل ببابل وقد اخبراه ب��������أن لهما مضخة 
ماء هناك، وعند الوص��������ول إلى كيش طلبا منه التوقف 
لغ��������رض أخ��������ذ بع��������ض الحاجات لهم��������ا من س��������يارتهما 
املتوقف��������ة ث��������م قام��������ا بإن��������زال بندقي��������ة كالش��������ينكوف مع 
جليكان ماء ثم عادوا إلى الس��������يارة وقطعوا مسافة إلى 
أن وصلوا إلى منطقة الطالئع وطلبوا منه مس��������اعدتهم 

في إدامة مضخة املاء.
ويذكر املتهم "عند نزول س��������ائق التاكسي كانت املنطقة 
تخلو من السكان ، قام شريكي برمي املجنى عليه بعدد 

من اإلطالقات النارية من البندقية العائدة لهما".
بعد قتل الس��������ائق أخذ املجرمان الس��������يارة وتركا الجثة 
في محل الحادث وتم تنظيم مقاولة بيع غير أصولية ، 
وارتأى أحد املجرمني العمل بالس��������يارة لألجرة في خط 
الحلة / جبلة، وعند مروره من سيطرة مدخل النيل تم 

القبض عليه وضبطت السيارة بحوزته.
تم تدوي��������ن اعترافات املتهمني من قبل محكمة التحقيق 
وجرى الكش��������ف على محل الحادث وعلى جثة الضحية 
وت��������م االطالع عل��������ى محض��������ر الضبط ، وكذل��������ك االطالع 
على الصور الفوتوغرافي��������ة امللتقطة من  املوجودة قبل 
الكاميرات املوجودة في الكراج  الذي خرجت منه سيارة 

األجرة.
ووج��������دت محكمة الجناي��������ات أن كل م��������ا تحصلت عليه 
من القضية أدلة مقنع��������ة وكافية لتجريم املتهمني بقتل 
إنسان بريء دون أي ذنب من أجل سرقة سيارته لألجرة 
التي يعم��������ل بها من اجل س��������د احتياجاته واحتياجات 

أطفاله الثالثة مع أمه وأبيه الطاعنني في السن.
إلى ذلك، قض��������ت الهيئة الثانية ف��������ي محكمة الجنايات 
في بابل حكما باإلعدام شنقا حتى املوت بحق املدانني 

وفقا ألحكام املادة 407 من قانون العقوبات العراقي .

مجرمان يدفعهما 
الطمع بسيارة 
إلى قتل صاحبها

■ محكمة استئناف الكرخ االتحادية.. عدسة / محمد سامي
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..

وقالت منى عبد الحس��������ني مديرة 
قس��������م التكنولوجي��������ا والنظ��������م إن 
التجاري��������ة  املحكم��������ة  "مش��������روع 
االلكتروني��������ة ت��������م بالتع��������اون مع 
شعبة الحاسبة في رئاسة محكمة 
اس��������تئناف الكرخ االتحادية التي 
كل  وس��������هلت ووضع��������ت  وف��������رت 
الجهود واملوجودات ويسرت كل 
العقبات وبإشراف ودعم مباشر 
من قبل السيد رئيس االستئناف 
القاضي خالد املش��������هداني، وكان 
ثم��������رة التع��������اون بن��������اء برنام��������ج 

متكامل تدار بواس��������طته املحاكم 
س��������هلة  بطريق��������ة  التجاري��������ة 

ومنسقة".
ع��������ن  الحس��������ني  عب��������د  وتحدث��������ت 
العم��������ل إل��������ى "القضاء" ان��������ه "بعد 
طرح املش��������روع وتحديد األهداف 
الكلف  التطبيق وحس��������اب  والية 
التجريبي��������ة  البيئ��������ة  وتحدي��������د 
للمش��������روع  التطويرية  والبيئ��������ة 
واالس��������تفادة من مشروع الشبكة 
الواح��������دة واملطب��������ق فعلي��������ًا م��������ع 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/

العمل  ش��������رع  االتحادية،  الك��������رخ 
وتم وضع خطة وكانت مقس��������مة 
بني ش��������عبتي )بن��������اء التطبيقات 
/الش��������بكات  األنظم��������ة  وتحلي��������ل 

وإدارة السيرفرات(".
وتابع��������ت إن "ش��������عبة  الش��������بكات 
السيرفرات قامت بتوفير  وإدارة 
خط ناق��������ل للبيانات من رئاس��������ة 
الكرخ  بغداد/  استئناف  محكمة 
االتحادي��������ة إل��������ى مبنى الس��������اعة 
بخط هوائي )weir less( وتوفير 
األنظمة العاملة على السيرفرات 

وتجهيزها لتصبح بيئة مثالية 
النجاز العمل".

وأش��������ارت عب��������د الحس��������ني إلى أن 
"شعبة بناء التطبيقات وتحليل 
األنظم��������ة أقدم��������ت عل��������ى تحلي��������ل 
طريق��������ة عمل املحكم��������ة التجارية 
ووضع��������ت خطة بن��������اء البرنامج 
عل��������ى أساس��������ها م��������ع االس��������تفادة 
من املش��������اريع الس��������ابقة )الضبط 
االس��������تعالمات  االلكترون��������ي/ 
االلكتروني��������ة( واالس��������تفادة م��������ن 
فكرة تكام��������ل البيانات بني أجزاء 

)املحكمة  العالق��������ة  ذات  املحاك��������م 
التميي��������ز بصفته��������ا  التجاري��������ة/ 
بصفته��������ا  األصلية/التميي��������ز 
التمييز  و)محكمة  االستئنافية( 
االتحادية /الهيئة االس��������تئنافية 
االس��������تئنافية  الهيئ��������ة  العق��������ار/ 

املنقول(".
وتوضح فك��������رة البرنام��������ج الفتة 
الى أنه "عند تسجيل الدعوى في 
سجل أس��������اس املحكمة التجارية 
تدخل بيانات الدعوى األساسية 
م��������ع ص��������ور األوراق التحقيقي��������ة 

وتع��������رض على حاس��������بة الس��������يد 
القاض��������ي وال��������ذي يق��������وم ب��������دوره 
للمرافع��������ات  املواعي��������د  بتحدي��������د 
إل��������ى  املواعي��������د  ه��������ذه  وترس��������ل 
املتخاصم��������ني عن طري��������ق ايميل 
خ��������اص أو ع��������ن طري��������ق مراجعة 
االس��������تعالمات  ف��������ي  املحكم��������ة 
االلكترونية ملعرفة موعد املرافعة، 
القادم��������ة  التطويري��������ة  واملرحل��������ة 
هو وصول املوع��������د على الهاتف 
الج��������وال الخ��������اص باملتخاصمني 
ع��������ن طريق تطبيق عل��������ى الهاتف 
قاع��������دة  رب��������ط  الج��������وال" وكذل��������ك 
التش��������ريعات العراقية بالبرنامج 
مما يس��������مح للقاض��������ي الوصول 
الى املتون القانونية بشكل سهل 
وميسر التخاذ القرارات الالزمة.

وتفصل مديرة قسم التكنولوجيا 
والنظ��������م مراح��������ل العم��������ل قائل��������ة 
"تع��������رض املرافع��������ة على شاش��������ة 
خل��������ف القاض��������ي أثناء الجلس��������ة 
لتمك��������ني املتخاصمني م��������ن قراءة 
الختص��������ار  املرافع��������ة  مف��������ردات 
الوقت قبل التوقي��������ع وهنا يأتي 
الضب��������ط  م��������ن  االس��������تفادة  دور 
االلكتروني، وعند صدور الحكم 
وفي حالة طلب تمييز القرار في 
االستئناف بصفتها التميزية أو 
األصلية ما على املوظف س��������وى 
إحالة الدعوى الكترونيًا إلى هذه 
بكامل  الدعوى  لتظه��������ر  الجهات 
تفاصيله��������ا وأوراقها التحقيقية 
إلى تلك الجهة، وفي حالة التمييز 
ف��������ي محكمة التميي��������ز االتحادية 
م��������ا على املوظف س��������وى إحالتها 
إلى تل��������ك املحكمة لتظه��������ر كاملة 
عند محكم��������ة التمييز االتحادية 
وبكل أوراقها التحقيقية وبثوان 

معدودات".
وأضافت انه في "املرحلة النهائية 
بع��������د نج��������اح املرحل��������ة التجريبية 
س��������يتم تعمي��������م البرنامج على كل 
من استئناف )الرصافة/البصرة/ 
النج��������ف( والت��������ي تك��������ون املحاكم 

التجارية من ضمن تشكيالتها".

وع��������ن أه��������داف املش��������روع يوضح 
مع��������اون مدي��������ر قس��������م الحاس��������بة 
قتيبة قصي ناجي أن "من أهداف 
التجاري��������ة  املحكم��������ة  مش��������روع 
االلكتروني��������ة ه��������ي أتمت��������ة عم��������ل 
وتس��������ريع  التجاري��������ة  املحاك��������م 
اإلجراءات من اجل التسهيل على 
املراجعني لتتبع دعاواهم وصواًل 
للحصول على القرارات الخاصة 

بهم بسهولة ويسر".
ويسهم املش��������روع إلى تقليل الجهد 
املبذول من قبل املوظفني، كما يقول 
ناجي ويلفت الى "س��������رعة الوصول 
للمعلومات التي يوفرها البرنامج 
واملتابعة من قبل الس��������ادة القضاة 
التخاذ الق��������رارات الالزمة وإمكانية 
تقلي��������ل ال��������كادر الوظيفي في بعض 
املحط��������ات العامل عليها املش��������روع، 
ناهيك عن س��������هولة خزن البيانات 
وحفظه��������ا واس��������تعادتها عن طريق 

أرشفة كل الدعاوى.
ويشير ناجي إلى "سرعة عالية في 
تناقل البيان��������ات والصور الخاصة 
بالدع��������اوى، كذل��������ك بن��������اء نم��������وذج 
)قالب( قابل للتطويع والعمل على 
كاف��������ة املحاكم )املدنية/الش��������رعية/

الجزائي��������ة( وحس��������ب الف��������روق ب��������ني 
اختصاصات تلك املحاكم".

ولف��������ت ال��������ى ض��������رورة "االس��������تفادة 
م��������ن مش��������روع الضب��������ط االلكتروني 
االس��������تع��������المات  ومش�����������������������������روع 
االلكترونية  وربطهما مع  مشروع 
املحاكم التجاري��������ة لتحقيق أقصى 
ق��������در م��������ن التكامل واالس��������تفادة من 
املشاريع الس��������ابقة وبشكل تلقائي 
تخصي��������ص  إل��������ى  الحاج��������ة  دون 
موظفني أضافيني له��������ذا العمل، بل 
عل��������ى العكس حي��������ث يمكن تقليص 
ف��������ي إع��������داد املوظف��������ني ف��������ي بعض 
ف��������ي  املراح��������ل واالس��������تفادة منه��������م 
مج��������االت أو محاكم أخ��������رى، وعدم 
تحميل الس��������يرفرات بيانات مكررة 
مم��������ا يس��������بب ضي��������اع باملس��������احات 
الخزينة وتولي��������د ضغط اكبر على 

األجهزة الخزنية".

المحكمة التجارية االلكترونية.. برنامج جديد يدخل حيز الخدمة

رئاسة استئناف كركوك تناقش معوقات العمل مع مدراء مراكز الشرطة
كركوك / غسان مرزة

كرك��������وك  اس��������تئناف  رئي��������س  اجتم��������ع 
م��������دراء مراك��������ز  م��������ن  االتحادي��������ة بع��������دد 
الشرطة وطرح الجانبان املعوقات التي 
تواجههم في س��������ير املعام��������الت ووضع 

السبل الكفيلة بحلها. 
وق��������ال رئيس االس��������تئناف القاضي عبد 
الكري��������م خضر عزي��������ز ان "مش��������كلة طلب 
ص��������ورة القيد م��������ن ابرز املعوق��������ات التي 
تواج��������ه املواط��������ن وكلفن��������ا احد الس��������ادة 
القض��������اة لتنس��������يق العم��������ل م��������ع مدي��������ر 
األح��������وال املدنية حول طلب صورة القيد 
م��������ن خ��������ارج محافظة كرك��������وك يكون عن 
طريق األحوال املدنية في كركوك او عن 

طريق النافذة االلكترونية بإرسال )250 
( دينار رسوم عن كل طلب صورة قيد"

م��������ن جانبه ب��������ني مدير األح��������وال املدنية 
ان "طل��������ب صورة القيد داخ��������ل املحافظة 
ال يتأخ��������ر إال أيام��������ا قليلة إما بالنس��������بة 
لخ��������ارج محافظ��������ة كرك��������وك ع��������ن طريق 
الناف��������ذة االلكترونية حيث طلب توجيه 
كتاب رسمي من االس��������تئناف حتى يتم 

مخاطبة املرجع بذلك".
فيم��������ا ع��������رض قاض��������ي تحقيق مش��������كلة 
أخرى وه��������ي أن "بعض مراكز الش��������رطة 
لديهم أوراق تحقيقية لس��������نوات ماضية 
لم تعرض على الس��������يد قاضي التحقيق 
املختص وعند طلب األوراق التحقيقية 
م��������ن مراك��������ز الش��������رطة تتأخر ع��������دة أيام 

ك��������ون األوراق محفوظة لدي��������ة وبذمته"، 
الفت��������ا ال��������ى "قيامهم بإبالغ كاف��������ة مدراء 
مراك��������ز الش��������رطة عن��������د ع��������ودة املحق��������ق 
يج��������ب اس��������تكمال وعرض كاف��������ة األوراق 
التحقيقية واإلجابة وخاصة بالنس��������بة 
ل��������ألوراق التحقيقي��������ة املعروض��������ة عل��������ى 

القاضي الخفر".
ومن جانب أخر طرح القاضي املش��������رف 
عل��������ى أعم��������ال مديري��������ة امل��������رور "مش��������كلة 
تأخي��������ر اإلجابات من مدير مرور كركوك 
رغم التأكي��������دات حول تأخر تنفيذ أوامر 
القبض من قبل مركز ش��������رطة األحداث"، 
مش��������يرا إلى ان "إجابة مدير مركز شرطة 
امل��������رور على الكتب الصادرة عن املحكمة 
س��������وف تت��������م بالس��������رعة املمكن��������ة وكذلك 

بالنسبة ملدير شرطة األحداث واملتابعة 
مع القاض��������ي املختص"، مضيفا أن "عدم 
وجود كش��������ف ملخطط الحادث الس��������يما 
املرور ليال حي��������ث يتواجد ضباط املرور 
الخاف��������ر ق��������د وجه ش��������رطة م��������رور البلدة 
االنتق��������ال إل��������ى م��������كان الح��������ادث إلكمال 

إجراءات التحقيق".
"ع��������دم  ال��������ى  التحقي��������ق  قاض��������ي  ولف��������ت 
محاس��������بة ضب��������اط التحقي��������ق م��������ن قبل 
مرجعه��������م األعلى س��������واء م��������ن التفتيش 
أو الش��������ؤون الداخلي��������ة ومتابعته��������م في 
حالة تقصيرهم وإحالتهم إلى الجهات 

املعنية".
 وعرج معاون مدير الش��������رطة على "أهم 
معوقات العمل مع قضاة التحقيق عند 

التفجي��������رات اإلرهابي��������ة اذ تق��������وم مراكز 
الش��������رطة بالتحقي��������ق الكام��������ل واألوراق 
التحقيقية وكش��������ف األدلة ومن ثم تقوم 
بإرس��������الها إلى قس��������م مكافح��������ة اإلرهاب 
وهذا ما سبب ازدواجية في العمل، كذلك 
مشكلة انتشار ظاهرة  املتسولني وعدم 
وجود إج��������راءات صارمة بحقهم وكذلك 
عدم وجود مواقف إليداعهم فيها، وقلة 
الكوادر للتبليغات تعرقل س��������ير العمل 
وقي��������ام املبلغ��������ني بإعم��������ال إضافي��������ة في 
مراكز الش��������رطة، كتدري��������ب الضباط عن 
كيفية تنظيم األوراق التحقيقية لغرض 

حسم الدعاوى".
 ومن جانب��������ه أفاد الس��������يد املدعي العام 
في هذه الرئاس��������ة ع��������ن اب��������رز املواضيع 

الت��������ي تعت��������رض عمل��������ه وتم مناقش��������تها 
منها "عدم تس��������جيل كاف��������ة الدعاوى في 
الس��������جالت وعدم تنفيذ أوام��������ر القبض 
وخاص��������ة قضايا اإلرهاب، ع��������دم وجود 
مسك للس��������جل األساس في بعض مراكز 
الشرطة"، مطالبا "معاون مدير الشرطة 
بإحالة املحقق إلى القضاء وفتح مجلس 
تحقيق��������ي بحقهم ف��������ي حال��������ة املقصرية 
ونقل املحققني من الش��������رطة  األكفاء إلى 

املراكز التي فيها زخم العمل الكثير".
وخت��������م القاضي عزيز "بأج��������راء تحديث 
قاعدة البيان��������ات الخاصة بتنفيذ أوامر 
والعم��������ل  األس��������ماء  وتش��������ابه  القب��������ض 
بالحل��������ول كاف��������ة للمعوق��������ات واملش��������اكل 

العالقة".

محكمة الوحدة تنضم إلى دور القضاء الجديدة في بغداد
بغداد / عالء محمد

بعد افتتاح ثالث محاكم جديدة في العاصمة 
بغداد م��������ن قبل مجلس القضاء األعلى خالل 
العام الحالي، وه��������ي دور القضاء في الدورة 
الخدمة  واليوس��������يفية، دخل��������ت  واللطيفي��������ة 
محكم��������ة جدي��������دة وهي دار القض��������اء في حي 

الوحدة.
وتس��������تقبل هذه الدار دع��������اوى املواطنني من 
جمي��������ع مناطق قضاء ح��������ي الوحدة ضمنها 
دعاوى س��������كان مدينة بس��������ماية، أح��������د أكبر 

املجمعات السكنية الذي أنشئ حديثًا.
وق��������ال القاضي صافي الجعف��������ري إن "افتتاح 
دار القضاء في ناحية الوحدة يأتي تسلسال 
طبيعيا لنتيجة االزدي��������اد امللحوظ في عدد 
س��������كان هذه الناحية خصوصا بعد إنش��������اء 
مدينة بسماية الجديدة التي تضم 100 ألف 
شقة سكنية، لكن الش��������قق التي تم إنشاؤها 
واشغالها من املواطنني هي 4500 شقة فقط 
حتى اآلن، مبينا ان الشقة الواحدة مشغولة 
من خمس��������ة أش��������خاص فان العدد الس��������كاني 
س��������يصل لهذه املدينة إلى خمس��������ة وعشرين 

الف نسمة في املستقبل القريب".
ويضي��������ف القاض��������ي الجعف��������ري ان "ناحي��������ة 

الوحدة يصل عدد سكانها إلى مئة وسبعة 
وخمسني الف نس��������مة وهذه األعداد بحاجة 
إلى افتت��������اح دار قضاء في الناحية الس��������يما 
وان محكم��������ة املدائن كانت بعيدة عن س��������كن 
أهالي الوح��������دة والذهاب إلى محكمة املدائن 
س��������يكلف املواطن الكثير م��������ن الوقت والجهد 

والتكاليف".
وعن اقب��������ال اهالي املنطق��������ة واملواطنني بعد 
افتت��������اح دار القضاء ف��������ي ناحية حي الوحدة 
يؤكد القاضي ان "إقبال املواطنني من اهالي 
ناحي��������ة الوحدة عل��������ى مراجع��������ة املحكمة بدأ 
من األيام األولى الفتتاحه��������ا، وان املواطنني 

فرحون بافتتاح هذه املحكمة".
القاض��������ي االول في دار القض��������اء في الوحدة 
يش��������ير ال��������ى ان "املحكمة الجدي��������دة هي فقط 
للح��������دود االداري��������ة للناحي��������ة لك��������ن اذا اق��������ام 
ش��������خص دعواه املدنية أم��������ام محكمتنا ولم 
يطلب املدعى علي��������ه إحالتها الى محل اقامه 
املدعى عليه فتستمر املحكمة سواء األحوال 
الش��������خصية او الب��������داءة بنظ��������ر الدعوى الن 
االختصاص املكاني لي��������س من النظام العام 

باستثناء الدعاوى املتعلقة بعقار".
ويبني القاض��������ي ان "دار القض��������اء يضم اربع 
محاكم وهي التحقيق واالحوال الشخصية 

والبداءة ومحكم��������ة الجنح اضافة الى نيابة 
االدع��������اء الع��������ام"، الفتا إلى أن "ع��������دد القضاة 
في املحكمة اثن��������ان ونائب مدع عام موزعني 
واالح��������وال  التحقي��������ق  ف��������ي  النظ��������ر  بينه��������م 
الش��������خصية والبداءة والجنح"، مش��������يرا الى 
ان "املحكمة ف��������ي الوقت الحاضر بحاجة الى 
موظفني اثنني كاتب ضب��������ط ومبلغ قضائي 
واحد ومعتمد بريد واحد مع حرفي كمشغل 

مولدة".
وتابع الجعف��������ري ان "املحكمة في اول ايامها 
ل��������م تس��������تقبل مراجع��������ني كثيرين بالنس��������بة 
ملعامالت الحجج وهي قليلة كون افتتاح دار 
القض��������اء في ناحية ح��������ي الوحدة لم يتجاوز 
ع��������دة اي��������ام العمل وان قس��������ما م��������ن الناس ال 
يعلم��������ون بافتت��������اح املحكم��������ة، لك��������ن محكمة 
التحقيق تس��������تقبل دعاوى كثي��������رة جدا،وان 
الدع��������اوى املنظورة من قب��������ل محكمة املدائن 
تمت إحالتها بالكامل حس��������ب االختصاص 

املكاني إلى محكمتنا".
واشار القاضي الى ان "عدد دعاوى التحقيق 
منذ عام 2015 ولغاي��������ة اليوم بلغت أكثر من 
6 آالف دع��������وى حيث ان دع��������اوى الجنح قيد 
اإلحال��������ة 40 دعوى وتوج��������د 40 دعوى أيضا 

ستتم إحالتها إلى الجنح". ■ دار القضاء في ناحية الوحدة.. عدسة/ محمد سامي

بغداد/ إيناس جبار 

دشنت املحكمة التجارية 
في بغداد مشروعها 

االلكتروني الجديد وسط 
ارتياح كبير من املواطنني 

ومنتسبي املحكمة على 
السواء ملا يوفره املشروع 
من وقت وجهد كبيرين.  

ويعد مجلس القضاء 
األعلى من املؤسسات 

السباقة في إدخال 
التكنولوجيا الى املحاكم 

التابعة لها، وبخطى 
ثابتة تم بناء أول برنامج 

تكاملي لتتبع سير دعاوى 
املحاكم التجارية بجهد 

محلي ومن دون تدخل أي 
من الشركات الخارجية 

وبكلفة تكاد أن تكون 
معدومة.

تطلعات بتطويره إىل تطبيق هاتفي
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..رأي

ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للقضاء العراقي.
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والحقيق��������ة ان انتخاب��������ات عام 2018 
ش��������هدت كم��������ًا كبي��������را من الش��������كاوى 
واالعتراض��������ات بش��������كل اختل��������ف عن 
االنتخاب��������ات الس��������ابقة، ب��������ل ان االمر 
وصل لدى بعض الكتل السياس��������ية 
بنتائ��������ج  بع��������دم قبوله��������ا  تعل��������ن  ان 
االنتخ��������اب والتش��������كيك بش��������رعيتها 
وهو امر في غاية الخطورة وبحاجة 
الى معالجة جادة من قبل املفوضية 
العليا املس��������تقلة لالنتخابات، واول 
ه��������ذه املعالج��������ة ه��������ي انج��������از املهمة 
امام  والتش��������كيك  االعتراض  ووضع 
الطري��������ق الصحي��������ح ال��������ذي وضع��������ه 
القانون، فابتداًء الدس��������تور العراقي 
لس��������نة 2005 من��������ح املواطنني رجاال 
ونساء حق املشاركة العامة والتمتع 
بالحق��������وق السياس��������ية ومنها الحق 
بالتصوي��������ت واالنتخاب والترش��������ح 
وحس��������ب ما نصت علي��������ه املادة )20( 

من الدستور.
 وبالرغم من ان الدستور لم يتطرق 
ال��������ى تفاصي��������ل ح��������ق االنتخ��������اب من 
ناحي��������ة تنظيم��������ه وش��������روطه اال انه 
احال تنظي��������م ذلك الى قانون ُيس��������ن 
له��������ذا الغرض وذل��������ك بموجب املادة 
)39/ ثالث��������ًا (منه،وقد ص��������درت عدة 
قوانني لتنظيم حق االنتخاب وبيان 
الي��������ات تحقق��������ه كان اوله��������ا قان��������ون 
االنتخاب��������ات رقم )16 ( لس��������نة 2005 
والذي ُعدل بعد ذلك بموجب قانون 
التعدي��������ل رقم )26( لس��������نة 2009 الى 
ان ص��������در قان��������ون انتخابات مجلس 
النواب العراقي رقم )45( لسنة 2013 
والذي تم تعديله مرتني خالل العام 

الحالي.
 وق��������د من��������ح املش��������رع حماي��������ة الحق 
االنتخاب��������ي لثالث جه��������ات قضائية 
ضم��������ن تراتبي��������ة قانوني��������ة رقابي��������ة 

ضامن��������ة للحق��������وق الدس��������تورية في 
االنتخابي��������ة  العملي��������ة  ممارس��������ة 
بالتصويًت والترشيح وهي املحكمة 
االتحادية العليا والهيئة القضائية 
التمييزي��������ة  والهيئ��������ة  االنتخابي��������ة 
للمس��������اءلة والعدالة، واذا كان الدور 
القضائي للمحكمة االتحادية العليا 
يتمث��������ل ف��������ي املصادقة عل��������ى نتائج 
االنتخابات العامة لعضوية مجلس 
النواب والذي يعني الشرعية الباتة 
النهائية لنتائج العملية االنتخابية 
املفوض��������ني  مجل��������س  يعل��������ن  الت��������ي 
للمتضرري��������ن  ليتس��������نى  نتائجه��������ا 
الطعن به��������ا امام الهيئ��������ة القضائية 
االنتخابية وبعد حسم الطعون من 
قبل اللجنة املذكورة تصبح النتائج 
جاه��������زة للمصادقة عليه��������ا من قبل 
املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا ضمن 
الصالحي��������ات الخاصة به��������ا املعدلة 

دس��������توريا بموجب امل��������ادة )93 / 7( 
من الدستور.

 واذا كانت الهيئة التمييزية املختصة 
بنظر الطعون املقدم��������ة على قرارات 
هيئة املساءلة والعدالة تنصب على 
تحقق شرط شمول املرشح بإجراءات 
املساءلة والعدالة وهي مرحلة اولية 
تس��������بق العملي��������ة االنتخابي��������ة ف��������ان 
دور الهيئ��������ة القضائي��������ة االنتخابية 
ه��������و االق��������رب للضمان��������ات القانونية 
للعملي��������ة االنتخابي��������ة كونها الجهة 
التي تنظ��������ر الطعون املقدمة من قبل 
الفرد او الجهة املتضررة من قرارات 
مجل��������س املفوض��������ني، وق��������د تش��������كلت 
الهيئ��������ة القضائي��������ة االنتخابية ألول 
مرة بموجب امر سلطة االئتالف رقم 
)92( لسنة 2004 فقد نصت املادة )7( 
منه )يج��������وز الطعن بقرارات مجلس 
املفوض��������ني اس��������تئنافًا ام��������ام الهيئة 

القضائي��������ة، ويقدم االس��������تئناف من 
قبل الش��������خص او الكيان السياس��������ي 
املش��������مول مباشرة بالقرار املستأنف 
( واس��������تمر عمل الهيئة حتى صدور 
قان��������ون املفوضي��������ة العليا املس��������تقلة 
لالنتخاب��������ات رقم )11( لس��������نة 2007 
والذي اوجب عل��������ى محكمة التمييز 
تش��������كيل هيئة قضائي��������ة تتألف من 
ثالثة قض��������اة غير متفرغني حس��������ب 
امل��������ادة )8/ ثالث��������ا ( تتولى النظر في 
الطع��������ون املحالة اليه��������ا من مجلس 
املفوضني او مقدمة اليها مباش��������رة 
من قب��������ل املتضررين وان قرار الهيئة 
ب��������ات وغير قابل للطع��������ن، والطعون 
املقدمة الى الهيئة القضائية تتعلق 
بق��������رارات مجلس املفوض��������ني في ما 
يتعلق بسجل الناخبني واملرشحني 
والحمالت  السياس��������ية  والكيان��������ات 
االنتخابي��������ة وكذلك ق��������رارات مجلس 

بنتائ��������ج  الخاص��������ة  املفوض��������ني 
االنتخابات وعدد األصوات وترتيب 
الفائزين، وآلية تقديم الطعن تتمثل 
بتقدي��������م الطعن خالل مدة ثالثة ايام 
من تاريخ نش��������ر القرار في الصحف 
الرس��������مية الى املكتب الوطني او اي 
مكت��������ب انتخاب��������ي للمفوضي��������ة ف��������ي 
املحافظات واألقالي��������م وعلى الهيئة 
باالس��������تئناف  الفص��������ل  القضائي��������ة 
خالل م��������دة عش��������رة ايام م��������ن تاريخ 
إحالة الطعن اليها وحسب ما نصت 
عليه املادة )8/ سادس��������ًا( من قانون 
املفوضي��������ة والغ��������رض م��������ن تحدي��������د 
القان��������ون للم��������دة الزمنية ه��������و إلزام 
الهيئ��������ة القضائية بحس��������م موضوع 
الطعون بأسرع وقت ممكن نظرا ملا 
تتمتع ب��������ه العملي��������ة االنتخابية من 
أهمية في استقرار الوضع السياسي 

في البالد.

الدور القضائي في العملية االنتخابية

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

و�سعت املناف�سة النتخابية اأوزارها وات�سحت نتائجها النهائية املعلنة من قبل املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات ت�ساعدت 
حدة ال�سوات املعرت�سة وامل�سككة بالنتائج النتخابية والتي انعك�ست ب�سورة �سكاوى تناولت العملية النتخابية برمتها 

واجلهة املنظمة لها.

 واذا كان للفرد حق تحريك الدعوى 
الجزائية فينبغي على كل مشرع ان 
يوضح حدود ه��������ذا الحق واالجراء 
والج��������زاء املترتب عل��������ى املخبر في 
حالة اإلخبار الكاذب رغم ان تقديم 
الش��������كوى او االخب��������ار ع��������ن الجرائم 
املرتكبة حق كفل��������ه القانون لجميع 
األفراد في املجتم��������ع وان هذا الحق 
يرتق��������ي في بعض الح��������االت ليتخذ 
طابع الواج��������ب القانوني ويقع من 
احجم عن��������ه تحت طائلة العقاب، اال 
ان ه��������ذا الحق يج��������ب ان يمارس في 
الحدود التي رس��������مها القانون وفي 
اط��������ار حس��������ن النية وبخ��������الف ذلك 
ان الفع��������ل في ممارس��������ة ه��������ذا الحق 
ينقل��������ب الى فع��������ل اجرام��������ي يعاقب 
عليه القانون، اذ ان تقديم الشكوى 
او االخب��������ار ال��������كاذب عب��������ر البري��������د 
االلكترون��������ي او الهاتف النقال الذي 
تخصصه الجهات املختصة لتلقي 
الش��������كوى او اإلخب��������ار ع��������ن الجرائم 
يعد وس��������يلة لقيام جريمة اإلخبار 
االتص��������ال  وس��������ائل  عب��������ر  ال��������كاذب 
املخب��������ر  يرس��������ل  كأن  االلكترون��������ي 
إخبارًا ال��������ى الجه��������ات االدارية عبر 
الخط الس��������اخن املخصص لالخبار 

عن الجرائ��������م يتضمن تلفيق واقعة 
جرمي��������ة كاذبة الى ش��������خص معني 
يعل��������م مس��������بقَا براءته منه��������ا بغية 
ة ال��������ى س��������معته ومكانت��������ه  االس��������اء
االجتماعي��������ة فض��������ال عم��������ا يترت��������ب 
على ذلك من اره��������اق ملرفق القضاء 
وإشغاله باخبارات كاذبة ال اساس 
لها من صح��������ة، وقطع��������َا لدابر تلك 
مل��������ن  وردع��������َا  الكاذب��������ة  االخب��������ارات 
يتقديمها فقد جاء القانون ليفرض 

عقابا على من يقوم بذلك.
 وتعد جريمة اإلخبار الكاذب الحد 
الفاصل بني االس��������تعمال املش��������روع 
لح��������ق تقدي��������م الش��������كوى او االخبار 
املق��������رر لجميع األفراد وبني إس��������اءة 
اس��������تعمال مث��������ل ه��������ذا الح��������ق، ففي 
الص��������ورة األولى وهي االس��������تعمال 
املش��������روع للح��������ق ال تتحق��������ق مع��������ه 
جريم��������ة اإلخب��������ار ال��������كاذب طاملا ان 
االخب��������ار او الش��������كوى يس��������تند الى 
وقائع صحيحة ويقوم على حسن 
الني��������ة، وفي الص��������ورة الثانية وهي 
االس��������تعمال غي��������ر املش��������روع للحق 
تتحق��������ق مع��������ه الجريم��������ة االخب��������ار 
الكاذب طاملا ان االخبار او الشكوى 
ينطوي على وقائع كاذبة ويستند 

الى سوء النية واذا كان االستعمال 
غي��������ر املش��������روع لذل��������ك الحق ينش��������أ 
معه جريم��������ة االخبار ال��������كاذب فان 
تجاوز ح��������دود الواجب في اإلخبار 
عن الجرائ��������م يتحمل ان يترتب عنه 
ال��������كاذب وجريمة  جريم��������ة االخبار 
اإلحجام عن اإلخبار وذلك بحس��������ب 
طبيعة نشاط املتجاوز الداء الواجب 
في األخب��������ار ولق��������د ازدادت ظاهرة 
االخب��������ارات الكاذب��������ة عبر وس��������ائل 
االتص��������ال االلكتروني��������ة ف��������ي اآلونة 
األخيرة حتى أصبحت تشكل عائقًا 
امام الس��������لطات املختصة تش��������غلها 

عن اداء مهامها األساسية.
 لقد غدت جريم��������ة اإلخبار الكاذب 
تش��������كل الي��������وم واح��������دة من أس��������وأ 
التط��������ور  افرزه��������ا  الت��������ي  النتائ��������ج 
التكنولوجي الذي حققته البشرية 
خالل الس��������تني ع��������ام املنصرمة في 
واالتص��������االت  املعلوم��������ات  مج��������ال 
اس��������تخدام  يس��������اء  اذ  وأنظمته��������ا, 
قب��������ل  م��������ن  االلكتروني��������ة  التقني��������ة 
البعض بقصد اإلس��������اءة لآلخرين 
واإلض��������رار بهم عن طريق إس��������ناد 
واقع��������ة جرمي��������ة كاذبة تس��������توجب 

العقاب من أسندت إليه.

القاضي علي كمال

جريمة اإلخبار الكاذب عبر وسائل 
التواصل االجتماعي

احد و�سائل حتريك الدعوى اجلزائية, والإخبار كما هو معروف حق مقرر لكل �سخ�ض بل قد يكون 
واجبًا يف اأحيان اخرى ولأنه ي�ساعد يف الك�سف عن اجلرائم وي�سهل معاقبة مرتكبيها فاذا كان من 
واجب الدولة توفري احلماية القانونية لال�سخا�ض فان من واجب هوؤلء ال�سخا�ض انارتها بالخبار 

ال�سادقة عما يقع من جرائم تهدد المن وال�سكينة يف املجتمع ي�ساهدها او تتناهى اىل عملهم بع�ض 
املعلومات ب�ساأنها.

يعد اإلخبار

بعد ان

عاقالن على اأهمية احل�سانة الربملانية كونها توفر ملمثل ال�سعب حماية د�ستورية وقانونية من مالحقة 
ال�سلطة التنفيذية يف اأي انتقاد اأو راأي يبديه �سدها كذلك حلمايته من دعاوى ميكن ان ت�ستهدف الكيد 

به وثنيه عن ممار�سة دوره الرقابي والت�سريعي.. لكن ان تتحول احل�سانة اىل كارت ذهبي يحمي 
مرتكب اجلرائم من املالحقة القانونية وان ت�ستغل لتحقيق ماآرب �سخ�سية وجرمية فان يف هذا المر 

من اخلطورة ما ي�ستلزم الوقوف والبحث واملراجعة كونها اي احل�سانة �ست�سكل عامال مغريا يدفع 
جتار املخدرات وغا�سلي الموال للو�سول اىل قبة الربملان لنيل مظلة قانونية ت�ستظل بها جرائمهم 

وهي حينذاك �ستتحول اىل و�سيلة مهمة ي�ستغلها املناورون لالإفالت من املالحقات اجلزائية.

ال يختلف

عام 1688 ظهرت الحصانة البرملانية 
ف��������ي انكلت��������را وكان��������ت تقتصر على 
حماي��������ة النائ��������ب من س��������طوة امللوك 
عما يبديه م��������ن آراء ولم تكن لتمتد 
الى م��������ا يرتكبه من جرائ��������م ايا كان 
نوعه��������ا وهنا يؤكد فقه��������اء القضاء 
ه��������ي  الحصان��������ة  أن  الدس��������توري 
حصانة للعمل وليس لألش��������خاص 
وان الحكمة منها هي حماية النائب 
من تس��������لط الحكوم��������ة وتمكينه من 
النقد والرقابة وإنها يجب أن تكون 
مقيدة بما يرتكبه النائب تحت قبة 
البرمل��������ان من أفعال مخالفة للقانون 
وان ال تمت��������د الى م��������ا يرتكبه خارج 
القبة من تعاطى رش��������ى واستغالل 
أم��������وال  غس��������ل  جرائ��������م  أو  نف��������وذ 
فالحصان��������ة وج��������دت لحماية ممثل 
الش��������عب املثقف والناقد واملتصدي 
للسياس��������ات الحكومي��������ة الخاطئ��������ة 
ولم تس��������ن ليكون الحص��������ول عليها 
س��������ببا في وصول بعض املجرمني 

للمجالس النيابية.
 والباح��������ث ف��������ي التاري��������خ البرملاني 
ملختلف الدول سيجد أمثلة ووقائع 
بتج��������ارة  اتهم��������وا  لن��������واب  كثي��������رة 
املخدرات واالتجار بادوية فاس��������دة 
االج��������راءات  وان  ام��������وال  وتهري��������ب 
كانت ال تتخ��������ذ بحقهم اال بعد رفع 
الحصانة من قبل املجلس النيابي 

نفسه.
ف��������ي الع��������راق ف��������ان امل��������ادة 63 م��������ن 
الدس��������تور تطرق��������ت ال��������ى موضوع 
الحصان��������ة القانوني��������ة للنائ��������ب في 
الفقرة الثانية منها حيث تضمنت 
اولهم��������ا  الحصان��������ة  م��������ن  نوع��������ني 
ان  يعن��������ي  موضوعي��������ة  حصان��������ة 
النائب ال تجوز مقاضاته عما يدلي 
به من آراء داخل قبة مجلس النواب 
والنوع الثاني هو حصانة اجرائية 
اي يج��������ب س��������لوك ط��������رق واجراءات 
معينة قب��������ل ان يمث��������ل النائب امام 
القض��������اء وهي عدم ج��������واز القبض 

علي��������ه أثناء الفصل التش��������ريعي اال 
اذا كان متهم��������ا بجناية وان يوافق 
األعض��������اء بأغلبي��������ة مطلق��������ة عل��������ى 
رف��������ع الحصانة او اذا كان متلبس��������ا 
بجرم مش��������هود. اما خ��������ارج الفصل 
التش��������ريعي فال يقبض عليه إال إذا 
اتهم بجناية ووافق رئيس مجلس 
النواب عل��������ى رفع الحصانة عنه او 
اذا تلب��������س بجرم مش��������هود. ويقينا 
فان ما نص عليه الدستور العراقي 
م��������ن حصان��������ة للنائب فيم��������ا يبديه 
م��������ن اراء ونق��������د داخ��������ل املجلس فيه 
م��������ن االيجابية الش��������يء الكثير النه 
يعطي��������ه ق��������وة ف��������ي تمثيل الش��������عب 
والدف��������اع ع��������ن مصال��������ح ناخبيه اال 
ان املش��������كلة تكم��������ن ف��������ي الحصانة 
االجرائية من املالحقة عند ارتكاب 
الجناي��������ات وم��������ا يس��������تغرقه رفعها 
ان رفعت من وق��������ت طويل قد تتيح 
الوقت الكاف��������ي للبعض في ترتيب 

االوضاع واالفالت من العقاب.

حصانة برلمانية
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)1(
املبدأ:

العب��������رة بما يقرره القان��������ون وليس بالوصف 
الذي تصفه املحكمة .

القرار :
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية 
ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادية وج��������د ان تنازعًا 
س��������لبيًا في االختصاص حصل ب��������ني الهيئة املدنية 
في محكمة التمييز االتحادية ومحكمة اس��������تئناف 
بغداد- الكرخ االتحادية/ بصفتها التمييزية حول 
النظ��������ر بالطعن التميي��������زي املقدم من قب��������ل املميز/ 
املدعي/ مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية/ 
إضاف��������ة لوظيفته املقامة على املدع��������ى عليه/ مدير 
بلدية اليوس��������فية/ إضافة لوظيفت��������ه بالعدد240/
ب/2017 ل��������دى محكم��������ة ب��������داءة املحمودي��������ة والتي 
طلب فيها الحكم بتس��������جيل القطع��������ة املرقمة 56/1 
م 38 الج��������اون الجنوبي باس��������م املدعي وفقًا ألحكام 
قانون االستمالك رقم 12 لسنة 1981 املعدل اذ ترى 
كال املحكمت��������ني بانه��������ا غير مختص��������ة بنظر الطعن 
التميي��������زي املش��������ار الي��������ه، وحيث ترى ه��������ذه الهيئة 
بان املدع��������ي/ املميز/ يس��������تند بدعواه إل��������ى الحكم 
البدائ��������ي املرقم 3/اس��������تمالك/2016 وانه اقام دعواه 
وفقًا لقانون االستمالك املشار اليه وقام بدفع رسم 
مقطوع مقداره الف دينار وحيث ان الحكم البدائي 
الص��������ادر بالدعوى بتاريخ 2017/5/3 وبعدد 240/
ب/2017 ص��������ادر بدرجة اخي��������رة قاباًل للتمييز فقط 
وان العب��������رة بما يق��������رره القانون ولي��������س بالوصف 
الذي تصفه املحكمة وملا كانت محاكم االس��������تئناف 
بصفتها التمييزية تختص بنظر االحكام الصادرة 
بدعاوى االستمالك وفقًا للقانون املشار اليه آنفًا لذا 
فان النظر بالطعن التمييزي املقدم من قبل املميز/ 
مدير عام ش��������ركة توزيع املنتجات النفطية/ إضافة 
لوظيفت��������ه يكون من اختصاص محكمة اس��������تئناف 
بغ��������داد- الك��������رخ االتحادية بصفته��������ا التمييزية وال 

يدخ��������ل باختص��������اص الهيئ��������ة املدنية ف��������ي محكمة 
التمييز االتحادية، عليه قرر اعادة الطعن التمييزي 
مع اضبارة الدعوى إلى محكمة اس��������تئناف بغداد- 
الك��������رخ االتحادي��������ة بصفتها التمييزي��������ة للنظر فيه 
واصدار القرار وفقًا ألحكام القانون واشعار الهيئة 
املدنية في هذه املحكمة بذلك، استنادًا للمادة )13/
أواًل-ب/2( م��������ن قانون التنظي��������م القضائي رقم 160 
لس��������نة 1979 املعدل، وصدر الق��������رار باالتفاق في 7/

محرم/1439ه� املواف�ق 2017/9/27م.

)2(
املبدأ:

ابط��������ال قي��������ود التس��������جيل العق��������اري يجب ان 
ينصب عل��������ى وجود اخطاء تعلق��������ت بالقيود 
املسجلة وبمعاملة التسجيل ذاتها الستحالة 

التنفيذ في حالة االبطال .

القرار :
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية 
في محكم��������ة التمييز االتحادية وج��������د ان الطعن 
التميي��������زي مقدم ضمن املدة القانونية قرر قبوله 
شكاًل. ولدى عطف النظر على الحكم املميز وجد 
انه صحي��������ح ومواف��������ق للقانون ذل��������ك ان محكمة 
البداءة لم تتبع م��������ا ورد بالقرار التمييزي املرقم 
5271/الهيئ��������ة املدني��������ة/2016 ف��������ي 2016/12/20 
واصرت على حكمها الس��������ابق املنقوض بالقرار 
التميي��������زي املش��������ار اليه اع��������اله وان الصرارها ما 
يبرره قانونًا لألس��������باب التي استند اليها حيث 
ان املدعى عليهم العاشر والحادي عشر والثاني 
عش��������ر/ املميز عليهم كانوا قد استحصلوا على 
احكام تمليك السهام الش��������ائعة في العقار املرقم 
14/61 م 1 بحر النجف وتم تنفيذ احكام التمليك 
في دائرة التس��������جيل العقاري املختصة واكتسب 
التس��������جيل ش��������كله النهائي ومعه��������م أيضًا بقية 

الشركاء الذين تملكوا س��������هامهم في ذات العقار 
بموجب احكام تمليك منفذة في دائرة التسجيل 
العق��������اري وبع��������د اس��������تحصالهم عل��������ى س��������ندات 
التس��������جديل العق��������اري الت��������ي تعتب��������ر حجة على 
الناس كافة بما م��������دون فيها عماًل باحكام املادة 
1/10 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 املعدل فانهم اولى بالحماية القانونية من 
املدعي/ املميز الذي يستند في الدعوى على حكم 
التملي��������ك الصادر لصالحه بع��������دد 321/ب/1998 
ف��������ي 1998/11/18 وال��������ذي ل��������م ينف��������ذ ف��������ي دائرة 
التسجيل العقاري لحد تاريخ اقامة الدعوى مما 
تكون االس��������تجابة لطلب املمي��������ز/ املدعي تهديدًا 
ملب��������دأ اس��������تقرار املعام��������الت وتعريض��������ًا لحقوق 
االغيار حس��������ني النية الثابتة باجراءات قانونية 
صحيحة وفقًا للقانون للخطر. سيما وان ابطال 
قيود التس��������جيل العقاري يج��������ب ان ينصب على 
وجود اخطاء تعلقت بالقيود املسجلة وبمعاملة 
التس��������جيل ذاتها الس��������تحالة التنفي��������ذ في حالة 
االبط��������ال مما تكون الدع��������وى والحالة هذه فاقدة 
لس��������ندها القانون��������ي وحي��������ث ان الحك��������م البدائي 
املمي��������ز التزم بوجه��������ة النظر القانوني��������ة املتقدمة 
لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل 
املميز رس��������م التمييز، وصدر القرار باالتفاق في 

5/محرم/1439ه� املواف�ق 2017/9/25م.

)3(
املبدأ:

اجر املثل تعويض عن منفعة وهو يقوم مقام 
الفائدة وال يصح الفائدة على متجمد الفوائد 

ولهذا ال يحكم بالفائدة عن اجر املثل .

القرار :
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
املدنية وجد ب��������أن الطعن التميي��������زي مقدم في 

مدته القانونية والش��������تماله على اس��������بابه قرر 
قبوله ش��������كاًل وعن��������د عطف النظ��������ر على الحكم 
املميز تب��������ني بأن��������ه مخالف لألص��������ول واحكام 
القانون وذل��������ك الن املبلغ املحك��������وم به )املميز( 
واملطال��������ب بدفع الفوائد القانونية عن التأخير 
ف��������ي الوفاء به ترتب بذمته عن أجر مثل غصب 
منفعة العقار املرقم 129/118 بتاويني وملا كان 
اجر املثل هو تعويض عن غصب منفعة العقار 
)عم��������ل غير مش��������روع( ولم يكن معل��������وم املقدار 
وقت نش��������وء االلتزام اال بعد تقديره عن طريق 
القض��������اء والحكم ب��������ه وبناًء عليه ال يس��������تحق 
املدع��������ي )املميز علي��������ه( الفوائ��������د القانونية عن 
التأخير في تس��������ديده حتى وان صدر به حكم 
قضائي واكتس��������ب درجة البت��������ات لعدم تحقق 
ش��������روط الفوائ��������د على وف��������ق امل��������ادة )171( من 
القانون املدني والتي اشترطت للحكم بالفوائد 
ان يكون محل االلتزام مبلغًا من النقود معلوم 
املقدار وقت نش��������وء االلتزام وتأخ��������ر املدين في 
الوف��������اء به وه��������ذا غي��������ر متحقق في اج��������ر املثل 
فضاًل ع��������ن ذلك ف��������أن الفوائد يل��������زم املدين بها 
على س��������بيل التعويض عن التأخير وال يجوز 
للدائ��������ن ان يتقاضى تعويضًا ع��������ن التعويض 
كم��������ا ان اج��������ر املث��������ل تعويض ع��������ن منفعة وهو 
يقوم مقام الفائدة وال يصح اس��������تيفاء الفائدة 
على متجمد الفوائد وله��������ذا ال يحكم بالفائدة 
عن اجر املثل الس��������يما وان املدع��������ي نفذ الحكم 
الص��������ادر ملصلحته بأج��������ر املثل ل��������دى مديرية 
التنفيذ املختصة وكان بامكانه تحصيل املبلغ 
بالط��������رق التي نص عليه��������ا قانون التنفيذ مما 
يجعل دعواه ال س��������ند لها من القانون وواجبة 
ال��������رد وكان املتع��������ني على محكمة االس��������تئناف 
ان تقض��������ي بتأييد الحكم الص��������ادر من محكمة 
البداءة إذ قضى برد دعوى املدعي لالس��������باب 
املتقدمة لذا واس��������تنادًا للمادة 3/210 مرافعات 
مدنية قرر نقض الحكم املميز واعادة االضبارة 
ملحكمته��������ا التباع ما تقدم على ان يبقى رس��������م 
التمييز تابعًا للنتيجة وصدر القرار باالتفاق 

في 27/محرم/1439ه� املواف�ق 2017/10/17م.

راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 
املوقع االلكرتوين جمللس القضاء االعلى 

● واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية 
ملحكمة التمييز االتحادية

 ● للحصول على القرارات التمييزية 
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قبل أيام صدر ق��������رار تمييزي مهم، بخصوص 
معالج��������ة ح��������االت الفق��������دان واآللي��������ة الت��������ي يتم 
بموجبها الحكم باملوت الحكمي على املفقود. 
ففي السابق، كان االتجاه التمييزي في السابق، 
هو تطبيق الفقرة ثانيا من املادة 93 من قانون 
رعاية القاصرين، التي اش��������ترطت إلعالن وفاة 
املفقود مرور مدة 4 س��������نوات على اعالن الفقد. 
وه��������ذا يعن��������ي ضرورة نش��������ر اع��������الن الفقد قبل 
اتخاذ إجراءات القيمومة في الصحف املحلية 
وبخالفه، فال تسري املدة القانونية ما لم ينشر 
في الصحف، أي بمعنى تطبيق معنى اإلعالن 

املشار اليه في املادة أعاله. 
أم��������ا االتج��������اه الجدي��������د الذي ج��������اء ف��������ي القرار 
التمييزي الصادر بالعدد 19/ الهيأة العامة/ 
2018 الذي جاء مختلفا عن االتجاه التمييزي 
الس��������ابق، الذي اقتصر في اع��������الن وفاة املفقود 
مرور 4 س��������نوات، فقد أش��������ار الى الفق��������رة ثالثا 
من امل��������ادة93، وهي التفات��������ة مهمة من املحكمة 
املوق��������رة الت��������ي طبقت القانون بش��������كل س��������ليم، 
حي��������ث ان الثابت م��������ن أوراق الدعوى ان املفقود 
املراد الحكم بموته، اختطف من قبل مسلحني 
مجهولني ف��������ي منطقته ولم يت��������م العثور عليه 

لحد االن. 
بالتالي، فإن هذه الظروف ينطبق عليها نص 
الفق��������رة ثالث��������ا، حيث انها ظ��������روف يغلب معها 
هالك املفقود وهذه الظروف هي سنتان وليست 
أربع س��������نوات، وهي التفاتة من املشرع، ملراعاة 
الحاالت اإلنسانية التي تخلفها تلك الظروف، 
ومحاولة إيجاد وضع قانوني وشرعي سليم 

لزوجة املفقود. 
والجمي��������ل في ه��������ذا الق��������رار انه ل��������م يلتفت الى 
النشر في الصحف الرس��������مية وال اإلشارة الى 
مسألة الفقد، وهي مسألة كان االتجاه السابق 
للمحكم��������ة يتش��������دد فيه��������ا او يعتب��������ر ان ع��������دم 
اإلعالن ف��������ي الصحف يؤدي الى عدم س��������ريان 
امل��������دة القانونية العالن الفقد. ورغم ان املحكمة 
أص��������درت حكمها بناء على الفقرة ثانيا، لكنها 
توصلت الى نف��������س النتيجة وهي اعالن موت 
املفقود وهو ما أش��������ار اليه القرار التمييزي. ان 
هذا القرار، يأتي ضمن جهود مجلس القضاء 
األعلى في إيج��������اد أرضية قانونية اقل تعقيدا 

ان  لك��������ون  تس��������هيال  واكث��������ر 
الشريحة املستهدفة من هذه 
املواد القانونية هي شريحة 
اقتصادية  أوضاع��������ا  تعيش 
واجتماعية صعبة، فحاولت 
املحكم��������ة هن��������ا، التقلي��������ل من 
الش��������ريحة،  ه��������ذه  معان��������اة 
م��������ع ع��������دم مخالف��������ة القانون 

والشرع.

الفقد في ظروف يغلب معها الهالك 
وموقف محكمة التمييز

القاضي عماد عبد اهلل

االس��������تجواب هو مناقش��������ة الخصوم بالذات أثن��������اء املرافعة 
بالدعوى تقوم به املحكمة من تلقاء نفسها او بناًء على طلب 
الخص��������وم عندما ال يك��������ون هناك إنكار ت��������ام ملوضوع النزاع 
وافض��������ل ما يك��������ون بمجابهة الخصم املس��������تجوب بحضور 
خصم��������ه بالوقائع والحقائق الظاه��������رة املدعى بها التي من 

شأنها أن تثبت االدعاء أو الدفع تحقيقا للعدالة.
وقد نص��������ت املادة 71 من قان��������ون اإلثبات العراق��������ي رقم 107 
لس��������نة 1979 )للمحكمة من تلقاء نفس��������ها او بناء على طلب 
الخص��������وم ان تس��������تجوب من ت��������رى موجبا الس��������تجوابه من 

اطراف الدعوى(.
وق��������د اش��������ارت امل��������ادة 72 اوال – عل��������ى طالب االس��������تجواب ان 
يوضح ف��������ي طلبه الوقائ��������ع املراد اس��������تجواب خصمه عنها 

توضيحا تاما. 
ثانيا – على املحكمة بيان األس��������باب التي تس��������تند اليها في 
طل��������ب اس��������تجواب احد الخص��������وم وتثبيت ذل��������ك في محضر 
الجلس��������ة وتس��������لك املحكمة هذا املس��������لك عندما يك��������ون األمر 
املدع��������و به قريب االحتمال حيث ان اغلب الخصوم ال يقرون 
بالح��������ق املدعى به امام القضاء وحتى اذا اقربعضهم به فأن 
اقراره كثيرا مايأتي غامضا اليكفي التخاذ القرار الحاس��������م 
ف��������ي الدعوى لذل��������ك تلجاء املحكم��������ة عادة الى ه��������ذا الطريق 

للحصول على اقرار واضح من الخصم. 
ويعتبر قرار االس��������تجواب الذي تتخذه املحكمة من القرارات 
االعدادي��������ة التي ال تقب��������ل الطعن على انف��������راد واذا طلب أحد 
الخصوم من املحكمة اس��������تجواب خصم��������ه يجب ان يوضح 
ف��������ي طلبه الوقائع املراد االس��������تجواب عنه��������ا توضيحا تاما 
وعلى املحكمة ان تبني األسباب التي تستند اليها وتثبيتها 
في محضر الجلس��������ة اذا قررت هي استجواب احد الخصوم 
من تلقاء نفس��������ها وذلك لبيان فيم��������ا اذا كانت الطلبات املراد 
االستجواب عنها جائزة اإلثبات من عدمه وللمحكمة سلطة 
تقديرية في قبول طلبات االستجواب او رفضها وكذلك لها 
العدول عن قرار االستجواب والى ذلك اشارت املادة 73 اوال – 
اذا رأت املحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، 
او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة 

او غير جائزة االثبات رفضت طلب االستجواب. 
ثاني��������ا – للمحكمة ان تعدل عن االس��������تجواب بع��������د ان امرت 
ب��������ه او وافق��������ت علي��������ه اذا اتضح له��������ا ان ال ج��������دوى منه او ال 
مب��������رر ل��������ه. واذا تخلف الخصم ع��������ن الحضور الس��������تجوابه 
دون ع��������ذر مقبول او حضر وامتنع عن االجابة لغير س��������بب 
او مب��������رر قانوني او ادع��������ى الجهل او النس��������يان، فللمحكمة 
ان تس��������تخلص م��������ن ذل��������ك قرينة قضائي��������ة تس��������اعدها على 
حس��������م الدعوى، وذلك في الحاالت التي يجوز فيها االثبات 
بالش��������هادة والقرائن القضائية. ومن البديهي ان من اليقبل 

كالقاصر  اقراره اليجوز استجوابه 
واملحجور عليه.ام��������ا ناقص االهلية 
اذا كان ممي��������زا ومأذونا باالتصرف 
فيجوز اس��������تجوابه ومناقشته فيما 
هو مأذون به.اما الشخص املعنوي 
فأنه فيج��������وز اس��������تجوابه من خالل 
ممثل��������ه القانوني.والى ذلك اش��������ارت 

املادة 75 من قانون االثبات اعاله.

االستجواب في الدعوى المدنية

قلم القاضي عين قانونية

سالم مكي

انتحال صفة

املركزي��������ة  الجنائي��������ة  املحكم��������ة  قض��������ت 
بهيئتها الثانية حكما بالس��������جن ثماني 
س��������نوات ضد متهم انتحل صفة موظف 

في هيئة النزاهة.
 وق��������ال مراس��������ل "القض��������اء" ف��������ي محكم��������ة 
إن  االتحادي��������ة  الرصاف��������ة  اس��������تئناف 
"املحكم��������ة الجنائي��������ة املركزي��������ة  أصدرت 
حكما بالسجن على متهم بانتحال صفة 
موظف في مكت��������ب رئيس هيئة النزاهة"، 
الفتا إل��������ى أن "املتهم قام باس��������تالم مبلغ 
مال��������ي من أحد املواطنني مقداره خمس��������ة 
آالف وثالثمائة دوالر أمريكي لقاء إعادة 
تأهيل وتجهيز بناية مقر هيئة النزاهة 

ووعده بإحالة عقد التجهيز لألخير".
وتابع املصدر أن "القوات األمنية تمكنت 
من إلق��������اء القبض على املته��������م وتقديمه 
للمحكم��������ة الت��������ي أص��������درت حكمها وفق 
لس��������نة  أوال /1،2   / الق��������رار 160  أح��������كام 

."1983

المؤبد إلرهابي

أص��������درت املحكمة الجنائي��������ة املركزية في 
بغداد حكما بالس��������جن املؤب��������د على احد 
أفراد تنظيم داعش اإلرهابي، بعد إدانته 

باالشتراك بعمليات إجرامية.
وقال املتحدث الرس��������مي ملجلس القضاء 
األعلى القاضي عبد الس��������تار بيرقدار إن 
"املحكمة الجنائية املركزية قضت حكما 
بالس��������جن املؤبد على اح��������د املنتمني الى 
تنظي��������م داع��������ش االرهابي ف��������ي محافظة 
املوصل بع��������د اعترافه باالش��������تراك بعدة 

أعمال ارهابية لصالح التنظيم".
وأض��������اف بيرق��������دار أن "اإلرهابي س��������افر 
الى تركي��������ا من اجل حض��������ور اجتماعات 
التنظي��������م اإلرهاب��������ي، كم��������ا دع��������ا الجالية 
العراقي��������ة هن��������اك لالنخ��������راط في صفوف 

تنظيم داعش اإلرهابي".    
وبني أن الحكم صدر وفقا للمادة الرابعة 
/1 وبدالل��������ة املادة الثانية 1و3 من قانون 

مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005".

ندوة 

عقدت رئاس��������ة اس��������تئناف املثن��������ى االتحادية 
ندوتها الش��������هرية تحت عن��������وان )اإلجراءات 
املتبع��������ة عند محاكم��������ة األح��������داث( بحضور 
رئيس االس��������تئناف والس��������ادة نوابه ورئيس  
محكمة الجناي��������ات ورئيس محكمة اإلحداث 
واملدع��������ي الع��������ام إم��������ام محكم��������ة الجناي��������ات 
ومحكمة اإلحداث  والسادة قضاة التحقيق.

وق��������ال مراس��������ل "القضاء" أن "الندوة ناقش��������ت 
قان��������ون رعاي��������ة اإلح��������داث وم��������ا ه��������و تعريف 
الح��������دث وفق امل��������ادة  3/ ثاني��������ا ، كذلك بينت  
وقت ارتكاب الجريمة هو األس��������اس لتحديد 
مس��������ؤوليته الجزائية حسب املادة  47/ أوال 

من قانون رعاية اإلحداث".
وتاب��������ع أن "الس��������ادة القض��������اة عرج��������وا خالل 
الندوة على التهم املوجهة للحدث كالجناية 
ووج��������وب أحال��������ة األدل��������ة إلى مكتب دراس��������ة 
الش��������خصية، الفت��������ني الى "موضوع��������ة تفريق 
دعوى الحدث عن البال��������غ في حالة أن البالغ 

نفذ تهمته وهو حدث".

كتاب قضائي

للقاض��������ي  جدي��������د  كت��������اب  ص��������در 
عدنان محم��������ود الغريري بعنوان 
)إحكام الحيض والطهر في الفقه 
والقانون والقضاء( عن دار مكتبة 
الصباح للنش��������ر والتوزيع ضمن 

سلسلة كتب أخرى.

ويتناول املؤلف في املبحث األول 
من��������ه مفه��������وم الحي��������ض وأصل��������ه 
ف��������ي اللغة واالصط��������الح والقانون 
ومدته، صفاته، وشروطه شارحا 

ذلك في خمسة مطالب.
فيما تن��������اول املبحث الثاني طالق 

الحائ��������ض وجاء ذلك في خمس��������ة 
مطال��������ب وه��������ي األول ع��������ن ط��������الق 
الحائ��������ض في الديان��������ات األخرى، 
وأقسام الحيض واختالف النساء 
فيه، فيما تن��������اول املطالب الثالث 
األخرى موضوعة س��������ن الحائض، 

أح��������كام ط��������الق الحائ��������ض وجواز 
طالق الزوجات فيه.

إم��������ا ع��������ن االس��������تحاضة؛ صفاتها 
وأقس��������امها وأحكامه��������ا ف��������ي الفقه 
والقانون ع��������رج الكاتب عليها في 
أربعة مطالب خالل املبحث الثالث 
أوله��������ا تعريف��������ه لغ��������ة واصط��������الح 
والثاني صفاتها والثالث أقس��������ام 

االستحاضة وأخيرا أحكامها. 
وس��������ببه  النف��������اس  أح��������كام  وع��������ن 
فيعرضه الكاتب في املبحث الثالث 
من خالل مطل��������ب تعريف النفاس 
ف��������ي اللغة واالصطالح الش��������رعي ، 
ومدة النفاس وأكثره ، ثالثا إحكام 

املترتب��������ة عل��������ى النف��������اس، وموقف 
قانون األحوال الشخصية.

ويختم الغريري كتابه في مبحثه 
الخامس بموضوع الطهر شارحا 
أقس��������امه في س��������ت مطال��������ب أولها 
تعري��������ف الطه��������ر ومدت��������ه، عالم��������ة 
الطه��������ر والق��������ول بالطه��������ر ونقض 
الطه��������ر، واملطل��������ب الراب��������ع أوج��������ز 
عالق��������ة الطهر بالع��������دة، كما فصل 
املطل��������ب الخام��������س موق��������ف قانون 
األح��������وال الش��������خصية م��������ن القول 
الطه��������ر بالعدة،  بالطه��������ر ونقض 
وأخيرا املطلب الس��������ادس اختص 

بموقف القضاء العراقي.

 "أحكام الحيض والطهر في الفقه والقانون والقضاء" للقاضي عدنان الغريري 
بغداد / إيناس جبار

 ■ غالف 

الكتاب

نينوى / إيناس جبار

صدقت محكمة تحقي��������ق املوصل أقوال أفراد 
عصابة تتاجر باآلثار  تم القبض عليهم في 
محافظة اربيل وهم يرومون بيع تس��������ع قطع 

من اآلثار كانت بحوزتهم.
"عملي��������ة   ب��������ان  التحقيقي��������ة  األوراق  وأف��������ادت 
نوعي��������ة  للق��������وات األمنية وبتنس��������يق عال مع 
جه��������از املخابرات الوطني ف��������ي املوصل قادت 
الى إلقاء القبض على عصابة تتاجر باآلثار 
بع��������د ورود معلومات عن وج��������ود قطع أثرية 
أصلي��������ة في إحدى ق��������رى مدينة املوصل وهي 
قري��������ة خزنة". فريق عمل مدني وعس��������كري تم 
تشكيله ملتابعة املوضوع، وبعد استحصال 
موافق��������ة قاض��������ي التحقي��������ق  تم اقتح��������ام أحد 
الدور وإلق��������اء القبض على املتهم )ن. ن( الذي 

يسكن أربيل ويعمل سائقا.

 من جانبه، أفاد املتهم بأنه اتفق مع ش��������ريكه 
على بيع قطع أثرية قام بشرائها من شخص 
ف��������ي  محافظة أربيل ويس��������كن مدينة املوصل 
وح��������ددت أقواله بأن��������ه كان فقط يق��������وم بدور 
الوس��������يط ب��������ني البائع واملش��������تري ومن خالل 
التحقي��������ق مع��������ه اعت��������رف بامتالك��������ه قطعتني 

أثريتني أخريني ويحتفظ بها في منزله.
ش��������ريكاه املتهمان احدهما يسكن قرية خزنة 
في املوصل ضبط بحوزتهما على قطع أثرية 
عدده��������ا  )9( مثبت��������ة تفاصيلها  في املحضر، 
يج��������ري التحقي��������ق معهم وفق امل��������ادة 40/ من 

قانون  اآلثار لسنة  2003.
وتب��������ني األوراق التحقيقية ان��������ه "جرى ضبط 
القط��������ع األثري��������ة ف��������ي دار املته��������م األخير وتم 
إجراء الفحوص عليها وتم إصدار أمر قبض 
بحقه��������م"، واش��������ار املتهم إل��������ى "ان قرية خزنة 
التي يس��������كنوها في املوصل تقع على مدينة 

أثرية وتس��������كنها عائالت بدون ترخيص في 
دور متجاوزة".

ووف��������ق مطالع��������ة نائ��������ب املدع��������ي الع��������ام  ف��������ي 
نين��������وى انه "عل��������ى أطراف تل نين��������وى األثري 
)س��������ور نينوى األثري( املمت��������د باتجاه مرقد 
النب��������ي يونس تم رصد مجموع��������ة من املقالع  
على حافة الس��������ور وهذا خ��������الف قانون اآلثار 
والت��������راث 55 لس��������نة 2005 اذ طال��������ب بالت��������زام 
الجهات املعنية بالحف��������اظ على اآلثار وإزالة 
املش��������روعات اإلس��������كانية والق��������رى وامل��������دن أو 
مشاريع الري والبزل واخذ موافقة   السلطات 

االثارية  قبل إعداد املشروعات".
وت��������م تش��������كيل لجنة مش��������تركة  بني مفتش��������ية 
آثار نينوى وبني مديري��������ة مكافحة الجريمة  
املنظمة للكش��������ف عل��������ى كافة املواق��������ع األثرية 
املتجاوز عليه��������ا وتم ضبط كافة املتجاوزين 
وكل حالة كمس��������اس بالجريمة وغلق املواقع 

وإيقاف العمل فيها لحني إكمال التحقيق.
وتابع��������ت دائرة آثار نينوى اإلجراءات للتأكد 
م��������ن مطابقة القطع للوصف األثري وش��������كلت 
لجن��������ة  مش��������تركة بني مفتش��������ية آث��������ار نينوى 
ومديرية الجريمة املنظمة لحصر التجاوزات 
لضب��������ط  األثري��������ة  املدين��������ة  ضم��������ن  الواقع��������ة 
التج��������اوزات وكيفيته��������ا  وبيان  املغروس��������ات  
واملش��������يدات  الواقع��������ة عل��������ى اآلث��������ار  يج��������ري 
التحقي��������ق  وف��������ق امل��������اد  43/ أوال  م��������ن قانون 

اآلثار  لسنة 2002.
تمت إحال��������ة القطع األثرية إل��������ى دائرة  اآلثار  
للفحص مع ربط سوابق املتهمني ومطلوبني 
يج��������ري املس��������ح امليدان��������ي  في محل س��������كنهم 
الس��������ابق والحالي التي أتمت فيها اإلجراءات 
وتصدي��������ق  عليه��������م  والقب��������ض  القضائي��������ة 
االعتراف��������ات ومن ث��������م إحالتهم إل��������ى املحاكم 

املختصة.

عصابة استخرجت قطعا أثرية من قرية موصلية مغمورة 

أج��������ازت امل��������ادة )775( م��������ن القان��������ون املدن��������ي العراق��������ي اإليج��������ار ف��������ي 
الباط��������ن والتنازل عن اإليجار حيث نصت ف��������ي فقرتها األولى على : 
))للمس��������تأجر أن يؤجر املأجور كله أو بعضه بعد قبضه أو قبله في 
العق��������ار وفي املنقول، وله كذلك أن يتنازل لغير املؤجر عن اإلجارة كل 

هذا ما لم يقض االتفاق أو العرف بغيره((.
ويعق��������د في هذا الن��������وع من اإليجار عقدان األول: ب��������ني املؤجر )املالك( 
واملستأجر األصلي )الذي استأجر من املالك(، والعقد الثاني: يحصل 
بني املس��������تأجر األصلي )الذي اس��������تأجر م��������ن املالك( واملس��������تأجر من 
الباطن )املستأجر الذي استأجر من املستأجر األصلي( وقد يختلف 
العقدان عن بعضهما من حيث الش��������روط  أو الغرض، أو يتفق العقد 

الثاني مع العقد األول، فتكون الشروط واحدة في العقدين.
أما الشق الثاني من املادة القانونية أشارت إلى "التنازل لغير املؤجر" 
فيتحقق التنازل عن املأجور بإجراء تنازل من املستأجر األصلي في 
العقد إلى شخص آخر فيحل محله في عقد اإليجار بجميع شروطه 

وأوصفه وال حاجة إلجراء عقدين.

اإليجار في الباطن 
في القانون المدني
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ول��������د القاضي ذيبان رضا كاظ��������م الغبان في 
بغ��������داد ع��������ام 1900 في محل��������ة صبابيغ األل، 
وورد عن��������ه في كت��������اب مح��������الت بغدادية أنه 
انتم��������ى لجمعية الش��������بيبة ع��������ام 1908 وهذا 
يجعل من تاريخ والدته عام 1900 مش��������كوكا 

فيه.
أكمل في بغداد دراسته االبتدائية والثانوية 
والتحق بكلية الحقوق وأنهى الدراسة فيها 

عام 1927.
عني قاضي��������ا ألول م��������رة في البص��������رة، عرف 
بالنزاهة واإلخ��������الص في عمله في القضايا 
املنظ��������ورة م��������ن قبل��������ه ح��������ني كان ف��������ي منصة 
القض��������اء. ت��������رك القض��������اء بع��������د أن انتهى به 
املط��������اف في محاكم بغ��������داد وانصرف للعمل 
ف��������ي املحاماة ف��������كان محاميا قدي��������را وبلغت 
ش��������هرته ش��������اوا عاليا في القضايا الجزائية 

بشكل خاص.
انتخ��������ب نائبا في املجل��������س النيابي لدورات 
انتخابي��������ة ع��������دة وكان من أعم��������دة املعارضة 
في العه��������د امللكي حي��������ث كان من املحرضني 
في املجلس النيابي على معارضة سياس��������ة 
الحكومة وشارك مع محمد أمني الجرجفجي 
وآخرين في وضع نصوص امليثاق الوطني 

ملطالبة الحكومة باإلصالح عام 1928 ورفع 
الطلبات الجماعية لتخفيف الضرائب على 
كاه��������ل الفقراء من أبناء الش��������عب واختير في 
إح��������دى اللج��������ان النيابي��������ة مع محم��������د رضا 
الش��������بيبي واس��������ماعيل الغانم وحس��������ن عبد 
الرحمن للرد على خطاب العرش واس��������تغل 
الضعف الظاه��������ر في املادة 45 م��������ن القانون 
األساس��������ي وامل��������ادة 29 من النظ��������ام الداخلي 
ملجل��������س الن��������واب لتوجي��������ه النق��������د للحكومة 
لتكت��������ل  الديمقراطي��������ة  األج��������واء  وتهيئ��������ة 
املعارضة ضد اإلجراءات التي تمس مصالح 
األكثرية من أبناء الش��������عب وكانت الصحف 
تتلق��������ف آراءه التي تثير جدال في األوس��������اط 

السياسية فتقوم بنشرها بعناوين بارزة.
كتب كثيرا وأدلى بأحاديث لصحف عديدة 
من أهمها أحاديثه لجريدة البالد التي كان 
يرأس تحريرها املرحوم روفائيل بطي. كان 
له نشاط اجتماعي كبير فعمل على تأسيس 
جمعي��������ة تحري��������ر فلس��������طني كما أس��������س مع 
لفيف من الشخصيات العراقية أول جمعية 

ملكافحة لتدرن في العراق سنة 1944.
كتب عنه نجي��������ب الصائغ وحس��������ني جميل، 

انتقل الى رحمة الله عام 1975.

قضاة عراقيون

القاضي ذيبان الغبان 

ص��������در كتاب جديد للقاض��������ي عدنان محمود الغريري بعن��������وان )إحكام الحيض 
والطه��������ر في الفقه والقانون والقضاء( عن دار مكتبة الصباح للنش��������ر والتوزيع 

ضمن سلسلة كتب أخرى.
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