
بغداد / القضاء

قبل أش��������هر قليلة وبمعلومات من قبل جه��������از املخابرات 
الوطن��������ي العراقي نجحت الق��������وات األمنية في منطقة أبو 
غري��������ب غربي العاصم��������ة باعتقال ش��������قيقة زعيم اإلرهاب 
الس��������ابق ف��������ي الع��������راق ومؤس��������س م��������ا يس��������مى ب�"الدول��������ة 
اإلسالمية" أبو عمر البغدادي، بعد متابعة لتنقالتها بني 

مدن املوصل وبغداد وقضاء القائم غربي األنبار.
نج��������الء داود محم��������د "أم احمد" أو أخت الش��������يخ أو األمير 
كما يسميها أفراد داعش اإلرهابي، في الواحد واألربعني 

من العم��������ر، تنحدر من قضاء حديثة في محافظة األنبار، 
وهي أخت ألربعة أش��������قاء أحده��������م حامد الزاوي "أبو عمر 
البغ��������دادي" ثاني زعي��������م للتنظيمات الس��������لفية الجهادية 
في العراق بعد األردني أب��������و مصعب الزرقاوي الذي قتل 
في العام 2006، وزوجة "عبد محمد حس��������ن" املعتقل الذي 
كان يش��������غل منصب ما يسميه التنظيم اإلرهابي بالناقل 
العام، وهو أخ جاس��������م محمد حس��������ن "أبو إبراهيم" وزير 
نفط دولة التنظيم، ووالدة مس��������ؤول تجهيز التنظيم في 
نين��������وى فضال عن ولديها الذين قت��������ال في معارك تحرير 

مدينة املوصل.

بع��������د إكم��������ال التحقيق��������ات القضائية معها س��������مح قاضي 
املخاب��������رات في املحكم��������ة املركزية لصحيف��������ة "القضاء" أن 
تنف��������رد معها بح��������وار بدأناه م��������ن بداية انضم��������ام أخيها 

"حامد" أبو عمر البغدادي إلى التنظيمات اإلرهابية". 
تقول نجالء "ما أعرف��������ه أن املوضوع بدأ قديما منذ العام 
1994 ي��������وم داهمت ق��������وات أمنية خاص��������ة بيتنا؛ واعتقلت 
أخ��������ي حامد "أب��������و عمر البغ��������دادي" برغم أن��������ه كان وقتها 
ضابطا في الشرطة بإحدى نواحي قضاء حديثة، لم نكن 

نعرف يومها سبب االعتقال الذي دام ستة أشهر".
"بع��������د أن أفرج عن أخي -تكمل نجالء- كان بصحة س��������يئة 

وأخبرن��������ا أنه تع��������رض لتعذيب قاهر، وبعده��������ا جاء قرار 
بفصله ع��������ن وظيفته األمني��������ة، عرفت بعد ذلك أن س��������بب 
االعتقال والفصل مرتب��������ط بتوجه أخي الديني وارتباطه 
بجماعة دينية لم أكن أعرف عنها شيئًا.  "تفرغ أخي بعد 
خروجه من الس��������جن لقراءة الكت��������ب الدينية وكان يقصد 
العاصمة بغداد ويعود مع صناديق مملوءة بالكتب التي 
يعكف أغلب الوقت على قراءتها، فيما اعتمد بمعيش��������ته 
على محل صغير في الحي الذي نسكنه لتصليح األدوات 

املنزلية" تقول.
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القاضي عبد الستار بيرقدار

تش��������ير العديد من املؤش��������رات إلى أن الفساد بات 
يش��������كل خطورة، ليس على التنمية االقتصادية 
فحس��������ب، بل حت��������ى على االس��������تقرار السياس��������ي 
واملجتمع��������ي برمته، باعتبار أن الفس��������اد يس��������هم 
ف��������ي تعميق الهوة بني الطبق��������ات، وينخر خزينة 
الدولة، ويف��������رز واقعا اجتماعيا يتس��������م بتراجع 
مؤشر التنمية البش��������رية وتنامي معدالت الفقر 

والبطالة.
ل��������ذا أصبح��������ت مكافح��������ة الفس��������اد م��������ن القضايا 
الوطني��������ة الكب��������رى ف��������ي بالدن��������ا والت��������ي تش��������غل 
الجمي��������ع خاصة الطبق��������ة السياس��������ية واملجتمع 
املدن��������ي, وحتى املواطن والرأي الع��������ام إال أن هذا 
األم��������ر يتطل��������ب وج��������ود إرادة سياس��������ية حقيقية 
في التصدي للفس��������اد ومحارب��������ة أصحابه وعدم 
االكتفاء بالش��������عارات، والعمل عل��������ى تفكيكه عن 
طري��������ق إصالحات عميق��������ة في مجال التش��������ريع 

واإلدارة.
ل��������ذا ف��������أن مكافح��������ة الفس��������اد مرهون��������ة ب��������االرادة 
السياسية وتعاون السلطات التي منها القضاء 
وه��������و الفيص��������ل وصاح��������ب الكلم��������ة ف��������ي جميع 
القضاي��������ا الس��������يما قضايا الفس��������اد، إذ يكون في 
الخطوط األمامي��������ة ملواجهة هذه اآلفة، وذلك من 
خالل املالحقة الجنائية ملرتكبي جرائم الفس��������اد 
وتشديد العقوبات الجنائية بالنسبة للموظفني 
العموميني, وكل م��������ن كان يدعي ويختفي خلف 
الكرس��������ي وأنه ف��������وق القانون واملس��������اءلة أو فوق 
الش��������بهات، وأن لديه حصانة أو أنه يتفيأ خلف 
منصبه ومكانته املالية واالجتماعية وفي منأى 
عن املحاس��������بة وال أحد يستطيع محاسبته، فقد 
خسئ ألن يد القانون والقضاء ستنال منه ومن 
كل من قام بالتطاول على األموال العامة واملوارد 

ومقدرات الوطن ومؤسسات الدولة.
من اس��������تغل منصبه في تحقيق مكاسب مادية، 
فان يد العدالة تص��������ل إليه وال أحد فوق القانون 
وال حصان��������ة ألي أح��������د. وهذا لن يتحقق س��������وى 
بسياس��������ة واضح��������ة املعالم وبمنظوم��������ة العدالة 
التي تعد الضامن األساس��������ي لكل سياسة تروم 
محارب��������ة الفس��������اد. نع��������م لدينا قض��������اة جريئون 

ورياديون في العراق، فليتحركوا!.

الفس��اد  مكافحة 

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 
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اإلفتتاحية

بغداد / حيدر زوير

أك��������د املتح��������دث الرس��������مي ملجل��������س القضاء 
األعل��������ى القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرقدار 
حاجة البالد إلى تحديث التشريعات التي 
ُسّنت في عقود سابقة كون الظرف الحالي 
ال يتناس��������ب والنص��������وص القانونية التي 
كتبت في منتصف القرن الس��������ابق، معّرجا 
عل��������ى قان��������ون العقوبات وأحكام��������ه كمثال 

على ذلك.
وف��������ي حوار م��������ع "القضاء" تط��������ّرق متحدث 
مجل��������س القضاء األعلى إل��������ى حديث الرأي 
العام بشأن إفالت املتهمني بحاالت الفساد 
املالي من العقاب، مؤش��������رًا أن قانون العفو 

العام األخير أت��������اح لهم ذلك، وفيما ذكر أن 
اإلعالم أصبح وسيلة للتسقيط السياسي 
في حديثه عن الفساد واملفسدين، لفت إلى 
أن القض��������اء ينظر في األدلة ال الش��������ائعات 
واألقاوي��������ل الت��������ي تنتش��������ر في الشاش��������ات 

ومواقع التواصل.
وردًا على سؤال بشأن االسماء التي يشاع 
عنها إعالميا بالفس��������اد ونه��������ب املال العام 
قال بيرقدار: "ليس كل ما يشاع في وسائل 
اإلعالم بالضرورة يكون صحيحا، أحيانا 
تعرض بعض امللفات للتسقيط السياسي 

أو لتعارض املصالح بني األطراف".
ويأس��������ف بيرقدار ل�"اس��������تخدام اإلعالم أداة 
لهذا الغرض"، مش��������يرا إل��������ى أنه "في بعض 

األحي��������ان تك��������ون ه��������ذه امللف��������ات صحيحة 
ولكنه��������ا تفتقر للدليل عل��������ى إثباتها وهذا 
يدعون��������ا للتعاون مع اإلع��������الم او أية جهة 
أخرى لتقديم الدليل إلثبات ما يش��������اع، لذا 
فالقاضي يعمل على توفر األدلة وال يعمل 
بم��������ا يرد الى علمه الخ��������اص من أقاويل أو 
ش��������ائعات او م��������ا تنش��������ره وس��������ائل اإلعالم  
فاإلدان��������ة تدور وج��������ودا وعدما م��������ع توفر 

األدلة".
وعن قانون العفو وشموله بعض الجرائم 
قال إن "تش��������ريع القوانني م��������ن اختصاص 
مجل��������س الن��������واب والقض��������اء غي��������ر مخ��������ول 
بإص��������دار التش��������ريعات وانما فق��������ط تقديم 
مقترح��������ات وف��������ق اآللي��������ات الت��������ي رس��������مها 

الدس��������تور ل��������ذا ف��������ان ما ورد م��������ن نصوص 
ف��������ي قانون العف��������و العام وم��������ا رافقتها من 
س��������لبيات كان القضاء قد أش��������ار اليها قبل 
اصداره��������ا م��������ن خ��������الل اجتماع ج��������رى بني 
رئيس واعضاء محكمة التمييز االتحادية 
م��������ع اللجنة القانونية ف��������ي مجلس النواب 
إال ان القانون قد مرر وتم التصويت عليه 
رغ��������م الس��������لبيات املوجودة في��������ه والقضاء 

ملزم بتطبيق القانون بعد نفاذه".
وفي ش��������أن آخ��������ر يخ��������ص عالق��������ة القضاء 
باإلع��������الم أك��������د أن "عالقاتن��������ا جي��������دة م��������ع 
مختل��������ف وس��������ائل اإلع��������الم املحلي��������ة منها 
ا من  والعاملي��������ة وبينن��������ا تعاون كبي��������ر بدء
نقابة الصحفيني إل��������ى القنوات الفضائية 

كاف��������ة والصح��������ف وال��������وكاالت اإلخباري��������ة 
املحلية والعاملي��������ة،  وهذه العالقات مبنية 
على أساس احترام مبادئ السلوك املهني 
للصحاف��������ة الدولي��������ة ومبدأ الش��������فافية في 

التعامل مع كافة اإلعالميني".
ولف��������ت إل��������ى أن "املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القض��������اء األعلى يع��������د هم��������زة الوصل بني 
القضاء ووس��������ائل اإلعالم بكاف��������ة أنواعها 
املرئية والس��������معية واملقروءة وكذلك نافذة 
القض��������اء للمواطن��������ني، وهو معن��������ّي برصد 
توجهات الرأي الع��������ام وتقديمه ألصحاب 

القرار في مجلس القضاء األعلى".

الحوار كامال في الصفحات الداخلية

بيرقدار: "العفو العام" أتاح لفاسدين اإلفالت 
والتشريعات بحاجة إلى تحديث

قال إن القضاء ينظر يف "األدلة على الفساد" ال "األقاويل"

بابل – بغداد / القضاء

 ح��������ّذرت محكم��������ة تحقي��������ق ف��������ي الحلة م��������ن عودة 
جريم��������ة تزوير العملة إل��������ى الواجهة بعد القبض 
عل��������ى مجموع��������ة تت��������داول بالعملة املزيف��������ة، فيما 
كش��������فت محكمة أخ��������رى في بغ��������داد ع��������ن التداول 
بعملة غير معمول بها من فئة املليون دوالر عبر 

إيهام الناس بأنها عملة ثمينة. إلى ذلك، أصدرت 
محكمة الجنايات في بابل حكما بالسجن خمس 
س��������نوات بحق مدان بتزوي��������ر العملة مع مصادرة 
األوراق النقدي��������ة. وذك��������ر قرار املحكم��������ة أن "املتهم 
اعترف بتداول عملة من فئة 50 ألف دينار مزورة 
بعد أن يجلبها من بغداد وينفقها بشراء املواشي 
املريضة واللحم الفاسد بأسعار متواضعة"، فيما 

لفت إلى أن "املحكمة بعد مخاطبة البنك املركزي 
 العملة مزورة وأصدرت حكمها بالس��������جن 5 

ّ
تبني

سنوات بحق املتهم".
وتعقيبا على القرار قال قاضي تحقيق أن "املتهم 
ارتك��������ب جريمة خطي��������رة وهي الت��������داول بالعملة 
املزيفة إضافة إلى إنفاقها بش��������راء اللحم الفاسد 
واملواشي املريضة ما يضر بالصحة واالقتصاد".

وح��������ذر القاضي "املواطنني م��������ن الباعة وأصحاب 
املصالح عبر االنتباه إلى األموال التي يكسبونها 
من أعمالهم خشية أن تكون مزورة"، الفتا إلى أن 
"املحتالني يقوم��������ون بتزوير العمالت ذات القيمة 

الكبيرة وقليلة التداول بغية عدم كشفها".
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عودة تزييف العمالت واالحتيال المالي إلى الواجهة

بغداد / سيف محمد 

أدل��������ى أفراد عصابة متخصص��������ة بعمليات 
الخطف باعترافاتهم امام محكمة التحقيق 
ان  إل��������ى  االعتراف��������ات  وأش��������ارت  املركزي��������ة، 
العصابة كانت تستهدف التجار في منطقة 
جميلة ومناط��������ق اخرى من العاصمة بغية 

مساومة ذويهم على مبالغ مالية كبيرة.
اف��������راد العصاب��������ة بين��������وا كيفي��������ة اختي��������ار 
الضحايا، مؤكدين أن مهمة مراقبة الشارع 
واختي��������ار الضحايا كانت تق��������ع على عاتق 
شخص متخصص "عالس" يزود املجموعة 

بمعلومات عن الضحايا.
يق��������ول املتهم "عماد" وهو اس��������م مس��������تعار، 
إن "أغل��������ب أف��������راد العصاب��������ة ه��������م أصدقائي 

حيث نس��������كن ف��������ي منطق��������ة واح��������دة وكنت 
اعمل منتس��������بًا ف��������ي وزارة الداخلية وتركت 
العمل لظروف معينة وبعدها تعرفت على 
شخص يدعى )سامر( وهو من عرض علي 

موضوع عمليات الخطف".
ويضي��������ف املتهم، وهو العق��������ل املدبر ألغلب 
العملي��������ات خ��������الل اعترافاته أم��������ام القاضي 
املخت��������ص بنظ��������ر قضاي��������ا قي��������ادة عمليات 
بغ��������داد "عرض��������ت املوض��������وع على ش��������قيقي 
وال��������ذي يعمل محاس��������بًا لدى اح��������د التجار 
في منطق��������ة جميلة وبع��������د موافقته أقنعته 
بان دوره يقتصر على تزويدنا بمعلومات 
ع��������ن الضحاي��������ا وع��������ن مناط��������ق س��������كناهم 

وتحركاتهم".
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كبرى عصابات الخطف أمام 
محكمة التحقيق المركزية

قضاة واسط يفتحون نقاشا واسعا حول 
اخملدرات وقانون مكافحتها اجلديد

القبض على عائلة متتهن تسليب 
255سيارات األجرة يف بغداد حمكمة احملمودية تسجل تنامي 

حاالت السرقة واخلطف

كتاب العدد

القاضي علي كمال

وسائل التواصل 
االجتماعي واملسؤولية 
عن إساءة استخدامها

■ مقر المحكمة الجنائية المركزية وسط بغداد.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / إيناس جبار

تحدث قض��������اة متخصصني بقضايا 
النزاه��������ة ع��������ن آلية س��������ير الدعاوى في 
محاكمه��������م وأس��������باب التأخي��������ر الذي 
يكتنف حس��������م قضايا الفساد، وفيما 
عزوا األسباب إلى التحقيقات اإلدارية 
واإلج��������راءات املتعلق��������ة بالجهات غير 
القضائي��������ة، لفتوا إل��������ى صعوبة جمع 
األدلة على املوظفني الفاس��������دين ممن 
ال يزالون في عملهم ألنهم سرعان ما 

يخفون آثارهم.
يقول قاضي تحقيق محكمة النزاهة 
ف��������ي الرصاف��������ة إن "قضاي��������ا النزاه��������ة 
ذات طبيعة خاص��������ة فهي تحتاج الى 
تحقي��������ق إداري وتقري��������ر م��������ن دي��������وان 
الرقاب��������ة املالي��������ة وتحقي��������ق آخ��������ر من 
دائرة املفتش العام ثم من بعدها يتم 

تحريك الشكوى".
وع��������زا أس��������باب تأخير الب��������ت بقضايا 
الفس��������اد القاضي إلى "عدم استكمال 
إج��������راءات التحقي��������ق اإلداري  من قبل 
مكت��������ب املفت��������ش العام حي��������ث تمضي 

أش��������هر عدة دون استكمال اإلجراءات، 
وإذا م��������ا تم��������ت تظه��������ر عقبة إرس��������ال 
التحقي��������ق إلى مكت��������ب الوزير لغرض 
املصادق��������ة فف��������ي كثي��������ر م��������ن األحيان 
تعدي��������الت  إلج��������راء  إعادت��������ه    تت��������م 
بس��������بب التظلمات". وردا على س��������ؤال 
بش��������أن التحقيق مع أعض��������اء مجلس 
الن��������واب، يوضح القاض��������ي "في حالة 
تحريك دعوى بحقهم يتم اس��������تكمال 
بخص��������وص  القانوني��������ة  اإلج��������راءات 
الجريمة املنس��������وبة إليه��������م، عند ذلك 
تصدر املحكمة القرار املناس��������ب سواء 
إص��������دار أمر قبض أو اس��������تقدام حتى 
غل��������ق التحقي��������ق ث��������م يتم رف��������ع كتاب 
إل��������ى مجلس القض��������اء األعلى ملفاتحة 
مجلس النواب من أجل رفع الحصانة 
عن النائ��������ب املتهم"، الفت��������ا إلى انه "ال 
يجوز إلقاء القبض على النائب املتهم 
قبل هذا اإلجراء اس��������تنادا إلى أحكام  
الدس��������تور إال بعد رف��������ع الحصانة من 

قبل مجلس النواب".

التفاصيل ص3

محاكم: أصدرنا أوامر قبض بحق 
مسؤولين لكن لم يتم تنفيذها

بابل / مروان الفتالوي

ش��������ّددت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف باب��������ل االتحادية عل��������ى قضاة 
التحقي��������ق بضرورة حس��������م قضايا املوقوفني الس��������يما م��������ا يتعلق 
بدع��������اوى اإلرهاب، كما أكدت االهتمام بمتابعة قضايا الصحفيني 

والعنف األسري واألحداث.
جاء ذلك خالل اجتماع رئيس االستئناف بقضاة محاكم الجنايات 

والجنح والتحقيق واألحداث بحضور االدعاء العام.
وقال رئيس االس��������تئناف القاضي محمود عباس هادي في حديث 
إل��������ى "القضاء" إن "االجتماع ضّم الس��������ادة قض��������اة محاكم الجنايات 
والجنح والتحقيق وكذلك االدعاء العام ملناقش��������ة س��������ير العمل في 
املحاكم وحس��������م الدعاوى الجزائية ومعالجة املعوقات واملشكالت، 
تحقيقًا ملا ورد بتوصيات الجلسة األخيرة ملجلس القضاء األعلى". 
وأض��������اف القاضي ه��������ادي أن "االجتماع ناقش موض��������وع القضايا 

الخاصة باملوقوفني ألهميتها وتعلقها بحرية اإلنسان، ما يتطلب 
بذل أقصى الجهود من قبل قضاة التحقيق لغرض إكمال اإلجراءات 
القانونية وحس��������م قضاياهم وإحالتها إلى املحاكم املختصة وفق 
الس��������قف الزمني املحدد قانونيًا واستخدام الصالحيات املمنوحة 
له��������م بموجب أحكام القان��������ون في ما يخص الج��������واز القانوني في 

إخالء سبيل املتهمني املوقوفني من عدمه".
التفاصيل ص5

بابل: جهود مضاعفة لموقوفي اإلرهاب وقضايا الصحفيين 

القاضي عماد عبد اهلل
اجلرمية املنظمة

 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان



 مدير التحرير

القاضي 
عبد الستار بريقدار

 العراق ـ بغداد ـ احلارثية ـ قرب ساعة بغداد

The Federal Judicial Authority: Iraq - Baghdad 
Tel.: 5437941 - 5433457 www.iraqja.iq

ضمانات المتهم في مرحلة التوقيف

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تقوم دعائم العدل على احترام حقوق كل إنسان وعندما يمثل املرء 
أمام القاضي متهما بارتكاب فعل جنائي فيجب أن ُيعامل معاملة 
إنس��������انية وان ال تنتهك حقوقه األساس��������ية وتوجد بضعة حقوق 
تهدف إلى حماية أي شخص يجري التحقيق معه ومنها افتراض 
البراءة وحظر التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاس��������ية والال 

إنسانية او املهينة وان يعرض على وجه السرعة امام القضاء.
 وحي��������ث ان املته��������م يفق��������د حريته ف��������ي مرحلة التوقي��������ف فالبد من 
توفي��������ر ضمان��������ات له تمكنه من الدفاع عن نفس��������ه حي��������ث أن املتهم 
الذي يشتبه بارتكابه جريمة اال انه قبل كل شيء انسان له حقوق 
يج��������ب ان تصان من خالل املعاملة الدقيقة بني اقتضاء حق الدولة 
في العق��������اب لحماية املجتمع وبني صيانة حقوق املتهم كانس��������ان 
واه��������م هذه الحقوق الحق في الحرية والحق في الدفاع والحق في 

الكرامة.
وق��������د نص الدس��������تور العراقي بان املتهم بريء حت��������ى تثبت ادانته 
ف��������ي محاكمة قانونية عادلة وال يحاكم املتهم عن التهمة ذاتها وال 
يجوز توقيف اي متهم اال بقرار من القضاء وعلى قاضي التحقيق 
ان يس��������تجوب املتهم خالل اربع وعش��������رين ساعة من حضوره بعد 

التثبت من شخصيته وإحاطته علما بالجريمة املنسوبة إليه. 
 وتؤك��������د أنظمة اإلجراءات الجزائي��������ة على أهمية عدم التعدي على 
الحريات الشخصية بغير موجب وقد أجاز املشرع العراقي إطالق 
سراح املتهم في حالة القبض عليه إذا كان هناك جواز قانوني وال 
يجوز ان تزيد م��������دد التوقيف على ربع الحد األقصى للعقوبة وال 
يزيد بأي حال من األحوال على س��������تة اشهر ويجب عرض األوراق 
التحقيقي��������ه عل��������ى محكمة الجناي��������ات الس��������تحصال األذن بتمديد 
املوقوفي��������ة ومن حق املتهم املوقوف االتصال بأس��������رته وذويه كما 
ان اتص��������ال املوقوف باهله ان يوفر حق الدفاع عنه وكذلك من حقه 
ف��������ي توكيل محام وانتداب محام عنه ف��������ي حالة عدم توكيل محام 
وتتحم��������ل خزين��������ة الدولة أجور املحام��������اة ويج��������ب ان يتم توقيف 
املتهم في االماكن املخصصة للتوقيف و ال يجوز إيداعه في مكان 
آخر وحق املتهم املوق��������وف في تلقي الزيارات وكذلك أن من حقوق 
املتهم املوقوف تلقي الع��������الج ويجب توفير الرعاية الصحية دون 
مقابل ويجب نقل املتهم املوقوف الى مستش��������فى في حالة تعرضه 
لعارض صحي يستوجب نقله الى املستشفى ويجب التأكيد على 
سرعة انجاز التحقيق في قضايا املوقوفني واحالتها الى املحكمة 

املختصة في حالة كون االدلة املتوفرة تكفي لالحالة.
 ولم يضع املش��������رع العراقي تعريفا للتوقي��������ف وإنما اكتفى بإيراد 
قواع��������د تعال��������ج التوقيف في قان��������ون أصول املحاكم��������ات الجزائية 
فالتوقيف هو سلب حرية املتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات 
التحقي��������ق فهو اج��������راء من اجراءات التحقي��������ق غايته ضمان وضع 

املتهم في التوقيف خشية هروبه وتأثيره على سير التحقيق.
 ان مرحل��������ة التوقي��������ف تنص��������ب على 
املته��������م و يكمن جوهرها في س��������لب 
حريت��������ه ولفت��������رة م��������ن الزم��������ن قابلة 
للتجدي��������د وهو يختلف عن س��������لب 
إل��������ى  يه��������دف  و  كعقوب��������ة  الحري��������ة 
حماي��������ة املجتم��������ع من ع��������ودة املتهم 
الى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف 
الى املحافظة على أدلة الجريمة من 

محاولة إخفائها اذا أطلق سراحه.
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بغداد / محمد سامي 

أربع عش��������رة عملية تس��������ليب س��������يارات في بغ��������داد كانت 
وراءها مجموعة من عائلة واحدة، األب يخطط واألبناء 

ينفذون.
وتكش��������ف اعترافات املجموعة عن س��������يناريوهات غريبة 
معّدة بعناية الستدراج سائقي األجرة وسرقة سياراتهم 

من منطقة املنصور وسط العاصمة.
وق��������ال قاضي التحقي��������ق الذي نظر القضي��������ة حارث عبد 
الجليل إن "مجموعة إجرامية مختصة بسرقة وتسليب 
الس��������يارات ألقي القب��������ض عليها بع��������د تنفيذها نحو 14 

عملية في بغداد فقط".
وأض��������اف عبد الجليل في حديث إل��������ى "القضاء" أن "أفراد 
املجموعة من أس��������رة واحدة إذ كان األب املخطط واملدبر 
للعملي��������ات وأبن��������اؤه ينفذونها بعد اس��������تدراج أصحاب 

سيارات األجرة".
وعن اآللية ذكر عبد الجليل أن "التس��������ليب يبدأ من خالل 
استئجار صاحب السيارة من منطقة املنصور ملكان آخر 
وعن��������د الركوب معه يبدأ الحدي��������ث في مواضيع مختلفة 
الى ان يصل الحوار بطلب رقم هاتفه لغرض االتصال به 

في املرات القادمة عند الحاجة للذهاب ملكان معني".
وأكمل قاض��������ي التحقيق "يتم االتصال بالس��������ائق مرات 
متع��������ددة تصل الى ثالث أو أربع مرات والغرض من ذلك 
زرع شيء من الثقة لدى السائق، وبعدها يتم الطلب منه 
من خالل مكاملة هاتفي��������ة أن يتوجه الى مكان معني بعد 

اخذ ركاب ليوصلهم وهنا يبدأ تنفيذ مخططهم".
وع��������ن أوق��������ات العملي��������ات أوض��������ح أن "كل العمليات التي 
نفذوها هي كانت تتراوح بني الساعة السادسة والعاشرة 
مس��������اًء باعتباره وقت الذروة في منطقة املنصور"، الفتا 
إل��������ى أن "العصابة كانت تختار الس��������يارات بعناية ودقة 
ويكون وقت اختيارها طوياًل بعض الش��������يء إلى ان يقع 

االختيار على سيارة أكثر حداثة ويتم استئجارها".
والتق��������ت "القضاء" بزعي��������م املجموعة ال��������ذي روى إحدى 
العملي��������ات الت��������ي قاموا به��������ا، يقول "في حدود الس��������اعة 
السابعة مس��������اء قمنا باستئجار سيارة نوع كيا اوبتما 

م��������ن منطقة املنصور وقمنا بفتح مواضيع مختلفة معه 
وبعده��������ا طلبنا منه رقم هاتفه لغ��������رض االتصال به في 
األيام املقبلة لغرض استئجاره مرات اخرى وهذه كانت 
الخطوة االول��������ى التي تليها خطوات اخ��������رى الى ان تتم 

العملية".
وأض��������اف املته��������م أن "أكثر م��������ن لقاء وأج��������رة تحدث مع 
صاحب السيارة إذ يقوم بإيصالنا الى أماكن مختلفة، 
وف��������ي إحدى املرات اتصلن��������ا بالس��������ائق وطلبنا منه ان 
يأتي ال��������ى املنصور لغرض إيصالن��������ا بعد أن تم وضع 

خطة وتنفيذها". 
وأوض��������ح قائد العصابة "نكون موزعني حس��������ب األدوار 
املرسومة، كان اثنان منا في منطقة املنصور واتجهنا 
ال��������ى إحدى املناط��������ق الواقعة جنوب بغ��������داد  حيث كان 
الش��������خص الثالث يلعب دور بائع البيبسي والعصائر 
عل��������ى احد جوانب الش��������ارع، قمنا بوضع م��������ادة منومة 
في علب��������ة عصير وميزناها بعالم��������ة معينة عن غيرها 
وعند الوصول إليه طلبنا من السائق التوقف والشراء 
منه وبالفعل اش��������ترينا العصير وقدمنا له العلبة التي 

ستجعله نائما خالل ساعة".
ويؤكد "عن��������د الوصول الى املكان املطل��������وب طلبنا منه 
ان ينتظ��������ر لكي يقوم بعده��������ا بالتوجه ملكان آخر وهنا 
انتظرن��������ا ال��������ى ان اخ��������ذ املخ��������در مفعوله ونام الس��������ائق 
وبعده��������ا اجتمعنا وقمن��������ا بإنزال الس��������ائق ورميه في 
الش��������ارع وتمت س��������رقة الس��������يارة وبيعها بمبلغ أربعة 
آالف دوالر حي��������ث كانت حصة الش��������خص منا هي الف 

دوالر للعملية".
م��������ن جانبه روى إلى "القضاء" أحد افراد هذه املجموعة 
عملي��������ة اخرى للس��������رقة قائ��������ال إن "الخط��������وة االولى من 
منطق��������ة املنص��������ور أيضا، اس��������تأجرنا س��������يارة هونداي 
النترا وفي الطريق ال��������ى منطقة قليلة الحركة ومظلمة 
بعض الش��������يء، قمنا بتهديد الس��������ائق، كان ابي يحمل 
مسدس��������ا صوتيا ويجلس الى جانب الس��������ائق فشهره 
بوجه السائق وأنا بدوري كنت احمل سكني فأخرجته 
وطعنت��������ه ف��������ي ي��������ده واجبرناه عل��������ى التوقف وس��������رقنا 

السيارة، وهي من العمليات السريعة التي قمنا بها".

قضاة جزاء حتدثوا عن أساليب ترويجها

المقاهي أخطر أماكن تعاطي المخدرات 
ومعظم المروجين سائقو أجرة

بغداد / حيدر زوير

لم يعد تفش��������ي املخ��������درات في 
البس��������يط  بالش��������كل  الع��������راق 
الس��������نوات  ف��������ي  كان  ال��������ذي 
فحت��������ى  الس��������ابقة،  األخي��������رة 
األم��������س القري��������ب كان مروجو 
ومتعاط��������و املخ��������درات من أقل 
العصابات والجماعات خبرة 
ف��������ي نقل بضائعه��������م وبيعها، 
إال أن اإلطالع عل��������ى الدعاوى 
ف��������ي  باملخ��������درات  الخاص��������ة 
املحاك��������م يكش��������ف ع��������ن تحول 
خطي��������ر ف��������ي ه��������ذه التج��������ارة، 

فقد صار الكثي��������ر من موردي 
البضاع��������ة  ه��������ذه  ومروج��������ي 
طرق��������ا  يمتلك��������ون  القاتل��������ة 
متع��������ددة لإليقاع بضحاياهم 
ونقله��������ا من م��������كان إل��������ى آخر 

بشكل يصعب الكشف عنها.
ويتحدث قض��������اة جزاء خبراء 
أحاديث  املخدرات عبر  بملف 
إل��������ى "القضاء" ع��������ن أهم طرق 
ت��������داول وتعاط��������ي املخ��������درات، 
الفت��������ني إل��������ى أن تفش��������يها في 
ي��������دق ج��������رس اإلنذار  املقاهي 

ملواجهة هذه اآلفة بحزم.
يقول القاضي املختص بنظر 

املحكمة  في  املخدرات  قضايا 
اس��������تئناف  بمحكمة  املركزية 
"ط��������رق  إن  الرصاف��������ة  بغ��������داد 
الس��������ابق  في  كانت  التروي��������ج 
تقتصر على أساليب تقليدية 
وبسيطة، إال أنها اآلن صارت 
متعددة ومعق��������دة؛ وًأصبحت 
هذه العصابات تس��������تفيد من 
س��������قطات العصابات السابقة 
التي تنجح القوات األمنية في 

اإليقاع بها".
وأض��������اف القاض��������ي أن "أغلب 
املروج��������ني هم ف��������ي األصل من 
املتعاط��������ني؛ فهؤالء وبس��������بب 

الكلف��������ة املالي��������ة العالي��������ة مل��������ا 
م��������ادة  خاص��������ة  يتعاطون��������ه 
يتس��������اوى  التي  الكريس��������تال 
سعرها بس��������عر الذهب حيث 
باملثقال، يضطر هؤالء  تباع 
الدخ��������ول  ال��������ى  املتعاط��������ون 
ف��������ي تج��������ارة املخ��������درات م��������ن 
احتياجاته��������م  تأم��������ني  آج��������ل 
املخ��������درات  م��������ن  الش��������خصية 
وه��������ؤالء ف��������ي الع��������ادة ط��������رق 
ترويجهم وبيعهم للمخدرات 

بسيطة".
وع��������ن كيفي��������ة نقله��������ا، يفصل 
قاض��������ي التحقي��������ق قائاًل "في 

ما يرتبط بمادة الكريس��������تال 
وهي األوسع انتشارا واألكثر 
خط��������را م��������ن غيره��������ا فعملية 
بس��������بب  بس��������يطة جدا  نقلها 
صغر حجمها الذي يمّكن من 
تخبئتها في أي مكان"، فيما 
لفت إل��������ى أن "أغل��������ب الناقلني 
لها من املحافظات الجنوبية 
في العادة س��������ائقو س��������يارات 
الكش��������ف  األج��������رة، ولكن بعد 
منه��������م،  الكثي��������ر  واعتق��������ال 
صارت هنال��������ك طرق متعددة 
الناقلني يدسونها  أن  ومنها 
ف��������ي حاجيات ال��������ركاب أو مع 

األطفال أو ف��������ي أماكن بعيدة 
داخل السيارات".

وع��������ن أخطر أش��������كال الترويج 
املحكم��������ة  قاض��������ي  يؤك��������د 
تكمن  "الخط��������ورة  أن  املركزية 
ف��������ي هو تفش��������ي ف��������ي املقاهي 
والكافيهات، إذ أن البعض من 
أصحاب هذه األماكن يدسون 
"اآلراكي��������ل"  ف��������ي  املخ��������درات 
علم  غي��������ر  م��������ن  واملش��������روبات 
الزبائ��������ن من أج��������ل الدفع بهم 
لإلدم��������ان وهذا م��������ا نحذر منه 

الشباب".
 وعن ط��������رق الترويج األخرى 
حدثنا قاض آخر في املحكمة 
ذاتها عن قضية ينظرها، فقال 
"هنالك ما يسمونها ب�"الَكعدة" 
فه��������ذه القضي��������ة الت��������ي أمامي 
لفتات��������ني يس��������كنان ش��������قة في 
منطقة الغدي��������ر، يقمن بإعداد 
ما يس��������مونها ب�"الَكعدة" وهي 
جلسة يقدمن فيها لزبائنهن 
وهم ف��������ي العادة من الش��������باب 
"اآلرَكيل��������ة"  عب��������ر  املخ��������درات 
"الكريس��������تال"  مخ��������در  وكذلك 
الذي هو عبارة عن مادة صلبة 
توضع بأنابيب خاصة وعبر 
التس��������خني تتحول ال��������ى مادة 

غازية يستنشقها املتعاطي".
أما الطرق العابرة والتي تتسم 
ببساطتها فقد حدثنا قاضي 
محكمة جناي��������ات الكرخ وهو 
اآلخ��������ر معن��������ي بنظ��������ر قضايا 
املخدرات قائال "ما زالت هنالك 
بعض األساليب التقليدية في 
الترويج للمخدرات ويتم عبر 
الهاتفي،  واالتص��������ال  املعارف 
ينش��������رون في مناطق  فهؤالء 
مح��������ددة وعل��������ى األغل��������ب ذات 
ويق��������وم  التج��������اري  الطاب��������ع 
به��������م  باالتص��������ال  املتعاط��������ي 
عبر وس��������طاء ويت��������م البيع في 
أماكن مختلفة، وهؤالء يسهل 

كشفهم والقبض عليهم".

بابل – بغداد / القضاء

ح��������ّذرت محكم��������ة تحقي��������ق ف��������ي الحلة 
م��������ن عودة جريم��������ة تزوي��������ر العملة إلى 
الواجه��������ة بعد القبض عل��������ى مجموعة 
تت��������داول بالعملة املزيفة، فيما كش��������فت 
محكم��������ة أخرى في بغداد ع��������ن التداول 
بعملة غير معمول بها من فئة املليون 
دوالر عب��������ر إيه��������ام الن��������اس بأنها عملة 

ثمينة.
إلى ذلك، أصدرت محكمة الجنايات في 
بابل حكما بالس��������جن خمس س��������نوات 
بحق مدان بتزوير العملة مع مصادرة 

األوراق النقدية.
وذكر ق��������رار املحكم��������ة أن "املتهم اعترف 
بت��������داول عملة م��������ن فئة 50 أل��������ف دينار 
م��������زورة بع��������د أن يجلبه��������ا م��������ن بغ��������داد 
وينفقه��������ا بش��������راء املواش��������ي املريض��������ة 
واللحم الفاس��������د بأس��������عار متواضعة"، 
فيما لفت إلى أن "املحكمة بعد مخاطبة 
البن��������ك املرك��������زي تب��������نّي العمل��������ة مزورة 
وأصدرت حكمها بالس��������جن 5 سنوات 

بحق املتهم".
وتعقيبا على القرار قال قاضي تحقيق 
جريم��������ة خطي��������رة  ارتك��������ب  "املته��������م  أن 
وه��������ي التداول بالعمل��������ة املزيفة إضافة 
إل��������ى إنفاقه��������ا بش��������راء اللحم الفاس��������د 
واملواش��������ي املريضة ما يضر بالصحة 

واالقتصاد".
وح��������ذر القاضي "املواطن��������ني من الباعة 
وأصح��������اب املصالح عب��������ر االنتباه إلى 
األم��������وال التي يكس��������بونها من أعمالهم 
خش��������ية أن تكون م��������زورة"، الفتا إلى أن 
"املحتال��������ني يقومون بتزوي��������ر العمالت 
ذات القيم��������ة الكبي��������رة وقليل��������ة التداول 

بغية عدم كشفها".
من جه��������ة أخرى، رص��������دت متابعة أحد 
القضاة عملة أثري��������ة فئة املليون دوالر 

متداول��������ة، وعل��������ى الرغ��������م م��������ن أن ه��������ذه 
الورق��������ة النقدية غير مزورة إال أنها بال 

قيمة مالية.
وتشير املعلومات إلى أنه في ثمانينات 
القرن املاضي وتحدي��������دا في عام 1988 
صدرت م��������ن قبل جمعي��������ة املليونيرات 
األمريكي��������ة ورق��������ة نقدي��������ة فئ��������ة املليون 
دوالر يرافقه��������ا مس��������تند يؤك��������د ان هذه 
الورقة غي��������ر مزيفة وص��������درت بكميات 

محدودة وزعت لألثرياء في أميركا.
وبعدما انتشرت هذه العملة في الكثير 
من الدول العربية عن طريق أش��������خاص 
يتاج��������رون ف��������ي األوراق النقدية املزيفة 
دخل��������ت للع��������راق وب��������دأ مجموع��������ة من 
األش��������خاص يروج��������ون لبيعه��������ا مقابل 

مبلغ 400 ألف دوالر.
وفي متابعة م��������ن قبل قاضي التحقيق 
في الرصافة على احد مواقع التواصل 

االجتماع��������ي رصد لحالة ع��������رض هذه 
العملة للبيع، ووجه القاضي مجموعة 
م��������ن الق��������وات األمني��������ة لنص��������ب كم��������ني 
للش��������خص الذي قام بعرضها وعرض 

عليه مبلغ من املال لغرض شرائها.
وقال نائ��������ب املدعي الع��������ام محمد عبد 
ج��������ازة في محكمة تحقيق الرصافة "تم 
التحقي��������ق م��������ع املتهم عن مص��������در هذه 
العملة وكيف وصل��������ت اليه وإذا ما قام 
ببيع قط��������ع أخ��������رى منها, اف��������اد املتهم 
معترف��������ا بان هذه العمل��������ة ال تعود اليه 
بل الى اش��������خاص اخرين طلبوا منه أن 
يروج لها مقابل مبلغ من املال كنس��������بة 

من عملية البيع".
وأض��������اف أن "املتهم قام ب��������اإلدالل على 
االش��������خاص  الذين طلبوا منه ان يروج 
هذه العملة النقدي��������ة وتم القاء القبض 
عليهم بعد صدور مذكرات القبض من 
قبل قاض��������ي التحقيق وأفادوا بدورهم 
أنه��������م حصل��������وا عليه��������ا مقاب��������ل مبل��������غ 
75 ملي��������ون دين��������ار عراقي من ش��������خص 
اخر بعد ماكان تربطه��������م به معامالت 
تجارية يدينونه بمبلغ وعرض عليهم 
الورقة النقدية بديال عنه بحجة زيادة 

الفائدة لهم".
واضاف املتهم��������ون –والكالم للقاضي- 
انهم ذهبوا الى البنك املركزي العراقي 
واستفس��������روا ع��������ن قيم��������ة ه��������ذه الورقة 
النقدية وتأكدوا ان هذه الورقة النقدية 
ال قيمة لها من الناحية الورقية بل هي 
صادرة م��������ن قبل جمعي��������ة املليونيرات 
الجمعي��������ة  قام��������ت  حي��������ث  األمريكي��������ة 
وتوزيعه��������ا  العمل��������ة  ه��������ذه  بإص��������دار 
وبع��������د  باملج��������ان  الجمعي��������ة  ألعض��������اء 
الطلب من قبل مجموعة من هواة جمع 
العمالت القديمة والنادرة للجمعية قد 
تم بيعهم هذه العملة مقابل 5 دوالرات 
للواحدة لغرض االحتفاظ بها كذكرى.

مليون دوالر "وهمي" يدخل السوق

عودة تزييف العمالت واالحتيال المالي إلى الواجهة
القبض على عائلة تمتهن تسليب 

سيارات األجرة في بغداد

■ الكريستال .. أخطر المواد المخدرة المتداولة في الشارع 

■ ورقة نقدية رمزية بمليون دوالر تفتقر الى القيمة المادية



مكافحة الفساد.. حلول ثورية 
أم إصالحات جذرية

يتسم الحديث عن مكافحة الفساد في هذه األيام بحماسة كبيرة، 
ويت��������ردد صداه ف��������ي مختلف األوس��������اط الحكومية والتش��������ريعية 
واإلعالمية والش��������عبية، وذلك أمر حسن فش��������يوع الرفض لظاهرة 
الفساد يمثل دعامة أساسية إلسناد األجهزة املعنية بمكافحة تلك 
اآلف��������ة، ويمثل في الوقت ذاته ضغط��������ا عليها إلحراز تقدم ملموس 

في هذا امللف.
وإذا كان اإلجماع الوطني )ظاهرًا( قد انعقد على أن املعركة القادمة 
هي معركة القضاء على الفساد فأن السؤال الجوهري الذي يطرح 
ف��������ي هذا الص��������دد هو ع��������ن ماهية تل��������ك املعركة وآلياته��������ا ومن هم 

الشخوص املستهدفون؟ 
وي��������كاد يتفق الجميع على أن األس��������لوب الثوري املتمثل باإلطاحة 
برؤوس الفس��������اد وزجهم في السجون هو الخيار األمثل واألنجع. 
وهو أس��������لوب له بريق في أوس��������اط الناس كاف��������ة. كيف ال والجميع 
ينتظ��������ر تلك اللحظة بف��������ارغ الصبر. غي��������ر أن املختصني في مجال 
مكافحة الفساد يعلمون جيدًا إن األسلوب الثوري لوحده لن يجدي 
نفع��������ًا. وال يمكن تطبيقه ف��������ي الكثير من الحاالت. ذل��������ك أن املعركة 
ضد الفس��������اد تختلف اختالفًا جوهريًا عن املعرك��������ة ضد اإلرهاب، 
فالجماعات اإلرهابية جماعات لها كيانات مادية ملموس��������ة ولها 
قيادات معروفة وتتمركز في مناطق معينة، وكل ذلك يجعلها في 

متناول قواتنا البطلة. 
أما مافيات الفس��������اد فليس��������ت عل��������ى ذلك النحو م��������ن الوضوح إنها 
جماعات تستتر خلف واجهات دينية وسياسية واقتصادية، ولها 
عناوين مجتمعية بارزة. وأي��������ة محاولة لإلطاحة بها )ثوريًا( دون 
توفر أدلة واضحة سيطبع جهود مكافحة الفساد بطابع االستهداف 
السياس��������ي. نعم يتخذ األس��������لوب الثوري والحازم في التعامل مع 
املفس��������دين )بعد كش��������فهم( أهمية قصوى في ردعه��������م وإعادة بناء 
الثقة مع املجتمع، ولكن ش��������ريطة أن تس��������بق ذلك إصالحات جذرية 
تطال مؤسس��������ات الدولة كافة وأهم تل��������ك اإلصالحات هو اإلصالح 
السياس��������ي واالقتصادي ،وضرب كل نشاط اقتصادي غير مشروع 
لألحزاب والجماعات الدينية والسياسية، وإعادة النظر في النظام 
املصرفي في الع��������راق، وتحديث نظام التعاق��������دات العامة وضرورة 
االلتزام به وإلغاء املحاصصة في إشغال املناصب العليا في الدولة، 
وتفعيل قانون مجلس الخدمة.وخلق الثروة وفرص العمل، وتقليل 
مع��������دالت الفقر في الب��������الد، ورفع كفاءة الجه��������از اإلداري في الدولة. 
وإسناد وتنمية القطاع الخاص، وتحسني نظام األجور والتأمينات 
وجعلها أكثر عدالة .وتفعيل املشاركة الشعبية في مكافحة الفساد، 
واس��������تخدام التكنولوجيا الحديثة ف��������ي تقديم الخدمات للجمهور 
للفص��������ل بني مقدم الخدمة ومتلقيها، بغية تقلي��������ل حاالت االبتزاز 
والرشوة. وبخالف ذلك لن تتحقق أهداف هذه املعركة .فزج مجموعة 
من الفاسدين في السجون مع بقاء البيئة التي أنتجتهم لن يحل من 

األمر شيئًا.  
إن نجاح هذه )الحرب املقدس��������ة( ضد الفساد يتطلب توافر شروطًا 
موضوعية. أهمها التنس��������يق العالي بني األجهزة املعنية بمكافحة 
الفس��������اد كافة، وان يؤدي كل منهم دوره املرس��������وم ل��������ه وفق القانون.  
وتتس��������ع خارطة تلك األجهزة والجهات لتشمل جهاز االدعاء العام 
وديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة ومكاتب املفتشني العموميني 
ومنظمات املجتمع املدني وغيرها والتي تنتظرها العديد من امللفات 
املهمة التي تحتاج إلى تكثيف الجهود، خاصة في القطاعات التي 
تش��������هد خروقات كبيرة والتي منها ملفات تهريب النفط والكمارك 
واملنافذ الحدودية وقطاع املصارف وغير ذلك  لتقدم للقضاء ملفات 
ناضجة قانوني��������ًا ومتوفرة على أدلتها تمكنه م��������ن إصدار األحكام 

بيقني اليعتريه شك.
وبغير ذلك فأن الحرج األكبر سيقع على القضاء حني تقدم له ملفات 
ضخمت إعالميًا وصدرت فيها أحكام مسبقة من الشارع تحت تأثير 
صناعة الرأي العام دون أن تتوفر تلك امللفات على أسبابها وأدلتها 

القانونية املعتبرة.  

 قضاة أوضحوا آلية سري الدعاوى وكشفوا أسباب تأخريها

محاكم نزاهة: أصدرنا أوامر قبض بحق 
مسؤولين لكن لم يتم تنفيذها
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"عالس" يوفر املعلومات ويختار الضحايا

كبرى عصابات الخطف أمام محكمة التحقيق المركزية: استهدفنا التجار والمترفين
بغداد / سيف محمد

أدلى أف��������راد عصابة متخصص��������ة بعمليات 
الخطف باعترافاتهم امام محكمة التحقيق 
ان  إل��������ى  االعتراف��������ات  وأش��������ارت  املركزي��������ة، 
العصابة كانت تستهدف التجار في منطقة 
جميلة ومناطق اخ��������رى من العاصمة بغية 

مساومة ذويهم على مبالغ مالية كبيرة.
اختي��������ار  كيفي��������ة  بين��������وا  العصاب��������ة  اف��������راد 
الضحايا، مؤكدين أن مهمة مراقبة الشارع 
واختي��������ار الضحايا كانت تق��������ع على عاتق 
شخص متخصص "عالس" يزود املجموعة 

بمعلومات عن الضحايا.
يق��������ول املتهم "عماد" وهو اس��������م مس��������تعار، 
إن "أغل��������ب أف��������راد العصاب��������ة ه��������م أصدقائي 
حي��������ث نس��������كن ف��������ي منطق��������ة واح��������دة وكنت 
اعمل منتس��������بًا ف��������ي وزارة الداخلية وتركت 
العمل لظروف معينة وبعدها تعرفت على 
شخص يدعى )سامر( وهو من عرض علي 

موضوع عمليات الخطف".
ويضي��������ف املتهم، وهو العق��������ل املدبر ألغلب 
العملي��������ات خ��������الل اعترافاته أم��������ام القاضي 
املختص بنظر قضايا قيادة عمليات بغداد 
"عرضت املوضوع على شقيقي والذي يعمل 
محاسبًا لدى احد التجار في منطقة جميلة 
وبعد موافقت��������ه أقنعته ب��������ان دوره يقتصر 
على تزويدنا بمعلومات عن الضحايا وعن 

مناطق سكناهم وتحركاتهم".
وع��������ن أول عملية خطف نفذته��������ا العصابة 
يذك��������ر املتهم أن "العملية اس��������تهدفت تاجرًا 
للمواد الغذائية في سوق جميلة بناًء على 

معلوم��������ات زودنها بها )العالس( ش��������قيقي 
تضمن��������ت مكان عمل��������ه وس��������كنه وتحركاته 
وبعدها تمت مراقبته ملعرفة وقت خروجه 

من املنزل".
ويذكر املتهم أن "االتفاق جرى مع املتهمني 
اآلخري��������ن على وقت وم��������كان تنفيذ العملية 
وفي منطقة ش��������ارع فلسطني إذ كنا نستقل 
ثالث س��������يارات قام احدن��������ا بالوقوف أمامه 
واجب��������اره عل��������ى التوق��������ف وكان معه ش��������اب 
تبني ان��������ه ابنه فأجبرناهم على الركوب إلى 
س��������ياراتنا تحت تهديد الس��������الح وتوجهنا 

بهم إلى منطقة الحسينية".
واس��������تطرد املته��������م "ت��������م االتص��������ال ب��������ذوي 
املخطوف��������ني م��������ن هات��������ف الضحية خش��������ية 
تتبعن��������ا او التوصل إلينا م��������ن قبل القوات 
األمنية وطلبنا منهم دفع مبلغ مالي قدره 
)أربعمائة ألف دوالر أميركي("، مش��������يرًا إلى 
ان ذوي الضحايا اس��������تجابوا الى مطالبنا 
وتم االتف��������اق معهم على آلية معينة لغرض 
تس��������ليم املبلغ وتم تقسيمه وحصل كل فرد 
عل��������ى )1400( دوالر أميرك��������ي بحجة اننا لم 
نتس��������لم املبل��������غ كام��������اًل، أما الحص��������ة األكبر 
فكانت ل��������ي والثنني من املتهم��������ني اآلخرين 
والتي وصلت إلى ما يقارب )40( ألف دوالر 

لكل منا".
ويذك��������ر املته��������م عم��������اد أن "أغل��������ب عملياتنا 
كان��������ت تس��������تهدف تج��������ارًا وغالب��������ا م��������ا يتم 
اختيارهم اما عن طريق العالس )الواش��������ي 
أو الدليل( او من خالل املظهر فأحيانًا نقوم 
بجولة في مناطق الرصافة ونقوم باختيار 
الضحي��������ة من خ��������الل مظهره ون��������وع املركبة 

التي يستقلها".

وبني "كن��������ا نخبئ الضحايا في منزل يعود 
ألحد أف��������راد العصابة لكن بقي��������ة املجموعة 
يجهلون مكان��������ه وعند الذه��������اب الى املنزل 
لوضع الضحية فيه ال يتم اصطحاب بقية 
األفراد معنا خش��������ية القب��������ض على احدهم 
ومن خالل��������ه يتم التوصل للبقي��������ة وأحيانًا 
لع��������دم ثقتنا بالبعض منهم".  ويروي متهم 
آخ��������ر من اف��������راد العصاب��������ة  تفاصيل عملية 
اخ��������رى حيث اف��������اد "عند ذهابن��������ا في جولة 

وعل��������ى طريق س��������ريع محمد القاس��������م وقع 
االختي��������ار على اح��������د املواطن��������ني باالعتماد 
على مظهره وكان يس��������تقل س��������يارة حديثة 
غالي��������ة الثم��������ن وقمن��������ا باعت��������راض طريق��������ه 
واجباره على التوقف وخطفه تحت تهديد 
السالح"، مشيرا الى انه "تم االتصال بذويه 
وطلبن��������ا مبلغ مالي قدره )خمس��������مائة الف 
دوالر اميركي( وت��������م االتفاق على مبلغ اقل 

وتم استالمه بالطريقة القديمة نفسها".

ويضيف املتهم أن "املبالغ كانت تقسم على 
متهمني معين��������ني اما اآلخرون فكانت توزع 
لهم حص��������ص قليلة بحج��������ة ان املبلغ الذي 
كانوا يس��������اومون عليه قلي��������ل في حني انهم 
يأخذون مبالغ كبي��������رة فضاًل عن ان عملية 
االتف��������اق على املبلغ واالس��������تالم والتس��������ليم 

كانت تدار من قبلهم".
ويتح��������دث ع��������ن ان "أح��������د املخطوف��������ني ق��������ام 
باله��������روب وادى ذل��������ك الى كش��������ف امر احد 

املتهم��������ني ما اضطر اهل املته��������م الى تالفي 
املوض��������وع عش��������ائريًا ودفع مبل��������غ من املال 
كفص��������ل عش��������ائري اذ جمع ه��������ذا املبلغ من 
حصص اف��������راد العصابة بعد تنفيذ احدى 
العمليات". وذكر املته��������م تفاصيل عمليات 
اخ��������رى منها اس��������تهداف تاج��������ر للذهب في 
احدى مناط��������ق الرصافة، الفتا إلى ان "هذه 
العملي��������ة تمت من خ��������الل متابعة الضحية 
وتمت مس��������اومة ذويه على مئة الف دوالر 
أميركي اال أنهم اخبرونا بتوفر ثالثني الف 
فقط وتم استالم املبلغ وتقسيمه على بقية 

افراد العصابة".
واس��������تطرد املتهم في الحديث عنه عمليات 
أخرى أن "إحدى الحوادث استهدفت تاجرًا 
آخ��������ر للم��������واد الغذائي��������ة في س��������وق جميلة 
وتمت العملية بن��������اًء على معلومات زودنا 
بها ش��������قيقي الذي يس��������كن منطقة الش��������عب 
حيث ت��������م تتبعه ورص��������د تحركاته ونفذت 
العملي��������ة على طريق س��������ريع القن��������اة حيث 
كان��������وا ثالثة اش��������خاص التاجر اس��������تطاع 
الهرب وتم خطف ش��������خصني ابنه وقريبه"، 
مش��������يرًا الى ان " التاجر دف��������ع مبلغ مقداره 
)مئ��������ة وثالثون ال��������ف دوالر أميركي( مقابل 
إط��������الق س��������راح ابن��������ه وقريبه وتم اس��������تالم 

املبلغ وتقسيمه".
يذك��������ر ان جه��������ودًا قضائي��������ة س��������اهمت في 
االطاحة بافراد العصابة من خالل املتابعة 
واإلشراف املباشر للقاضي املختص بنظر 
قضايا قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع 
األجه��������زة األمنية التابع��������ة للعمليات حيث 
القي القبض على املتهمني خالل تواجدهم 

وتجمعهم في دار احد املتهمني".
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يق��������ول قاضي تحقيق محكم��������ة النزاهة 
في الرصاف��������ة إن "قضاي��������ا النزاهة ذات 
طبيعة خاصة فهي تحتاج الى تحقيق 
إداري وتقري��������ر من ديوان الرقابة املالية 
وتحقيق آخر من دائرة املفتش العام ثم 

من بعدها يتم تحريك الشكوى".
وع��������زا أس��������باب تأخي��������ر الب��������ت بقضايا 
الفس��������اد القاض��������ي إلى "عدم اس��������تكمال 
إج��������راءات التحقي��������ق اإلداري  م��������ن قبل 
مكتب املفتش العام حيث تمضي أشهر 
عدة دون اس��������تكمال اإلجراءات، وإذا ما 
تمت تظهر عقبة إرس��������ال التحقيق إلى 
مكت��������ب الوزي��������ر لغ��������رض املصادقة ففي 
كثي��������ر من األحيان تت��������م إعادته   إلجراء 

تعديالت بسبب التظلمات".
وردا عل��������ى س��������ؤال بش��������أن التحقيق مع 
أعضاء مجلس النواب، يوضح القاضي 
"ف��������ي حال��������ة تحري��������ك دع��������وى بحقه��������م 
القانونية  يت��������م اس��������تكمال اإلج��������راءات 
بخص��������وص الجريمة املنس��������وبة إليهم، 
عند ذلك تصدر املحكمة القرار املناسب 
س��������واء إصدار أم��������ر قبض أو اس��������تقدام 
حتى غلق التحقيق ث��������م يتم رفع كتاب 
إل��������ى مجلس القض��������اء األعل��������ى ملفاتحة 
مجلس الن��������واب من أجل رفع الحصانة 
ع��������ن النائ��������ب املته��������م"، الفتا إل��������ى انه "ال 
يجوز إلق��������اء القبض على النائب املتهم 
قب��������ل هذا اإلجراء اس��������تنادا إل��������ى أحكام  
الدستور إال بعد رفع الحصانة من قبل 

مجلس النواب".
أم��������ا في م��������ا يخ��������ص الدرج��������ات التي ال 
تتمتع بحصانة فتس��������تكمل اإلجراءات 

وم��������ن ثم تح��������ال إلى محاك��������م الجنح او 
القانوني��������ة  امل��������ادة  الجناي��������ات حس��������ب 

للتهمة، كما يعّبر. 
ويتابع قاض��������ي التحقي��������ق أن "القضاء 
يص��������در مذك��������رات القب��������ض وه��������و غي��������ر 
مس��������ؤول عن تنفيذها، فه��������ذا يقع على 
عاتق السلطة التنفيذية املتمثلة بوزارة 
الداخلي��������ة"، الفت��������ا إل��������ى أن "الكثي��������ر من 
األوامر صدرت بحق وزراء ووكالء ولم 
تنفذ برغم التأكيدات املس��������تمرة بعض 
األس��������باب ترجع إل��������ى هروبه��������م خارج 
الب��������الد"، مؤك��������دا "حرص القض��������اء على 
تنفيذ مذك��������رات القبض ووجود تعاون 
بني مجلس القضاء األعلى واالنتربول 
الدولي حسب اتفاقية الرياض للتعاون 

القضائي".
ويؤش��������ر قاضي التحقيق مالحظة في 
م��������ا يخص املتهمني املقيم��������ني في إقليم 
كردستان، الفتا إلى أن "مذكرات القبض 
مؤش��������رة ف��������ي كاف��������ة املناف��������ذ الحدودية 
واملطارات لكننا نص��������دم بحالة تخص 
بع��������ض املتهم��������ني مم��������ن يقطن��������ون في 
اقلي��������م كردس��������تان ف��������أن وزارة الداخلية 
تق��������وم بمفاتحة ممثلي��������ة االقليم لديها 
باعتباره��������ا همزة الوص��������ل بيننا وبني 
اإلقليم، الن املحكمة ليست من مهامها 
مفاتحتها مباش��������رة لكننا ال نجد أذانا 

صاغية لألسف".
ويع��������رج بع��������د اس��������تكمال التحقيق فأن 
"امل��������ادة القانوني��������ة تحي��������ل املته��������م إلى 

محكم��������ة الجنايات اذا كان��������ت الجريمة 
يعاقب عليها بالسجن املؤبد وأكثر من 
5 س��������نوات الى 15 سنة استنادا للمادة 
125 من قان��������ون العقوبات ام��������ا التهمة 
التي تك��������ون عقوبتها من 3 اش��������هر الى 
خم��������س س��������نوات او غرام��������ة  تحال على 

محكمة الجنح".
من جانبها تقول القاضية ندى محمد 
عيس��������ى إن "القضاء لم تتوقف أحكامه 
أب��������دا وه��������و يعتمد ف��������ي األح��������كام التي 
تص��������در بح��������ق املس��������ؤولني الفاس��������دين 
وإهدار امل��������ال العام على األدلة واألوراق 
التحقيقي��������ة فمت��������ى م��������ا أنج��������ز قاضي 
التحقيق اإلضبارة أصوليا س��������تعرض 
عل��������ى محكمة املوضوع إلص��������دار القرار 

الفصل".
وتضيف إلى "القض��������اء": "أحيانا تكون 
عملية جمع األدلة على املوظف الفاسد 
أمام محكمة التحقيق صعبة الس��������يما 
مم��������ن مازال يش��������غل الوظيف��������ة ويحاول 
يخفي آث��������اره لدى دائرت��������ه وهذا يؤخر 
التحقي��������ق"، وتؤكد عيس��������ى أن "ملحكمة 
املوض��������وع الجنح أو الجناي��������ات القرار 
الفص��������ل وحس��������ب ما يس��������تطيع قاضي 
التحقي��������ق جمع��������ه، والحقيق��������ة ان اغلب 
املحالني الى ه��������ذه املحكمة هم موظفو 
الدولة ومن هم بدرجات خاصة أساتذة 
وعم��������داء الجامع��������ات واملحكمة ال تنظر 

الى االعتبار إنما إلى التهمة".
وتع��������رج القاضية ندى عل��������ى أن "الرأي 

الع��������ام ال يعل��������م م��������ا يوجد ف��������ي األوراق 
التحقيقي��������ة كما حدث ف��������ي قضية أمني 
بغ��������داد )عبعوب( الذي حكم بالس��������جن 
ملدة س��������نة لتجاوزه عل��������ى رصيف أمام 
منزله وليس لتهمة أخرى وهي تجاوز 
صالحيت��������ه ف��������ي إكس��������اء ش��������ارع وه��������ي 
قانون��������ا ال تس��������توجب عقوبة س��������نة مع 
النفاذ ولكونه أمني بغداد اعتبر الحكم 

مشددا".
وعن محكم��������ة الجناي��������ات وعملها، قال 
رئي��������س محكم��������ة الجناي��������ات املختصة 
بقضايا النزاهة القاض��������ي جمعة داود 
الس��������اعدي إن "الجرائ��������م الت��������ي تخ��������ص 
املوظ��������ف او املكلف بخدم��������ة عامة تحال 
من قب��������ل محكم��������ة التحقي��������ق املختصة 
بالنزاه��������ة وتتعل��������ق غالب��������ا باالض��������رار 
العم��������دي باملال الع��������ام واختالس اموال 
الدولة حسب ما نص عليه قانون هيئة 

النزاهة لسنة 2011".
وأض��������اف "على ضوء ذلك تنظر من قبل 
الجناي��������ات وتص��������در حكمها  محكم��������ة 
باإلدان��������ة والتجري��������م او يص��������در ق��������رار 
باإلفراج ع��������ن املتهم لعدم كفاية األدلة"، 
الفتا إلى أن "هذه القرارات تخضع لطرق  
الطع��������ن القانونية أمام محكمة التمييز 
االتحادية ويتم الطعن عبر األشخاص 
املتضرري��������ن من الق��������رار وغالبا من قبل 
ممثل هيئ��������ة النزاهة إضاف��������ة لوظيفته 
بواس��������طة ممثل��������ني قانوني��������ني يعملون 
باملحكم��������ة ومن ثم ترس��������ل الطعون الى 

محكم��������ة التميي��������ز التي تص��������در قرارها 
حسب األدلة اما بالتأييد او النقض".

وبشأن الحديث اإلعالمي والجدل حول 
قضايا الفساد التي ترتبط باملسؤولني 
إل��������ى  الس��������اعدي  ين��������وه  والسياس��������يني 
"القضاء" بأن "بعض القضايا املعروضة 
يث��������ار حولها جدل إعالم��������ي وكمحكمة 
ال يهمنا األش��������خاص ق��������در توفر األدلة 
ون��������وع القضية املعروض��������ة مهما كانت 
نح��������ن ننظر  السياس��������ية،  اته��������م  انتماء
القضية بتج��������رد ويكون القرار خاضعًا 

لطرق الطعن التمييزية".
ولف��������ت إل��������ى أن "هن��������اك قضاي��������ا أحيلت 
فاس��������دين  مس��������ؤولني  للمحاكم تخص 
وت��������م اإلفراج عنه��������م، أود أن انوه إلى أن 
هذا ليس تقصير املحكمة ولكن ال دليل 
مادي ضدهم، وأيضا هناك متهمون تم 
شمولهم بقانون العفو لعام 2016 رقم 
27 والقضاء ملزم بتنفيذ بنود القانون 

بغض النظر عن ماهية القضية".
وعن األحكام التي تصدر ضد املسؤولني 
يفصل الس��������اعدي بأن "الس��������جن املؤبد 
حد أقصى للعقوبة املرس��������ومة لقضايا 
املال العام حس��������ب املادة 315 من قانون 
العقوبات العراقي، اما اإلعدام فهي غير 
موجودة قانونًا ف��������ي جنايات النزاهة"، 
الفتا إل��������ى أن "هناك صالحية للمحكمة 
ف��������ي ف��������رض العقوب��������ة املناس��������بة إذ أن 
هناك تش��������ديد للعقوبة ف��������ي ما يتعلق 

باملسؤولني".

بغداد / إيناس جبار

تحدث قضاة متخصصني 
بقضايا النزاهة عن 

آلية سير الدعاوى في 
محاكمهم وأسباب 

التأخير الذي يكتنف حسم 
قضايا الفساد، وفيما عزوا 

األسباب إلى التحقيقات 
اإلدارية واإلجراءات 

املتعلقة بالجهات غير 
القضائية، لفتوا إلى 

صعوبة جمع األدلة على 
املوظفني الفاسدين ممن 

ال يزالون في عملهم ألنهم 
سرعان ما يخفون آثارهم.

■ قصر القضاء في الرصافة مقر عمل محكمة النزاهة في بغداد.. عدسة/ حيدر الدليمي

■ قضايا الخطف واإلرهاب من اختصاص المحكمة الجنائية المركزية 

القاضي عامر حسن شنتة



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

* كونك املتحدث الر�ضمي للق�ضاء 
وامل�ضرف على الإعالم، نريد اأن نعرف 

يف البدء اآلية عمل املركز الإعالمي ملجل�س 
الق�ضاء الأعلى؟

 - املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجل��������س القضاء 
األعلى يعد همزة الوصل بني القضاء 
أنواعه��������ا  بكاف��������ة  اإلع��������الم  ووس��������ائل 
املرئية والس��������معية واملق��������روءة وكذلك 
للمواطن��������ني، وه��������و  القض��������اء  ناف��������ذة 
معن��������ّي برصد توجهات ال��������رأي العام 
وتقديمه ألصحاب القرار في مجلس 
القضاء االعلى وكذلك عكس نشاطات 
وانج��������ازات مجل��������س القض��������اء األعلى 
واملحاكم كافة وكذلك هو معني بنشر 
الثقافة القانونية، وأدواته في تنفيذ 
واجباته��������ا ه��������و املوق��������ع االلكترون��������ي 
ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى وصحيفة 
القض��������اء االلكتروني��������ة والتواصل مع 
كاف��������ة اإلعالمي��������ني ووس��������ائل االعالم 
وتسهيل مهامهم في املحاكم املرتبطة 
بمجلس القضاء االعلى. وال يفوتني 
أيض��������ا وج��������ود نخب��������ة ممت��������ازة م��������ن 
املحررين واإلعالميني الذين يعملون 
في املركز واصب��������ح لهم تخصص في 
اإلعالم القضائي من خ��������الل التقارير 
التي ينشرونها  والقصص  واألخبار 
في املوقع االلكتروني أو في صحيفة 

القضاء.

* ما هي واجبات املركز الإعالمي ملجل�س 
الق�ضاء الأعلى؟

- كما ذكرت لك من واجبات املركز رصد 
توجه��������ات الرأي الع��������ام ليتم االتجاه 
بش��������أن تطوير العم��������ل القضائي، لذا 
من خالل هذا الرصد نختار التقارير 
والقصص اإلخبارية التي تهم الرأي 
العام، أما بالنس��������بة لألخب��������ار فأننا 
نعتمد على اإلعالميني الذين يعملون 
في املركز وتواصلهم مع منسقني في 
رئاس��������ات االستئناف يمدونهم بأهم 
انجازات ونش��������اطات هذه الرئاسات 
وكذلك أهم القرارات القضائية والتي 
نراها تهم الرأي العام إليصالها الى 
الجمه��������ور ونعتقد أنها تس��������اهم في 
نش��������ر الثقافة القانونية والقضائية، 
والب��������د ان اوضح لك في ه��������ذا املجال 
اننا نبتع��������د في سياس��������ة عملنا عن 
الترويج لألش��������خاص او للمسؤولني 
في القض��������اء فعملن��������ا إعالمي مهني 

وليس إعالنيًا.

* يف الفرتة الأخرية مل نعد ن�ضمع 
من القا�ضي بريقدار اأخبار املحكمة 

الحتادية، ما هو ال�ضبب؟
- بص��������دور قان��������ون مجل��������س القضاء 
االعلى رقم 45 لس��������نة 2017 تم فصل 
مجلس القض��������اء األعلى عن املحكمة 
إداري��������ًا ومالي��������ا  العلي��������ا  االتحادي��������ة 
وص��������ار للمحكمة االتحادي��������ة العليا 
مكت��������ب إعالمي مس��������تقل ع��������ن املركز 
االعالم��������ي ملجل��������س القض��������اء االعلى، 
ه��������ذا املكت��������ب مختص حاليا بنش��������ر 
أخب��������ار وقرارات املحكم��������ة االتحادية 
العليا وال صالحية لنا بنشر أخبار 
او الحدي��������ث عن املحكم��������ة االتحادية 
العليا لكوني إداريا مرتبط بمجلس 

القضاء األعلى. 

* ت�ضتكي الكثري من املوؤ�ض�ضات الإعالمية 
من امتناع الق�ضاة عن التحدث لها، ملاذا 

القا�ضي بعيد عن الإعالم؟
- للقاضي في عمله وس��������لوكه مبادئ 
يعم��������ل بموجبها واهم ه��������ذه املبادئ 

هو الحفاظ على حياده واستقالليته 
ولهذه يك��������ون حذرا ج��������دا عند إعطاء 
رأي، وف��������ي أكث��������ر األحي��������ان يمتنع عن 
إبداء رأيه في املس��������ائل املطروحة أمام 
القضاء حتى ال يكون هناك إحساس 
بال��������رأي الن القاض��������ي عندم��������ا ينطق 
برأي معني في مس��������ألة مطروحة امام 
القضاء يكون قد اصدر حكما مسبقا 
ف��������ي القضي��������ة املنظورة ام��������ام القضاء 
خ��������ارج قاع��������ة املحكمة وفق��������د حياده, 
او  األكاديم��������ي  او  الباح��������ث  بعك��������س 
السياس��������ي وهذا ما جع��������ل الكثير من 
زمالئن��������ا يبتعدون عن االع��������الم، وأنا 
دائما انص��������ح الزمالء اإلعالميني عند 
إجراء لق��������اءات م��������ع الس��������ادة القضاة 
االبتع��������اد ع��������ن توجيه أس��������ئلة تحمل 
طابع التوقعات او  على سبيل املثال  
ماذا س��������يكون حكمك ف��������ي حاالت كذا 

وكذا.

* هل هنالك م�ضدر اآخر غري املركز 
الإعالمي ملجل�س الق�ضاء الأعلى يعرب عن 

اأخبار املجل�س، لأننا يف بع�س الأحيان 
نقراأ اأخبارا غري �ضادرة عن مركزكم؟

- إع��������الم مجلس القض��������اء االعلى يدار 
بش��������كل مركزي حيث للمرك��������ز في كل 
منطقة استئنافية موظف متخصص 
يرفد املركز بأخبار ونشاطات املنطقة 
االس��������تئنافية بصف��������ة منس��������ق وهذه 
األخبار عن��������د وصولها يتم تحريرها 
من قب��������ل املحررين في املركز وتعرض 
على املش��������رف عل��������ى املرك��������ز االعالمي 
للموافقة على نشرها لوسائل اإلعالم 
وعل��������ى املوق��������ع االلكترون��������ي ملجل��������س 
القض��������اء األعل��������ى وحس��������ب سياس��������ة 
النشر, وال يوجد أي مصدر آخر لنشر 
األخب��������ار غي��������ر ما ذك��������ر, وعندما تجد 
خبرا ينسب الى مصدر مطلع مثال او 
مصدر قضائي فتأكد بان هذا الخبر 
ل��������م يصدر عن املركز اإلعالمي ملجلس 

القضاء األعلى. 

* بني فرتة واأخرى يتعر�س الق�ضاء اإىل 
انتقادات ب�ضبب بع�س الأحكام والقرارات 

خا�ضة ما ترتبط تلك القرارات مبلف 
النزاهة وعن هذا اأريد اأن اأ�ضاأل عن اأكرث 

من حمور، اأول ما هي مع�ضلة حماكم 
النزاهة فاأننا جند اأن هيئة النزاهة تعلن 

عن اإحالة اأعداد كبرية من امللفات فيما ل 

ت�ضدر اأحكام عقابية بحجمها؟
- إن هيئة النزاهة هي جهة تحقيقية 
تجمع األدلة ف��������ي القضايا املعروضة 
عليه��������ا عن طريق محققيها وتقدمها 

للقاضي املختص للنظر في قانونية 
األدلة املعروضة ف��������ي القضية ومدى 
كفايتها التخاذ اإلجراءات القانونية 
ض��������د املتهم ف��������ي القضي��������ة املعروضة 
وإحالت��������ه ملحكمة املوض��������وع لغرض 
املحاكم��������ة, له��������ذا فلي��������س بالضرورة 
كاف��������ة امللفات التي تعل��������ن عنها هيئة 
النزاه��������ة تصدر أح��������كام به��������ا فهناك 
فمث��������ال دع��������اوى تح��������ال ال��������ى جه��������ات 
تحقيقي��������ة أخرى لع��������دم االختصاص 
او هن��������اك ملف��������ات تغلق لع��������دم كفاية 
األدلة او عدم وجود أدلة أو أن بعض 
املخالف��������ات أصال ال تعد جريمة فلكل 
اتها،  قضية ظروفها وأدلتها وإجراء
له��������ذا دائما هناك اخت��������الف في أعداد 
امللف��������ات بني هيئة النزاه��������ة والقضاء 
لألس��������باب الت��������ي ذكرته��������ا وأس��������باب 

قانونية وموضوعية اخرى. 

* كثريا ما نرى اأ�ضماء م�ضوؤولني ي�ضاع 
عنهم اإعالميا اأنهم فا�ضدون ولكن املحاكم 

تفرج عنهم بعنوان لعدم كفاية الأدلة، ما 
ال�ضبب؟

- ليس كل ما يشاع في وسائل اإلعالم 
بالض��������رورة يكون صحيح��������ا أحيانا 
تع��������رض بع��������ض امللف��������ات للتس��������قيط 
املصال��������ح  لتع��������ارض  أو  السياس��������ي 
بني األطراف، ومع األس��������ف يس��������تخدم 
اإلع��������الم أداة لهذا الغرض وأحيانا قد 
تكون هذه امللف��������ات صحيحة ولكنها 
تفتق��������ر للدلي��������ل عل��������ى إثباته��������ا وهذا 

يدعونا للتع��������اون مع اإلع��������الم او اية 
جهة أخ��������رى لتقديم الدليل إلثبات ما 
يشاع، لذا فالقاضي يعمل على توفر 
االدل��������ة وال يعم��������ل بما ي��������رد الى علمه 

الخاص من أقاويل أو شائعات او ما 
تنشره وسائل اإلعالم  فاإلدانة تدور 

وجودا وعدما مع توفر األدلة. 

* حتى اأن هنالك م�ضوؤولني ثبت لدى 
الق�ضاء ف�ضادهم وبرغم هذا تفاجاأ اجلميع 

بالإفراج، ما تف�ضري هذا؟
- نعم هناك من الفاس��������دين قد أدينوا 
بق��������رارات قضائية وص��������درت األحكام 
العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم 
ش��������ملوا بقان��������ون العفو الع��������ام الذي 
شرعه مجلس النواب والقضاء جهة 

ملزمة بتطبيق القانون ال تشريعه.
 

* يوؤكد الكثري من الق�ضاة و املخت�ضني 
اأن قانون العقوبات النافذ غري منا�ضب 

ملواجهة اآفة الف�ضاد ب�ضكلها املتنامي، 
فلماذا مل يكن ملجل�س الق�ضاء موقف قوي 

من جمل�س النواب لتعديل هذا القانون؟
- قانون العقوب��������ات العراقي رقم 111 
لس��������نة 1969 ش��������رع منذ نص��������ف قرن 
وكان النظ��������ام االجتماع��������ي واإلداري 
والسياس��������ي يختل��������ف ع��������ن م��������ا ه��������و 
موجود حاليا والكثير من النصوص 
القانوني��������ة والعقابية ال تنس��������جم او 
تختل��������ف عم��������ا كان عليه الح��������ال قبل 
خمسني س��������نة, فمثال هناك نصوص 
عقابية تفرض غرامات بمقدار مائتي 
دينار وهذا املبلغ كان قبل خمس��������ني 
س��������نة يس��������اوي قيمة عقار ف��������ي ارقى 
مناط��������ق بغ��������داد في حني ال يس��������اوي 

حاليا قيمة قدح شاي ومازالت هكذا 
نصوص ناف��������ذة في قانون العقوبات 
العراق��������ي لألس��������ف والقاض��������ي مل��������زم 
بالحكم بها لعدم وجود نص عقابي 
آخ��������ر. وال يمك��������ن للقاض��������ي االجتهاد 
ف��������ي فرض عقوبة اكث��������ر من هذا ما لم 
يع��������دل أو يبدل الن��������ص القانوني, لذا 
فانا أؤي��������د ضرورة تعديل النصوص 
املتعلق��������ة  تل��������ك  وخاص��������ة  العقابي��������ة 
بجرائم الفس��������اد املال��������ي واالداري, لذا 
فان مجلس القضاء االعلى قد ش��������كل 
لجنة من كب��������ار القض��������اة املتقاعدين 
ملراجعة كافة القوانني املتعلقة بعمل 
القض��������اء وتقدي��������م مقترح��������ات تعديل 
او تش��������ريع القوانني ملجل��������س النواب 
العراقي لتشريعها باعتبارها الجهة 
تش��������ريع  ف��������ي  دس��������توريا  املختص��������ة 

القوانني. 

* قانون العفو الذي اأقّر موؤخرًا �ضمل 
فئات من غري املنطقي �ضمولهم منهم بع�س 

الفا�ضدين ومنهم ع�ضابات اخلطف، هل 
تتحملون كق�ضاء جريرة الت�ضريعات ذات 

الأ�ضباب ال�ضيا�ضية؟
تش��������ريع  أن  ذك��������رت  وان  س��������بق   -
القوان��������ني م��������ن اختص��������اص مجل��������س 
مخ��������ول  غي��������ر  والقض��������اء  الن��������واب 
بإص��������دار التش��������ريعات وانم��������ا فق��������ط 
تقدي��������م مقترحات وف��������ق اآلليات التي 
رسمها الدس��������تور لذا فان ما ورد من 
نصوص ف��������ي قانون العفو العام وما 
رافقتها من س��������لبيات كان القضاء قد 
أش��������ار اليها قب��������ل اصدارها من خالل 
اجتماع ج��������رى بني رئي��������س واعضاء 
محكمة التمييز االتحادية مع اللجنة 
القانوني��������ة ف��������ي مجل��������س الن��������واب إال 
ان القان��������ون ق��������د مرر وت��������م التصويت 
عليه رغ��������م الس��������لبيات املوجودة فيه 
والقضاء ملزم بتطبيق القانون بعد 
نف��������اذه وبرغم تطبي��������ق القانون على 
عالته إال ان بعض مقترحات ووجهة 
نظر القضاة في السلبيات املوجودة 
في القانون وجدت مساحة أيضًا وتم 
تعدي��������ل بعض نصوص قانون العفو 

مؤخرا.

* تتحدث احلكومة عن اأنها �ضتقوم بحرب 
على الف�ضاد والفا�ضدين عقب انت�ضارها 

الع�ضكري على اجلماعات الإرهابية، فهل 
هنالك منهجية جديدة �ضتعتمدها احلكومة 

مع الق�ضاء مبا ت�ضميه باحلرب على 
الف�ضاد؟

- محاربة الفساد توازي في أهميتها 
الح��������رب عل��������ى اإلره��������اب, فاإلره��������اب 
واح��������دة  لعمل��������ة  وجه��������ان  والفس��������اد 
هدفهما تخريب الدولة لذا فان هناك 
تعاون��������ا كبيرا ب��������ني القض��������اء وبقية 
مؤسسات الدولة بخصوص مكافحة 
ه��������ذه اآلفة ب��������دءًا من مجل��������س النواب 
وهنا اعن��������ي لجنة النزاه��������ة النيابية 

والحكوم��������ة متمثلة برئاس��������ة الوزراء 
ودي��������وان  النزاه��������ة  بهيئ��������ة  وم��������رورا 
الرقابة املالية ووزارة الداخلية وبقية 
األجهزة األمني��������ة املعنية, إضافة الى 
أن مكافح��������ة الفس��������اد تقتضي تعاون 
املواطن مع القض��������اء وأجهزة الرقابة 
وكذلك اإلعالم له دور كبير في نش��������ر 
ثقافة النزاهة واإلش��������ارة إلى مواطن 
الفساد املوجودة في مؤسسات الدولة 
ل��������ذا يقتضي ان نتوح��������د في محاربة 
الفس��������اد مثلما توح��������د العراقيون في 

محاربة اإلرهاب وانتصر عليه . 

* يف املدة الأخرية ح�ضل تقّدم جيد يف 
م�ضاألة ت�ضريع القوانني اخلا�ضة مبجل�س 
الق�ضاء الأعلى، هل حققت هذه القوانني 
اأهدافها ودعنا نتحدث عنها بالتف�ضيل، 
بدءاأ بقانون جمل�س الق�ضاء الأعلى، ثم 
قانون جهاز الدعاء العام وقانون هيئة 

الإ�ضراف الق�ضائي؟
- نع��������م ص��������درت مؤخ��������را قوانني عدة 
تنظم العمل القضائ��������ي وكانت هذه 
القوانني مهمة لتطوير عمل القضاء 
ودعم اس��������تقالله ولكن مع األسف قد 
شاب هذه القوانني بعض املخالفات 
الدس��������تورية والتي تس��������ببت بنقض 
بع��������ض نصوصها من قب��������ل املحكمة 
فعل��������ى س��������بيل  العلي��������ا،  االتحادي��������ة 
املث��������ال تم نقض ثالث��������ة نصوص من 
ا  قانون مجل��������س القضاء االعلى بناء
على دعوى أقامه��������ا مجلس القضاء 
االعلى لوجود نصوص تخل بمبدأ 
الفصل بني الس��������لطات وكذلك أيضا 
ت��������م نقض أرب��������ع مواد م��������ن نصوص 
قان��������ون اإلش��������راف القضائ��������ي أيضا 
للس��������بب نفس��������ه، وهن��������اك االن دعوى 
منظ��������ورة ام��������ام املحكم��������ة االتحادية 
العلي��������ا بخص��������وص قان��������ون االدعاء 
العام, لذا نتطل��������ع ان تكون القوانني 
التي تصدر لتنظيم العمل القضائي 
نظ��������ر  بوجه��������ة  ومهتم��������ة  مراعي��������ة 
أدرى  ألنه��������م  القضائي��������ة  املؤسس��������ة 
بمتطلب��������ات عملهم وان تكون بعيدة 
عن املصالح السياس��������ية خاصة وان 
هناك قوانني ننتظر تش��������ريعها مثل 
قانون التنظيم القضائي وغيره من 

القوانني األخرى.

* يف ال�ضوؤال الأخري؛ كجهة اإعالمية 
ملجل�س الق�ضاء الأعلى ما طبيعة عالقتكم 

مع املوؤ�ض�ضات الإعالمية يف العراق؟ 
- عالقاتنا جيدة مع مختلف وس��������ائل 
اإلعالم املحلية منها والعاملية وبيننا 
ا من نقابة الصحفيني  تعاون كبير بدء
إلى القنوات الفضائية كافة والصحف 
املحلي��������ة  اإلخباري��������ة  وال��������وكاالت 
والعاملية،  وهذه العالقات مبنية على 
أس��������اس احترام مبادئ السلوك املهني 
للصحافة الدولية ومبدأ الشفافية في 

التعامل مع كافة اإلعالميني.
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* هناك من الفاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت األحكام 
العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شملوا بقانون العفو العام الذي 
شرعه مجلس النواب والقضاء جهة ملزمة بتطبيق القانون ال تشريعه

* ليست بالضرورة امللفات التي تعلن عنها هيئة النزاهة تصدر 
أحكام بها فهناك مثال دعاوى تحال إلى جهات تحقيقية أخرى لعدم 
االختصاص او هناك ملفات تغلق لعدم كفاية األدلة او عدم وجود 

أدلة أو أن بعض املخالفات أصال ال تعد جريمة.

* انصح الزمالء اإلعالميني عند إجراء لقاءات مع السادة القضاة 
االبتعاد عن توجيه أسئلة تحمل طابع التوقعات أو على سبيل املثال 

ماذا سيكون حكمك في حاالت كذا وكذا.

أكد املتحدث الرس��������مي ملجلس القضاء األعلى القاضي عبد الس��������تار بيرقدار حاجة البالد إلى تحديث التشريعات التي ُسّنت 
في عقود س��������ابقة كون الظرف الحالي ال يتناس��������ب والنصوص القانونية التي كتبت في منتصف القرن السابق، معّرجا على 

قانون العقوبات وأحكامه كمثال على ذلك.
وفي حوار مع "القضاء" تطّرق متحدث مجلس القضاء األعلى إلى حديث الرأي العام بش��������أن إفالت املتهمني بحاالت الفس��������اد 
املالي من العقاب، مؤشرًا أن قانون العفو العام األخير أتاح لهم ذلك، وفيما ذكر أن اإلعالم أصبح وسيلة للتسقيط السياسي 
في حديثه عن الفس��������اد واملفس��������دين، لفت إلى أن القضاء ينظر في األدلة ال الش��������ائعات واألقاويل التي تنتش��������ر في الشاش��������ات 
ومواقع التواصل. وش��������رح بيرقدار آلية تواصل القضاء مع وس��������ائل اإلعالم والجمهور وأهم واجبات املركز اإلعالمي ملجلس 

القضاء األعلى.

بيرقدار: "العفو العام" أتاح لفاسدين 
اإلفالت.. والتشريعات بحاجة إلى تحديث

قال إن القضاء ينظر يف "األدلة على الفساد" ال "األقاويل"

نص الحوار في ما يلي:

* محاربة الفساد توازي في أهميتها الحرب على اإلرهاب, فاإلرهاب 
والفساد وجهان لعملة واحدة هدفهما تخريب الدولة لذا فان هناك 

تعاونا كبيرا بني القضاء وبقية مؤسسات الدولة بخصوص مكافحة 
هذه اآلفة

القاضي عبد الستار بيرقدار/ عدسة حيدر الدليمي
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تعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا بالعدد 57 / اتحادية / 2017 رؤية
قانونية

يعد القضاء الدستوري في العراق، ممثال باملحكمة االتحادية العليا املوقرة، 
الضامن الحقيقي لسمو القاعدة الدستورية بأشكالها ومجاالتها املختلفة 
والسد املنيع لتحقيق رفعتها وعلويتها، والحائل األساسي بينها وبني كل 
ما من شأنه املساس بها أو انتهاكها،استنادا ملا تضمنته الوثيقة الدستورية 

من مبادئ تتجسد بأحكام ونصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005.
ويب��������رز دور املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا في حماي��������ة الحق��������وق والحريات 
االساسية الفردية املنصوص عليها في الدستور بالقرار الصادر بالعدد 57 
/ اتحادي��������ة / 2017 ف��������ي 3/ 8 / 2017 الذي يق��������ول )قررت املحكمة االتحادية 
العليا، عدم دس��������تورية القرار 120 لسنة 1994 وإلغاءه ..(، وبذلك فان الحكم 
بعدم دس��������تورية قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم )120 ( لس��������نة 1994، 
جعلت منه أن يكون قرارا معدوما في أساس��������ه، ذلك إن إلغاءه يس��������ري بأثر 
رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره ونفاذه، لذا فإن األحكام الجزائية الصادرة 

من املحاكم الجزائية العراقية التي طبقت القرار 120 لس��������نة 1994، الصادرة 
قبل إلغاءه، املكتسبة للدرجة القطعية، تعد معدومة قانونا، بقدر تعلق األمر 
بتطبيقه، وال يجوز لها ) أي املحاكم الجزائية ( تطبيق القرار انف الذكر، بعد 
الحكم بعدم دستوريته وإلغاءه، استنادا لقرار املحكمة االتحادية العليا انف 

الذكر، النعدام األساس القانوني لوجوده، عند الحكم بعدم دستوريته.
وحيث أن الحكم الجزائي، املكتسب للدرجة القطعية، الصادر تطبيقا ألحكام 
القرار 120 لسنة 1994 امللغي لعدم دستوريته، يعد معدوم قانونا بقدر تعلق 
األمر بالفقرة الحكمية الخاصة بتطبيق القرار املذكور، األمر الذي يقتضي 
أن ال يترت��������ب عليه أي اثر النعدامه، ويجب إطالق س��������راح املحكوم عليه من 
املؤسس��������ة العقابية فورا ما لم يكن مطلوبا عن قضية أخرى،إذا ما استنفد 
املدة املحددة في قرار الحكم، دون التقييد بالفقرة الحكمية املتعلقة بتطبيق 
القرار 120 لسنة 1994، وعلى املؤسسات العقابية مراعاة ذلك تطبيقا ألحكام 

القرار الصادر من املحكمة االتحادية العليا انف الذكر، وإال تعرضت للمسألة 
القانونية، والسيما إن قرار املحكمة االتحادية العليا الذي تقرر بموجبة عدم 
دس��������تورية القرار 120 لس��������نة 1994 وإلغاءه، يعد باتا وملزما لكافة املحاكم 
وجميع املؤسس��������ات والس��������لطات في الدولة العراقية، استنادا ألحكام املادة 
)94 ( من دس��������تور جمهورية العراق وامل��������ادة )5 / ثانيا( من قانون املحكمة 
االتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، وعلى الكافة التقّيد بأحكامه وتطبيقه 
ب��������كل دقة، إضافة مل��������ا تقدم فعلى املحاك��������م الجزائية كافة اإلش��������ارة الى ذلك 
والتنويه وفقا ملا تقدم،بناء على استفس��������ار املؤسسة العقابية أو بناء على 
طلب من املحكوم علية، أما بشان املبالغ املترتبة بذمة املحكوم عليه للدولة، 
فيتم اس��������تحصالها منه تنفيذا، طاملا إن الحكم الجزائي ألزم املحكوم عليه 
بتسديدها، مما يعني إن الحكم الجزائي تضمن الفصل في الدعوى املدنية 

تبعا للدعوى الجزائية.

قبل أش��������هر قليل��������ة وبمعلوم��������ات من قبل 
جهاز املخابرات الوطني العراقي نجحت 
القوات األمنية في منطقة أبو غريب غربي 
العاصمة باعتقال شقيقة زعيم اإلرهاب 
الس��������ابق في العراق ومؤسس ما يسمى 
ب�"الدولة اإلس��������المية" أبو عمر البغدادي، 
بع��������د متابعة لتنقالتها بني مدن املوصل 

وبغداد وقضاء القائم غربي األنبار.

"أخت الشيخ"
 نج��������الء داود محم��������د "أم احم��������د" أو أخت 
الش��������يخ أو األمي��������ر كم��������ا يس��������ميها أفراد 
داع��������ش اإلرهابي، ف��������ي الواحد واألربعني 
من العمر، تنحدر م��������ن قضاء حديثة في 
محافظة األنبار، وهي أخت ألربعة أشقاء 
أحدهم حامد الزاوي "أبو عمر البغدادي" 
ثاني زعيم للتنظيمات السلفية الجهادية 
ف��������ي الع��������راق بع��������د األردني أب��������و مصعب 
الزرق��������اوي ال��������ذي قتل ف��������ي الع��������ام 2006، 
وزوجة "عبد محمد حس��������ن" املعتقل الذي 
كان يش��������غل منصب ما يس��������ميه التنظيم 
اإلرهابي بالناقل العام، وهو أخ جاس��������م 
محمد حس��������ن "أب��������و إبراهي��������م" وزير نفط 
دول��������ة التنظيم، ووالدة مس��������ؤول تجهيز 
التنظيم ف��������ي نينوى فضال ع��������ن ولديها 
الذي��������ن قت��������ال في مع��������ارك تحري��������ر مدينة 

املوصل.
بعد إكمال التحقيق��������ات القضائية معها 
س��������مح قاض��������ي املخاب��������رات ف��������ي املحكمة 
املركزي��������ة لصحيف��������ة "القض��������اء" أن تنفرد 
معها بح��������وار بدأناه م��������ن بداية انضمام 
أخيه��������ا "حام��������د" أبو عمر البغ��������دادي إلى 

التنظيمات اإلرهابية". 

نشاط تسعيني
تق��������ول نجالء "ما أعرف��������ه أن املوضوع بدأ 
قديما منذ العام 1994 يوم داهمت قوات 
أمنية خاصة بيتنا؛ واعتقلت أخي حامد 
"أب��������و عمر البغدادي" برغم أنه كان وقتها 
ضابط��������ا ف��������ي الش��������رطة بإح��������دى نواحي 
قضاء حديثة، لم نكن نعرف يومها سبب 

االعتقال الذي دام ستة أشهر".
"بع��������د أن أفرج ع��������ن أخي -تكم��������ل نجالء- 
كان بصحة س��������يئة وأخبرنا أنه تعرض 
لتعذيب قاهر، وبعدها جاء قرار بفصله 
ع��������ن وظيفته األمنية، عرف��������ت بعد ذلك أن 
س��������بب االعتقال والفصل مرتبط بتوجه 
أخي الديني وارتباطه بجماعة دينية لم 

أكن أعرف عنها شيئًا. 
"تف��������رغ أخ��������ي بع��������د خروجه من الس��������جن 
يقص��������د  وكان  الديني��������ة  الكت��������ب  لق��������راءة 
العاصم��������ة بغ��������داد ويعود م��������ع صناديق 
مملوءة بالكتب التي يعكف أغلب الوقت 
عل��������ى قراءتها، فيم��������ا اعتمد بمعيش��������ته 
على محل صغير في الحي الذي نس��������كنه 

لتصليح األدوات املنزلية".
وأضافت "بعد أش��������هر عدة م��������ن خروجه 
من الس��������جن ق��������ام بتش��������كيل مجموعة في 
أحد الجوامع الذي قاموا بتغيير اس��������مه 
إل��������ى جامع التوحي��������د" و صار يلقي أخي 
ال��������دروس الدينية والخط��������ب حتى صار 
إمام��������ا للجامع، واس��������تمر به ه��������ذا الحال 
حتى كّون له مجموع��������ة من الرجال ممن 
واإلرش��������اد  الوع��������ظ  بش��������ؤون  يهتم��������ون 

الديني".
"استمر بهذه الوتيرة –تكمل أم أحمد- وال 
أع��������رف إذا ما كان لديه ارتباط بجماعات 
ديني��������ة خارج الع��������راق أو أي جهة أخرى، 

إل��������ى أن س��������قط النظ��������ام في الع��������ام 2003، 
وكنت أراه س��������عيدا بس��������قوط نظام صدام 
حس��������ني ولكني كنت أجهل يومها موقفه 

من دخول القوات األجنبية إلى العراق".

بعد 2003
"أول األحداث التي حصلت في العام  2003 
عندم��������ا أخبرنا "أبو عمر" بأنه مراقب من 
االمي��������ركان، وبعده��������ا بش��������هور قذفت في 
بيته "قنبل��������ة صوتية" وأخبرني أن أفرادًا 
من الح��������زب اإلس��������المي هم م��������ن فعلوها 
بس��������بب كرههم لي، وقبل أن ينتهي العام 
داهم��������ت قوة من الجي��������ش األميركي بيته 

واعتقلته"، كما أفصحت شقيقته.
"بع��������د 15 يوم أفرج عن��������ه -تكمل أم أحمد- 
وصار يجمع الن��������اس حوله ويحثهم من 
جامع التوحيد على الجهاد والس��������يطرة 
عل��������ى املدين��������ة وكان��������ت أول��������ى العمليات 
مطلع ع��������ام 2004 عندما أش��������رف "حامد" 

على عملية إس��������قاط مراكز الشرطة في 
قضاء حديثة عبر هجمات بالصواريخ 

واألسلحة الخفيفة".
وأردف��������ت أن��������ه "بعد ه��������ذه العملي��������ة بدأت 
مالحق��������ة "حامد" من قبل األجهزة األمنية 
العراقي��������ة والق��������وات األميركي��������ة، عرف��������ت 
بعدها أن��������ه ت��������رك األنبار وقص��������د بغداد 
وكانت زوجته تأت��������ي لزيارتنا بني فترة 
وأخ��������رى، و عند س��������ؤالي إياها أخبرتني 
أنهم يس��������كنون منطقة الحسينية لكنها 
لم تكن تخبرني عن أي شيء آخر وفهمت 
أن��������ه م��������ن كان يمنعه��������ا م��������ن اإلدالء ب��������أي 
معلوم��������ات كما كان يرف��������ض أن يزوره أي 

أحد في بغداد".

بعد مقتل الزرقاوي
وأكدت أن "زوجت��������ه انقطعت عن زيارتنا 
إلى أن قتل أبو مصع��������ب الزرقاوي زعيم 
التنظيم اإلرهابي آن��������ذاك، وبعدها بدأت 
األح��������داث تتغير بش��������كل كبي��������ر، بدأ األمر 
عندما ترك ش��������قيق زوجي "جاسم محمد 
حسن" املكنى بأبي إبراهيم والذي شغل 
منصب وزير النفط الحقا في دولة داعش 
ترك عمل��������ه في الح��������رس الوطني، وصار 
يجمع في بيته املقاتل��������ني األجانب وهذا 
م��������ا رأيته بنفس��������ي بعدها عرف��������ت أن هذا 

كان بأمر من أخي أبو عمر البغدادي".
وتسترس��������ل أم أحمد "حتى هذا الوقت لم 
أكن أعرف أن أخي هو زعيم التنظيم، كل 
ما كنت أعرف��������ه أنه ضمن التنظيم وصار 
الكثي��������ر من رج��������ال العائلة ف��������ي التنظيم 
وهذا ما كان يس��������بب لنا املش��������كالت ليس 
مع القوات األمريكية والعراقية فحس��������ب، 
ب��������ل م��������ع بعض وجه��������اء ورجال عش��������يرة 
الجغايفة التي كان��������ت مناوئة لتحركات 

التنظيمات الجهادية".

زوجي في التنظيم!
"بس��������بب املضايقات -تضي��������ف نجالء- 
ت��������رك "أبو إبراهيم" قض��������اء حديثة ولم 
يخب��������ر أحدًا بوجهت��������ه اذ عرفت في ما 
بعد أن��������ه في هيت، إال أن ذلك لم يوقف 
املش��������كالت، فبعد ذهابه، اعتقل زوجي 
عبد محمد حسن وأودع في سجن بوكا 
برغ��������م أنه في ذلك الوقت لم يكن ضمن 
التنظيم، حتى صار زوجي في ما بعد 
ما يسميه التنظيم بالناقل العام، مما 
اضطرن��������ا أن نترك نح��������ن كذلك قضاء 
حديثة وذهبنا الى املوصل حيث بيت 

أخي علي".
وقالت "بعد س��������بعة أش��������هر أفرج عن 

زوجي عبد محمد حسن، وما أن وصل 
للبي��������ت قام��������ت مجموعة من عش��������يرة 
الجغايفة باعتقاله بس��������بب تعرضهم 
لهجمات ق��������ام بها "ابو عمر البغدادي" 

و جاسم محمد حسن".
وأضافت أن "زوج��������ي تعرض للضرب 
والتعذيب بغي��������ة معرفة أماكن تواجد 
االثن��������ني إال أن��������ه أك��������د لهم أن��������ه يجهل 
أماكنهم، وبس��������بب ش��������عوره أنه مهدد 
ترك قضاء حديثة والتجأ إلى املوصل 
لنجتمع جميعنا هناك إال أبو إبراهيم 
ف��������ي  الس��������كن  مجه��������ول  كان  ش��������قيقه 

املوصل".
"في الع��������ام 2009 أنض��������م زوجي فعليا 
للتنظي��������م -تقول "أم أحمد"- وكان دوره 
نق��������ل البري��������د الخ��������اص بالتنظي��������م في 
محافظات الش��������مال والغ��������رب من والى 
بغداد ويتضمن البريد خطب الجمعة 
والجماع��������ة والتعليم��������ات فض��������ال عما 
يرتبط بالجانب اإلداري واملالي، وكان 
ف��������ي بعض األحي��������ان يصطحبني معه 
م��������ن أجل التمويه وتخبئ��������ة البريد في 

مالبسي".

أبو عمر البغدادي
"به��������ذا الع��������ام عرف��������ت عن طري��������ق زوجي 
-تكم��������ل "نج��������الء"- أن أخ��������ي "حام��������د" هو 
زعيم التنظيم وص��������ار يعرف بأبي عمر 
البغدادي، وبرغم أن هذه املعلومة كانت 
رائج��������ة إال أنن��������ا كن��������ا ممنوع��������ني من 

االخت��������الط مع الناس وال يوجد في 
بيتنا تلفزيون أو مذياع.

واسترس��������لت ش��������قيقة أبو عمر البغدادي 
"بعد اجتماعنا في بيت كبير في املوصل 
أضاف ش��������قيق زوجي بن��������اء إضافيا إلى 
البي��������ت وكنا نجهل ملاذا يفعل هذا، وبعد 
اكتم��������ال البن��������اء فوجئنا بس��������يدة جاءت 
برفقة أب��������و إبراهيم طلب منا أن تس��������كن 
معنا في الطابق اإلضافي وكانت يمنية 
الجنس��������ية عرفنا أنها زوج��������ة "أبو أيوب 

املصري " وزير الحرب في التنظيم".
"كان��������ت زوج��������ة املص��������ري منعزل��������ة عن��������ا، 
وكانت تقضي أغلب الوقت بقراءة القران 
والعبادة، ولم تكن على منوالنا في قضاء 
الوق��������ت فقد أخذت بتعلي��������م صغار البيت 
التعالي��������م الدينية الخاصة بالتنظيم، بل 
كنا عندما نزورها في غرفتها تطلب منا 

أن ننشغل بالتعليم الديني".

البحث عن الخليفة
"في العام نفسه داهمت القوات األميركية 
بيتنا في املوصل واعتقلت جميع الرجال 
الذي��������ن يش��������كلون ش��������بكة بمن فيه��������م أبو 
إبراهي��������م"، -تضيف "أم أحم��������د" وتواصل 
"قاموا بالتحقيق معنا وكانت أسئلتهم 
ت��������دور ح��������ول م��������كان أب��������و عمر، وبس��������بب 
املداهم��������ة واالعتق��������ال اضطرب��������ت زوج��������ة 
املص��������ري وطلب��������ت من��������ا أن تت��������رك البيت، 
و بالفع��������ل اس��������تأجرنا لها س��������يارة أجرة 
إليصاله��������ا الى بغداد و لم نكن نعرف ملن 

تريد أن تقصد في بغداد".
أكملت نجالء "بعد اعتقال 

جميع رجالنا أفرج فقط عن ولدي أحمد 
والباق��������ون ت��������م تس��������ليمهم إل��������ى الجهات 
ن��������ا ش��������خص ف��������ي التنظيم  األمني��������ة، جاء
يدعى "أبو حس��������ن" و طلب من��������ا أن نترك 
البيت خش��������ية أن نعتقل نحن كذلك وقام 
بنقلن��������ا إلى بيت في حي آخر من املوصل 
وطلب من��������ا أن ال نخبر أي أح��������د بمكانه 
وال نختلط بأحد و صار ينقلنا من بيت 

آلخر في كل عشرة أيام تقريبا".
"ف��������ي هذا الوقت صرن��������ا نعرف عن طريق 
أبي حسن أن كثيرين ممن كانوا يرتبطون 
بغ��������داد  ف��������ي  اعتقاله��������م  ت��������م  بالتنظي��������م 
ومحافظ��������ات أخرى، حت��������ى وصلنا العام 
2010 فطلب مني "أبو حس��������ن" أن أختلي 
به ليخبرني أن أخ��������ي أبو عمر البغدادي 
ق��������د تم قتله م��������ع أبو أي��������وب املصري وتم 
اعتقال النساء الالتي كن في البيت الذي 
قتال فيه وهما زوجة املصري وزوجة أبو 

عمر وبناتهما في منطقة الثرثار".

السيطرة على الموصل
"بعده��������ا -تكم��������ل أم أحم��������د- زارني صالح 
الفهداوي "أبو مصطفى" وهو من قيادات 
التنظي��������م وقال لي: أنِت م��������ن العائلة التي 
ضح��������ت من أج��������ِل إع��������الء وتكوي��������ن دولة 
اإلس��������الم وال ينبغي أن يثنيك قتل أخيك 
البغ��������دادي وصه��������ره املهاج��������ر واعتق��������ال 
زوجك وأخي��������ه عن االس��������تمرار بالجهاد 
في س��������بيل دولتنا، قال لي هذا وأضاف: 
س��������أتركك لتفكري وتتخذي قرارك؛ وبعد 
ثالث��������ة أش��������هر التقيت��������ه فأخبرت��������ه بأنني 
ماضية في طريق أخي وزوجي و سأقوم 

بكل ما يمليه علّي التنظيم".
تقول نجالء "في ه��������ذا الوقت كان زوجي 

ف��������ي 
الس��������جن وقام بعمل وكال��������ة عن طريق 

الصلي��������ب األحمر ألتقاضى نصف مرتبه 
كون��������ه موظف��������ا ف��������ي البلدي��������ة فض��������ال عن 
حصول��������ي على مرتب من دائ��������رة الرعاية 
االجتماعية قيمته 700 ألف دينار وكفالة 
من التنظي��������م وكذلك إيج��������ار البيت الذي 

صرنا نسكنه بحي صدام في املوصل".
"بقين��������ا على ه��������ذا الحال إلى أن س��������يطر 
تنظي��������م داع��������ش عل��������ى مدين��������ة املوص��������ل 
-تسترس��������ل نج��������الء- فب��������ادر الكثي��������ر من 
الش��������باب لالنضم��������ام للتنظي��������م ومنه��������م 
أبنائي أحم��������د ومقداد ووضاح، أما عني 
فقد طل��������ب مني "محمد أحمد العس��������اف" 
املكن��������ى بأب��������ي هاجر، وهو م��������ن كان على 
ط��������ول امل��������دة املاضية يوصل لن��������ا الكفالة 
املالية وإيجار البي��������ت أن أعمل على حث 
نساء املدينة على مبايعة الخليفة أبو بكر 
البغ��������دادي ودفعهن لتحري��������ض أبنائهن 

على القتال في صفوف التنظيم".

مسؤوليات وأعمال
تكم��������ل "بع��������د ذل��������ك كلفن��������ي املهاج��������ر بأن 
أكون مس��������ؤولة عن نس��������اء قادة التنظيم 
وتوجيههن بما تقتضيه أوامر التنظيم 
واإلش��������راف على توزيع الكف��������االت املالية، 
وتشكيل ش��������بكة ترتبط بشورى التنظيم 
تعن��������ى بالترويج لفكر الجه��������اد والدولة 
اإلس��������المية وحث األبناء على االنضمام 

للتنظيم".
 ولدي 

ّ
وبخص��������وص أبنائها ذك��������رت "عني

أحم��������د املجهز العام ملا يس��������ميه التنظيم 
ي��������ة  ال بو

نين��������وى، وهي مهم��������ة إيصال األس��������لحة 
وفي  التنظي��������م،  والذخي��������رة ملجموع��������ات 
ه��������ذا الوق��������ت عرف��������ت ع��������ن طري��������ق إحدى 
نس��������اء الش��������بكة بمكان "مروة" بنت أخي 
أبو عم��������ر البغ��������دادي وزوجة أب��������و أيوب 
املص��������ري، وبالفع��������ل اس��������تطعت االتصال 
به��������ا وأخبرتن��������ي برغبته��������ا باملجيء الى 
نينوى بس��������بب اعتق��������ال زوجه��������ا الثاني 
"أكرم حسني فرحان" وهو اآلخر من أفراد 
التنظيم وت��������م تزويجها من��������ه بطلب من 

أبي بكر البغدادي.
نجحنا بإيصال "مروة" الى املوصل عبر 
أط��������راف في التنظي��������م في بغ��������داد، وقمت 
عبر ش��������بكتنا باستئجار بيت خاص لها 
وص��������رف كفال��������ة مالية، بعده��������ا أخبرني 
العس��������افي بأن هنالك توصية خاصة من 
أبي بكر البغدادي بها وينبغي االهتمام 

بها بشكل خاص.

مقتل الولدين
"بمطل��������ع 2016 ل��������م يب��������ق أح��������د معي في 
املوصل إال أبنتي زهراء زوجة مس��������ؤول 
اإلداري��������ة ف��������ي التنظيم -تش��������رح أم أحمد- 
فابنتي الكبيرة س��������مر تزوجت من وزير 
املال في التنظيم عثمان نعمان وانتقلت 
إل��������ى حي الرقة في س��������وريا وأحمد أنتقل 
إل��������ى قضاء القائم ومق��������داد ووضاح هما 
اآلخ��������ران كانا ضم��������ن التنظيم، األول قتل 
بعملي��������ة انتحارية قام به��������ا ضد القوات 

األمنية ووضاح قتل بقصف للطائرات".
"عند اقت��������راب القوات العراقية من أيس��������ر 
املوصل طلب منا التنظي��������م االنتقال إلى 
الضفة اليمنى للمدينة، وبالفعل انتقلت 
أن��������ا وأم هاجر "م��������روة" ال��������ى منطقة حي 
املوص��������ل الجديدة وصرنا ننتقل من حي 
الى ح��������ي مع تق��������دم الق��������وات األمنية في 
املدينة، و في ه��������ذا الوقت طلب منا "ابو 
يحي��������ى" و هو ما يعرف بالتنظيم بوالي 
ال��������والة أنا وابنت��������ي وم��������روة وزوجة أبو 
عمر البغدادي الثانية "أم بصير"   البقاء 
بالقرب من بيته خشية أن نعتقل من قبل 

القوات العراقية".
"كنا مجموعة م��������ن عائالت قادة التنظيم 
نس��������كن بجوار بعضنا ف��������ي بيوت كبيرة 
تش��������تمل عل��������ى مخاب��������ئ تح��������ت األرض، 
وتتول��������ى مجموع��������ة خاص��������ة حمايتن��������ا؛ 
-توضح أم أحمد- وعند اش��������تداد املعارك 
في أيمن املوصل سقط صاروخ على الدار 
الذي نس��������كنه قتلت به ابنت��������ي وأصيبت 

"مروة" وكذلك أنا.

فرار قادة داعش
"وألن إصابة مروة كانت شديدة استطعت 
االتصال بول��������دي بعد ان ف��������ر كل قيادات 
التنظيم من حولنا، اتصلت بولدي أحمد 
وكان وقتها في قضاء القائم وطلبت منه 
تدبي��������ر خ��������روج لنا م��������ن املوص��������ل، و عبر 
وسطاء متعددين استطاع تأمني سيارة 

أخرجتنا من املوصل إلى بغداد.
تكم��������ل "قصدنا أنا ومروة و أبنتي زهراء 
من��������زل أقرباء لنا بمنطق��������ة حي الجامعة، 
مكثن��������ا عنده��������م 15 يوم��������ا انش��������غلنا بها 
بعالج الحروق التي أصابت جسد مروة، 
بعدها انتقلنا إلى حي الدورة حيث بيت 
أخي املتوفى "ياسني" وقضينا فيه كذلك 
15 يوما قبل أن ننتقل إلى قضاء القائم.

"طلب من��������ا ولدي أحمد الذي صار يعرف 
بأب��������ي عمار أن نلتحق به إلى قضاء البو 
كمال حي��������ث يجتمع هناك أب��������رز قيادات 
التنظي��������م وعائالتهم بع��������د تحرير مدينة 
املوص��������ل، وبالفعل عبر أكثر من وس��������يط 
وطريق وصلنا ل�"البوكمال". مكثت هناك 
ش��������هرين وكنا نحظ��������ى بعناي��������ة خاصة 
بسبب توصية من أبي بكر البغدادي كما 

أخبرت بذلك".
"بعده��������ا طلبت من ول��������دي أحمد أن أعود 
لبغداد لزيارة زوج��������ي في املعتقل، وعبر 
سيارة وطرق خاصة استطعت الوصول 
إل��������ى منطقة أب��������و غريب حي��������ث بيت أحد 
أقارب��������ي وهو اآلخ��������ر من أف��������راد التنظيم 
املعتقل��������ني، وبع��������د مكوث��������ي خمس��������ة أيام 
داهمت القوات األمني��������ة العراقية البيت 

وجرى القبض علّي".

كشفت لـ"                     " احلياة الداخلية لبيوتات اإلرهاب 

شقيقة أبو عمر البغدادي تروي خفايا "داعش" من نشأته حتى اندحاره

■ املتهمة خالل لقائها بكادر الصحيفة

                                                                     
القاضي حيدر علي نوري
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بغداد / حيدر زوير

"قال لي علي صالح الفهداوي )أبو مصطفى(: أنِت من العائلة 
التي ضحت من أجِل إعالء وتكوين دولة اإلس��������الم وال ينبغي 
أن يثنيك قتل أخيك البغدادي وصهره املهاجر واعتقال زوجك 
وأخيه عن االس��������تمرار بالجهاد في س��������بيل دولتنا. وأضاف: 
س��������أتركك لتفكري وتتخذي قرارك. وبعد ثالثة أشهر التقيته 
فأخبرته بأنني ماضية في طريق أخي وزوجي وسأقوم بكل 

ما يمليه علّي التنظيم".

عرفت عن طريق زوجي أن أخي "حامد" هو زعيم التنظيم وصار يعرف بأبي 

عمر البغدادي، وبرغم أن هذه املعلومة كانت رائجة إال أننا كنا ممنوعني من 

االختالط مع الناس وال يوجد يف بيتنا تلفزيون أو مذياع

طلب منا ولدي أحمد الذي صار يعرف بأبي عمار أن نلتحق به إىل قضاء 

البو كمال حيث يجتمع هناك أبرز قيادات التنظيم وعائالتهم بعد حترير 

مدينة املوصل، وبالفعل عرب أكرث من وسيط وطريق وصلنا لـ"البو كمال"
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الجريمة المنظمة

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

الجريم��������ة بح��������د ذاته��������ا أمر مرف��������وض م��������ن الناحي��������ة االجتماعية 
والقانونية وقد وضع املش��������رع العقوبات املناسبة لها وذلك للحد 
منها وردع من تس��������ول نفس��������ه ارتكاب تلك الجرائم وعندما تكون 
الجريمة سلوكا فرديا تكون اقل خطورة منها عندما تكون سلوكا 
جماعيا القصد منها التجارة غير املشروعة بتلك الجرائم الن هذا 
االمر سيش��������كل تهديدا مباش��������را للمجتمع املحلي والدولي بأسره 
حيث ان خطر تلك الجريمة س��������يأخذ طابع التنظيم والتكرار فهذا 
املس��������توى العالي من التنظيم يمكن هذه املنظمات من االس��������تمرار 
والنجاح في أس��������اليبها اإلجرامية حيث يمتاز سلوكها اإلجرامي 
بالتخطي��������ط الدقيق املس��������بق واالحتراف عبر ارتكابها لسلس��������لة 

طويلة من الجرائم.
 ويتخذ النش��������اط اإلجرامي للجريمة املنظمة ش��������كال هرميا يقوم 
على أس��������اس املستويات الوظيفية املتدرجة يتولى القائد السلطة 
والهيمنة على اتخاذ القرارات ويكون على افراد املجموعة اطاعته 
ويمت��������از النش��������اط اإلجرام��������ي للمنظم��������ة باالس��������تمرار حيث تأخذ 
املنظمة االجرامية من ذلك النش��������اط االجرام��������ي مصدرًا للحصول 
عل��������ى االم��������وال الطائلة عن طري��������ق العصاب��������ات االجرامية املنظمة 
التي تس��������تعمل العنف واالرهاب لتحقيق اهدافها لذلك باتت تلك 
الجرائم محل رفض واس��������تياء املجتم��������ع الدولي ومن تلك الجرائم 
على س��������بيل املثال جرائم االتجار بالرقيق واملتاجرة باألشخاص 
لغ��������رض الدعارة واالتج��������ار باملخدرات وجرائ��������م اإلرهاب وجرائم 

غسل األموال.
 وللجريم��������ة املنظم��������ة آثار خطيرة من الناحي��������ة االقتصادية حيث 
تقوم تلك العصابات في كثير من االحيان بالس��������يطرة على قطاع 
معني من القطاعات االقتصادية في الدولة لتحقيق مكاسب مالية 
غير مشروعة او لغسل اموالها غير املشروعة من خالل ذلك القطاع 
االقتص��������ادي مما يؤثر على اقتصاد الدول��������ة والتأثير على الدخل 
القومي له��������ا كما لها تأثير م��������ن الناحية السياس��������ية عبر التأثير 
على العملية الديمقراطية وتشويهها أما من الناحية االجتماعية 
تؤدي الجريمة الى افس��������اد املجتمع وضي��������اع القيم األخالقية فيه 
باإلضاف��������ة الى اضعاف االجهزة االمنية في مواجهة تلك الجريمة 
وتمت��������از الجريمة املنظمة بجملة م��������ن الخصائص منها ان يكون 
ع��������دد أفرادها اكث��������ر من ثالث أش��������خاص وتس��������تخدم العنف فيها 
والهدف منها الحصول على الربح املادي كما تتسم بأنها جريمة 
عاب��������رة للحدود الوطنية أي خارج الدولة لتتم ممارس��������تها في أي 
اقليم او بلد آخر ومن االس��������باب الرئيس��������ية لظه��������ور هذه الجريمة 
ضعف األنظمة القانونية املطبقة في البلد ما يجعل األش��������خاص 
يلج��������أون ال��������ى أخذ حقوقه��������م بالعن��������ف وبالطرق غي��������ر القانونية 
وانهيار منظومة القيم االخالقية في املجتمع واتس��������اع الهوة بني 
الطبق��������ات في املجتمع والفس��������اد املستش��������ري ف��������ي املجتمع وكذلك 

الحروب والتحوالت العاملية.
وق��������د عانت دول العالم كافة من تل��������ك الجرائم ما حدا بها الى عقد 
الكثير م��������ن االجتماعات واملؤتمرات التي تمخ��������ض عنها في عام 
2004 اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية 
وق��������د انضم الع��������راق الى اتفاقي��������ة االمم املتح��������دة ملكافحة الجريمة 
املنظمة عبر الوطنية والبرتوكولني امللحقني بها بموجب القانون 
رق��������م 20 لس��������نة 2007 وق��������د انض��������م العراق ال��������ى االتفاقي��������ة بتاريخ 

.2007/5/2

بابل / مروان الفتالوي

محكمة  رئ����������اس����������ة  ش��������������������ّددت 
على  االتحادية  بابل  استئناف 
قضاة التحقيق بضرورة حسم 
ق��ض��اي��ا امل���وق���وف���ني الس��ي��م��ا ما 
كما  اإلره�����اب،  ب���دع���اوى  يتعلق 
أكدت االهتمام بمتابعة قضايا 
ال��ص��ح��ف��ي��ني وال���ع���ن���ف األس�����ري 

واألحداث.
ج��اء ذل��ك خ��الل اج��ت��م��اع رئيس 
محاكم  ب���ق���ض���اة  االس����ت����ئ����ن����اف 
والتحقيق  وال��ج��ن��ح  ال��ج��ن��اي��ات 
واألح������������داث ب���ح���ض���ور االدع�������اء 

العام.
وقال رئيس االستئناف القاضي 
محمود عباس هادي في حديث 
"االجتماع  إن  "ال����ق����ض����اء"  إل�����ى 
محاكم  ق����ض����اة  ال������س������ادة  ض�������ّم 
والتحقيق  وال��ج��ن��ح  ال��ج��ن��اي��ات 
ال���ع���ام ملناقشة  وك���ذل���ك االدع������اء 

املحاكم وحسم  في  العمل  سير 
ومعالجة  ال��ج��زائ��ي��ة  ال����دع����اوى 
املعوقات واملشكالت، تحقيقًا ملا 
ورد بتوصيات الجلسة األخيرة 

ملجلس القضاء األعلى".
وأض����������اف ال����ق����اض����ي ه��������ادي أن 
موضوع  ن�����اق�����ش  "االج�����ت�����م�����اع 
باملوقوفني  ال��خ��اص��ة  ال��ق��ض��اي��ا 
بحرية  وت���ع���ل���ق���ه���ا  أله���م���ي���ت���ه���ا 
اإلنسان، ما يتطلب بذل أقصى 
الجهود من قبل قضاة التحقيق 
ل������غ������رض إك�������م�������ال اإلج����������������راءات 
قضاياهم  وح���س���م  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
وإحالتها إلى املحاكم املختصة 
املحدد  ال���زم���ن���ي  ال���س���ق���ف  وف�����ق 
قانونيًا واستخدام الصالحيات 
امل��م��ن��وح��ة ل��ه��م ب��م��وج��ب أحكام 
ال��ق��ان��ون ف��ي م��ا ي��خ��ص الجواز 
إخ��������الء سبيل  ف�����ي  ال����ق����ان����ون����ي 

املتهمني املوقوفني من عدمه".
وت���اب���ع رئ���ي���س االس���ت���ئ���ن���اف أن 

اإلرهابية  ال��ق��ض��اي��ا  "م���وض���وع 
واالهتمام بها وسرعة حسمها 
كان في سلم أولويات االجتماع 
ال���ع���دي���د من  الس���ي���م���ا أن ه���ن���اك 
الدعاوى اإلرهابية التي تخص 
م���ن���اط���ق ش���م���ال ب���اب���ل ووج�����ود 
ع������دد م�����ن امل����وق����وف����ني ف���ي���ه���ا ما 
وفقا  لحسمها  ج��ه��ودا  يتطلب 

للقانون".
رئيس محكمة  "السيد  أن  وأك��د 
التحقيق  وق���اض���ي  ال���ج���ن���اي���ات 
امل����خ����ت����ص ب���ق���ض���اي���ا اإلره���������اب 
أش�����روا ع����ددا م���ن امل��ع��وق��ات في 
منها  اإلرهابية  القضايا  حسم 
القانوني  امل��م��ث��ل  ح��ض��ور  ع���دم 
ل����وزارة ال��دف��اع وال��داخ��ل��ي��ة رغم 
لتدوين  امل���س���ت���م���رة  ال���ت���ب���ال���ي���غ 
أق��وال��ه��م وع���دم ح��ض��ور املدعني 
لكون  وذل���ك  الشخصي  ب��ال��ح��ق 
املحافظات  س��ك��ن��ة  م���ن  أغ��ل��ب��ه��م 
مجهولية  وك������ذل������ك  األخ������������رى 

محل إقامتهم وع��دم رب��ط أصل 
اإلخبار في الحوادث اإلرهابية 
م���ن ال��ج��ه��ات ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة وقله 
االستخبارات  م���دي���ري���ة  ك�������ادر 
للمنتسبني  ال���ك���ف���اءة  وض���ع���ف 
ف��ي��ه��ا ووج�������ود دع�������اوى مفردة 

بحق املتهمني".
"التأكيد  إل�������ى  ه���������ادي  ول�����ف�����ت 
القضايا  متابعة  ض���رورة  على 
ق����ب����ل قضاة  م������ن  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ي���ة 
مباشرة  امل��خ��ت��ص��ني  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
االستئناف  رئ���اس���ة  وم��ف��ات��ح��ة 
تأخير  ح���ال���ة  ف����ي  وإش����ع����اره����ا 
والجهات  ال���������������وزارات  إج�����اب�����ة 
الكتابة  بغية  األخ��رى  الرسمية 
ل����ه����م م�����ب�����اش�����رة م������ن ق����ب����ل هذه 
ال��رئ��اس��ة وح��ث��ه��م ع��ل��ى حضور 
امل���م���ث���ل ال���ق���ان���ون���ي ل���ه���م ورب����ط 
أصل اإلخبارات وكل ما يتعلق 
ب���ه���ا ل����غ����رض ح���س���م ال�����دع�����اوى 
بأقصى سرعة وض��رورة إكمال 

القانونية بالقضايا  اإلج��راءات 
املفردة بحق املتهمني بالتزامن 
م���ع ال��ق��ض��ي��ة امل���وق���وف ف��ي��ه��ا او 
على ذمتها لغرض حسمها معًا 

دون تأخير".
االستئناف  رئ���ي���س  ي��ن��س  ول����م 
فهرسة  ب�����ض�����رورة  "االه����ت����م����ام 
الجزائية  ال�����دع�����اوى  وت���ن���ظ���ي���م 
الطعن  إل��ى جهة  عند إرس��ال��ه��ا 
ووف������ق األص���������ول"، م����ؤك����دا على 
مجلس  ت����ع����ل����ي����م����ات  "ت����ن����ف����ي����ذ 
القضاء األعلى بكل دقة في كافة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة وخاصة  ال��ق��ض��اي��ا 
والعنف  ال��ص��ح��ف��ي��ني  ق���ض���اي���ا 
التي تخص  األس��ري والقضايا 
األج��ان��ب وب���ذل أق��ص��ى الجهود 
لحسمها وفق القانون وااللتزام 
بالبيانات املطلوبة عند إصدار 
لتشابه  م��ن��ع��ًا  ال���ق���ب���ض  أوام�������ر 

األسماء".
وب��خ��ص��وص ق��ض��اي��ا األح�����داث 

قال القاضي هادي إن "االجتماع 
التحقيق  إكمال  ناقش ض��رورة 
وحسمها  ال���ق���ض���اي���ا  ه�����ذه  ف����ي 
ب��غ��ي��ة إحالتها  ب��أق��ص��ى س��رع��ة 

إلى محكمة املوضوع".
إل���ى ذل���ك ق���ال م��راس��ل "القضاء" 
الذي حضر االجتماع إن "رئيس 
القاضي  األح��������������داث  م���ح���ك���م���ة 
وائ���ل ث��اب��ت ال��ط��ائ��ي ت��ح��دث عن 
امل��ت��ه��م الحدث  ض������رورة إح���ال���ة 
الناتجة عن  ال��دع��اوى  ف��ي كافة 
ب��دع��وى واحدة  ج��رائ��م متعددة 
وفقا  والجهد  الوقت  الختصار 

لقانون رعاية األحداث".
"السادة  أن  امل����راس����ل  وأض�������اف 
الجنايات  م���ح���ك���م���ة  رؤس�����������اء 
املالحظات  م���ن  ج��م��ل��ة  ع���رض���وا 
التي تخص سير العمل وضرورة 
االلتزام بها لغرض سرعة حسم 

الدعاوى الجزائية".
"السيد املدعي العام  ب��أن  وأف��اد 
في بابل ط��رح مالحظات أيضًا 
تهدف إلى التنسيق بني قاضي 
العام  االدع��اء  التحقيق وعضو 
امل��ن��س��ب أم���ام م��ح��اك��م التحقيق 
وصوال إلى حسم القضية وفقا 
العام  للصالح  خ��دم��ة  ل��ل��ق��ان��ون 
وك����ذل����ك ت���م���ت م���ن���اق���ش���ة بعض 
األم����������ور ال���ت���ح���ق���ي���ق���ي���ة وع�����رض 
للمعوقات  امل��ن��اس��ب��ة  ال���ح���ل���ول 

التي تواجهها".
"الحاضرين  أن  إل��������ى  ول�����ف�����ت 
ت���داول���وا ف��ي م��وض��وع التعديل 
األخير على قانون العفو املرقم 
27 لسنه 2016 وضرورة تطبيق 

أحكامه بكل دقة".
وفي ختام االجتماع أثنى السيد 
السادة  االستئناف على  رئيس 
الحضور وحثهم على بذل املزيد 
من الجهد واملثابرة بغية حسم 
ال���دع���اوى وف���ق ال��س��ق��ف الزمني 
امل��ح��دد ووف���ق اإلط���ار القانوني 
بابل  استئناف  رئاسة  وإشعار 
بكل امل��ع��وق��ات وامل��ش��ك��الت التي 
بغية  ب���أول  أوال  عملهم  ت��واج��ه 
الحلول  وض��������ع  ع����ل����ى  ال����ع����م����ل 
املناسبة لها وصوال إلى انجاز 
كافة القضايا املعروضة أمامهم 

خدمة للصالح العام.

خالل اجتماع رئيس احملكمة بقضاة اجلنايات واجلنح والتحقيق

استئناف بابل: جهود مضاعفة لموقوفي 
اإلرهاب وقضايا الصحفيين والعنف األسري

محكمة المحمودية تسجل تنامي حاالت السرقة والخطف
بغداد/ ايناس جبار

سّجل قضاة في محكمة املحمودية تنامي 
ح��������االت الخطف والس��������رقات، فيم��������ا عزوا 
األس��������باب إلى العامل االقتصادي من غير 
أن ينس��������وا اضطراب الوضع األمني وعدم 

استقراره بشكل دائم.
وقال القاضي محمد عب��������د الله إن "مجمع 
املحاكم في املحمودي��������ة ينظر قضايا عدة 
نواح؛ ناحية اليوس��������فية التي يحدها نهر 
الف��������رات بالتماس مع أب��������و غريب من جهة 
ومن عامري��������ة الفلوجة وأط��������راف الرمادي 
وج��������رف الصخ��������ر من جه��������ة اخ��������رى، كذلك 
اللطيفي��������ة عل��������ى ح��������دود محافظ��������ة باب��������ل 
وناحي��������ة الرش��������يد التي حدوده��������ا مع نهر 
دجل��������ة ل��������ذا تعتب��������ر أول قضاء ف��������ي بغداد 
يحده نهرا دجلة والفرات إضافة إلى مركز 

قضاء املحمودية ال��������ذي تقع فيه املحكمة". 
وأك��������د عبد الل��������ه إلى "القض��������اء" أن "املحاكم 
املوج��������ودة ف��������ي دار القض��������اء باملحمودية 
كبقية املناطق األخرى التي تحوي محاكم 
تس��������يير معامالت املواطن��������ني، حيث يضم 
ال��������دار محكم��������ة ب��������داءة ومحكم��������ة األحوال 
الش��������خصية ومحكمة جنح وتوجد أيضا 

محكمة تحقيق املحمودية".
ويشير القاضي الى "وجود دائرتني تابعة 
إلى وزارة العدل هي دائرة التنفيذ ودائرة 
الكاتب العدل"، الفتا إلى أنهما "على الرغم 
م��������ن تس��������هيلهما معام��������الت املواطن��������ني اال 

إنهما يشكالن زخما إضافيا للمحكمة".
 وع��������ن عمل املحكمة يوضح القاضي األول 
أن "قضاء املحمودية والنواحي التابعة له 
تتص��������ف بطابع ريفي وعش��������ائري لذا فهي 
تنظر جميع القضايا والدعوى التي تنظر 

في املحاكم املماثلة لها خصوصا دعاوى 
أجر املثل الس��������يما لألراضي الزراعية التي 
تعد أكث��������ر املعروض في ما يخص محكمة 

البداءة". 
وأف��������اد عبد الله بأن "قضاء املحمودية يعد 
م��������ن املناطق ذات الوضع األمني املضطرب 
لذل��������ك بعض املواطنني يذه��������ب إلى محاكم 
باب��������ل او الكرخ بس��������بب التخوف وبس��������بب 
الطاب��������ع العش��������ائري كذلك وم��������ن ذاك جاء 
مقترح إنش��������اء محكمتني في اليوس��������يفية 
واللطيفية من اجل تخفيف الزخم وتقليل 

الخطورة األمنية لسكاني هذه النواحي".
وعن عدد الدع��������اوى التي نظرتها املحكمة 
يب��������ني القاضي "انه ومنذ بداية العام 2017 
لغاي��������ة اآلن ف��������أن محكمة البداءة حس��������مت 
657 م��������ن أص��������ل 713 دع��������وى، والجنح 200 
من الدعاوى الواردة البالغة 229، األحوال 

الش��������خصية 3421 م��������ن ال��������وارد 4796، ام��������ا 
 9946 فق��������د حس��������مت  التحقي��������ق  محكم��������ة 

من مجم��������وع ال��������وارد والذي يبل��������غ 10430 
قضي��������ة".  من جانبه أك��������د القاضي خضير 

جاس��������م خضير ف��������ي محكم��������ة التحقيق أن 
"اغل��������ب الدعاوى التي ترد إلى املحكمة هي 
الخطف والسرقة وكثير من هذه الدعاوى 
تكون كيدية"، عازيا "تنامي حاالت الخطف 
والس��������رقة في هذه الرقع��������ة الجغرافية إلى 
ضعف الوضع األمني فيها، كذلك الوضع 
املادي ألهالي املنطقة فالعامل االقتصادي 
والعامل التربوي ل��������ه التأثير األكبر وهذا 
م��������ا نالحظ��������ه م��������ن خ��������الل املتهم��������ني الذين 
يكون اغلبه��������م من األح��������داث املتهربني من 

املدارس".
وأضاف خضير أن "هناك دعاوى انتقامية 
او كيدي��������ة غالب��������ا م��������ا تنته��������ي بالصلح أو 

التنازل السيما دعاوى الخطف". 
ويش��������ير القاضي الى أن "محكمة التحقيق 
تنظر شكاوى تسع مراكز وجهات تحقيقية 

مقسمة عملها بني قضاة املحكمة".

قضاة واسط يفتحون نقاشا واسعا حول المخدرات وقانون مكافحتها الجديد
واسط / القضاء

عقدت رئاس��������ة استئناف واسط ندوة موّسعة حول قانون 
املخدرات الجديد وس��������بل مكافحة هذه الظاهرة برئاس��������ة 
الس��������يد رئيس االستئناف القاضي عامر غالب الغريباوي 
وحضور كوكبة من قضاة الجنايات واألحداث والتحقيق 
وش��������ارك ف��������ي إدارة الن��������دوة أيض��������ا د. مهدي عب��������د الكريم 

اختصاص الطب النفسي في رئاسة صحة واسط.
وق��������ال رئي��������س االس��������تئناف إن "الن��������دوة تأت��������ي بن��������اء على 
توجيه��������ات رئيس مجل��������س القض��������اء األعلى ف��������ي اختيار 
املوضوع��������ات الحيوي��������ة للن��������دوات وألن ظاه��������رة املتاجرة 
بامل��������واد املخدرة واملؤثرات العقلية تش��������ّكل خطورة كبيرة 
عل��������ى املجتمع، وكذل��������ك لنف��������اذ قانون مكافح��������ة املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم )50 لسنة 2017(".
وأض��������اف القاضي عام��������ر غال��������ب الغريب��������اوي إن "القانون 
الجدي��������د للمخ��������درات تضم��������ن )51( م��������ادة قانوني��������ة بع��������د 
ان كان القان��������ون الس��������ابق )15( م��������ادة فق��������ط حيث تضمن 

الجديد معالجات قانونية لظاهرة اإلتجار غير املش��������روع 
باملخ��������درات واملؤث��������رات العقلي��������ة وتعاطيه��������ا ومعالج��������ة 
املدمنني باعتماد قواعد علمية ومن خالل آلية تجمع بني 

مؤسسات مختلفة ملعالجة تلك الظواهر".
إل��������ى ذلك، قام الدكتور مهدي عب��������د الكريم بتعريف ماهية 
املخ��������درات واملؤث��������رات العقلي��������ة وبي��������ان ما هو ش��������ائع في 
التج��������ار والتعاطي في املجتم��������ع العراقي من حيث األنواع 
والتأثير وسبب تقس��������يم املواد املخدرة واملؤثرات العقلية 
الى عش��������رة جداول ف��������ي القانون كما اوض��������ح بعض طرق 
معالج��������ة املدمن��������ني ومضام��������ني الج��������دول الراب��������ع امللحق 
بالقانون والذي تضمن مستحضرات املخدرات املستثناة 
من أحكام القانون من خالل نسب املواد املخدرة املوجودة 

فيها بشكل مفصل".
وأفاد رئيس االستئناف بأن "االجتماع أفصح عن الجهات 
التي أجاز لها القانون استيراد وحيازة بعض انواع املواد 
املخ��������درة واملؤثرات العقلية واملنصوص عليها في الفصل 
الثالث من القانون وكذل��������ك النصوص الخاصة بوصفات 

األطب��������اء وص��������رف الصيادل��������ة لتل��������ك امل��������واد واملنص��������وص 
عليه��������ا ف��������ي الفصل الراب��������ع والنص��������وص الخاصة بصنع 
املس��������تحضرات الطبية الت��������ي تحتوي على م��������واد مخدرة 
ومؤثرات عقلية او س��������الئف كيميائية والنباتات املمنوع 
زراعتها وكيفية تسجيل تلك املواد ومراقبتها وتفتيشها 
واملنص��������وص عليها ف��������ي الفص��������ول الخامس والس��������ادس 

والسابع من القانون".
امل��������واد  ش��������رحوا  "الحاضري��������ن  أن  الغريب��������اوي  وأوض��������ح 
املنصوص عليها في الفصل الثامن من القانون والخاصة 
بالعقوبات حيث تضمن��������ت املادة )27( من القانون عقوبة 
اإلعدام او السجن املؤبد على من استورد او جلب او صدر 
او انتج او صنع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سالئف 
كيميائي��������ة او زرع نبات��������ا ينتج عنة تلك امل��������واد وكان ذلك 

بقصد املتاجرة بها".
فيم��������ا لفت إلى ان "املادة )29( من القانون جاءت بالظروف 
الظ��������روف  ان  اعتب��������ر  اذ  معيب��������ا  الن��������ص  وكان  املش��������ددة 
املنصوص عليها فيه تشمل املادتني )28‘29( في حني كان 

املفروض ان يش��������مل املادتني )27‘ 28( كون املادة )29( هي 
الت��������ي تضمنت تلك الظروف"، مؤش��������را أن "نص املادة )30( 
من القانون جاء بحكم جدي��������د وهو العقوبات املقررة لكل 
م��������ن اعتدى على موظف مكلف بخدم��������ة عامة من القائمني 
عل��������ى تنفي��������ذ القان��������ون او قاومه��������م واعتبرها م��������ن جرائم 
الجناي��������ات، وان ما يؤخذ على النص أن املش��������رع قد اوجد 
بني النص��������وص العقابية الخاصة باملتاجرين واملتعاطني 
للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية وكان املفروض أن يكون 

النص في نهاية الفصل الخاص باألحكام الختامية".
وأفاد الغريب��������اوي بأن "نص املادة )31( م��������ن القانون جاء 
بحك��������م جدي��������د أيضا لم يس��������بق النص عليه ف��������ي القوانني 
السابقة وهو عقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر او 
غرامة ال تقل عن ثالثة ماليني وال تزيد عن خمسة ماليني 
دين��������ار او احدهما لكل طبي��������ب أعطى وصفة طبية لصرف 
مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لغير اغراض العالج الطبي 

مع علمه بذلك مع حرمانه من مزاولة املهنة ملدة سنة".
وخل��������ص إلى أن "املادة )32( من القانون نصت على عقوبة 

الحبس مدة ال تقل عن س��������نة واح��������دة وال تزيد على ثالثة 
س��������نوات وغرامة ال تقل عن خمسة ماليني دينار وال تزيد 
على عش��������رة مالي��������ني لكل من اس��������تورد او أنتج او صنع او 
حاز او أحرز أو اش��������ترى مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او 
س��������الئف كيميائية أو زرع نباتا لينت��������ج تلك املواد بقصد 
التعاط��������ي واالس��������تعمال الش��������خصي، وهي امل��������ادة األكثر 
تطبيق��������ًا إذ أن ظاهرة التعاطي أكثر من غيرها من األفعال 
املنصوص عليها في هذا القانون"، الفتا إلى أن "االجتماع 
ج��������اء بالتفصيل على كل فقرات قان��������ون مكافحة املخدرات 

الجديد وبيانها".
ورأى أن "هذا القان��������ون قد جاء بمبادئ ونصوص جديدة 
تس��������اعد بش��������كل كبير على الحد م��������ن جرائ��������م املتاجرة أو 
التعاطي للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية إذا ما اكتملت 
كافة املس��������تلزمات لتطبيقية وخاصة إنش��������اء املؤسس��������ات 
الصحي��������ة الت��������ي تخت��������ص بمعالجة املدمن��������ني واملتعاطني 
لتلك املواد باإلضافة إلى اهتمام األجهزة األمنية باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة قانونًا بمراقبة وكشف العصابات".

■ مدخل محكمة املحمودية.. عدسة/ حيدر الدليمي
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■ جانب من االجتماع.. عدسة القضاء



وبالرغم م��������ن ان التعريفات من ناحية 
الصياغ��������ة الفنية من عيوب التش��������ريع 
وان امر ذلك مت��������روك الهتمام الفقهاء 
الش��������خصية  األح��������وال  قان��������ون  ان  اال 
العراق��������ي رقم 188 لس��������نة 1959 املعدل 
عرف عقد الزواج في املادة )1/3( بانه: 
عقد ب��������ني رجل وامرأة تحل له ش��������رعًا 
غايته إنش��������اء رابطة الحياة املشتركة 
والنس��������ل. متخذا طريق��������ا يتماهى مع 
روح امل��������ودة والرحمة الت��������ي تنظر بها 
للزواج  اإلس��������المية  الش��������ريعة  تعاليم 
فخرج ع��������ن التعريفات الفقهية املغرقة 
في التصوير املادي لعقد الزواج والتي 
ترى ال��������زواج معنى ش��������رعيا يفيد حل 
استمتاع كل من الزوجني باآلخر على 
الوجه املش��������روع وهو عق��������د معاوضة 

احد العوضني فيه البضع.
ان نظ��������رة قانون االحوال الش��������خصية 
للزواج تعكس السياس��������ة التش��������ريعية 
الت��������ي تق��������وم عليه��������ا باعتب��������ار الزواج 
وس��������يلة لتحقي��������ق غاي��������ات اجتماعية 
س��������امية منها انش��������اء اس��������رة صغيرة 
س��������تكون نواة ألس��������ر اجتماعية كبيرة 
و تكثي��������ر النس��������ل عب��������ر املحافظة على 

ديمومة النوع البش��������ري ويتم ذلك من 
خالل ايجاد روابط زوجية متينة. 

 ولل��������زواج اركان وش��������روط منه��������ا م��������ا 
نص��������ت عليه امل��������ادة الرابع��������ة فالزواج 
ينعق��������د بإيجاب -يفيده لغ��������ة أو عرفًا- 
م��������ن أح��������د العاقدين وقب��������ول من اآلخر 
ويقوم الوكيل مقامه. وتحقق االهلية 
بتوافر شروطها القانونية والشرعية 
ف��������ي العاقدي��������ن او من يق��������وم مقامهما 
كما تنص املادة )الخامس��������ة(  في حني 
نصت )املادة السادس��������ة /-1 ال ينعقد 
عقد الزواج إذا فقد ش��������رطًا من شروط 

االنعقاد أو الصحة املبينة فيما يلي(
أ - اتح��������اد مجلس اإليج��������اب والقبول. 
ب- سماع كل من العاقدين كالم اآلخر 
واستيعابهما بأنه املقصود منه عقد 
ال��������زواج. ج- موافقة القب��������ول لإليجاب. 
د- شهادة شاهدين متمتعني باألهلية 
القانونية على عقد الزواج.ه�- أن يكون 
العقد غير معلق على ش��������رط أو حادثة 

غير محققة.(.
اما االهلية فقد بينتها املادة )السابعة( 
حيث جاء في الفقرة )1( يش��������ترط في 
تم��������ام أهلي��������ة ال��������زواج العق��������ل وإكمال 

الثامنة عش��������رة. لك��������ن امل��������ادة الثامنة 
ج��������اءت باس��������تثناء على تم��������ام اهلية 
ال��������زواج العمري��������ة حيث نص��������ت املادة 
الثامنة:-1 إذا طلب من أكمل الخامسة 
عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن 
يأذن ب��������ه، إذا ثبت له أهليته وقابليته 
البدني��������ة، بعد موافقة وليه الش��������رعي، 
فإذا امتنع الولي طل��������ب القاضي منه 
موافقته خالل مدة يحددها له، فإن لم 
يعت��������رض أو كان اعتراضه غير جدير 

باالعتبار أذن القاضي بالزواج.
 وج��������اءت الفقرة 2 بحالة اخرى حيث 
اج��������ازت للقاضي أن ي��������أذن بزواج من 
بلغ الخامس��������ة عش��������رة م��������ن العمر إذا 
وجد ضرورة قص��������وى تدعو إلى ذلك 
ويشترط إلعطاء اإلذن تحقق البلوغ 
الشرعي والقابلية البدنية(. فالقانون 
ابتداء اعتبر س��������ن الثامنة عش��������رة هو 
س��������ن االهلية القانونية ألج��������راء عقد 
ال��������زواج وال��������ذي يعن��������ي ان طرفي عقد 
الزواج هما من املتمتعني باألهلية مع 
تمام العقل وهي الش��������روط العامة في 
العقد، لكن قانون االحوال الشخصية 
وضع استثناءات للش��������روط العمرية 

صالحي��������ات  القاض��������ي  من��������ح  فق��������د 
جوازية ملن اكمل الخامس��������ة عشر من 
العمر وق��������دم طلبا بالزواج بش��������روط 
معين��������ة منها تقديم الطل��������ب واهليته 
وقابليت��������ه البدني��������ة والت��������ي تتحق��������ق 
من خ��������الل التقارير الطبي��������ة وموافقة 
الولي الش��������رعي ملقدم الطلب القاصر 
وف��������ي حالة امتن��������اع الولي ال س��������باب 
غي��������ر جديرة باالمتن��������اع اذن القاضي 
كم��������ا اجاز للقاضي ان ي��������أذن بالزواج 
للقاص��������ر اذا بل��������غ الخامس��������ة عش��������رة 
م��������ن العمر مقترن��������ا بالقابلية البدنية 
والبل��������وغ الش��������رعي وان تك��������ون هناك 

ضرورة قصوى اقتضت الطلب.
القاص��������ر مح��������دودة  زواج  ح��������دود  ان 
بظرفيته��������ا املكاني��������ة والزمانية التي 
اس��������تقتها اللجن��������ة املش��������رعة للقانون 
وراع��������ى كذل��������ك القص��������ور العقلي فقد 
نص��������ت املادة الس��������ابعة / -2 للقاضي 
أن يأذن بزواج أحد الزوجني املريض 
عقلي��������ًا إذا ثبت بتقرير على أن زواجه 
ال يض��������ر باملجتمع وأنه في مصلحته 
الش��������خصية إذا قب��������ل ال��������زوج اآلخ��������ر 
بالزواج قبواًل صريحًا كما ان قانون 

رعاي��������ة القاصري��������ن رقم )78 ( لس��������نة 
1980 ق��������د جاء في امل��������ادة )3/ أواًل/ أ ( 
في الش��������ق الثاني منه باستثناء آخر 
وهو كما جاء بالنص )… ويعتبر من 
أكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن من 

املحكمة كامل األهلية..(. 
ان مرحل��������ة زمنية من التطبيق لقانون 
االحوال الشخصية تؤكد انها عالجت 
الكثير من االوضاع القانونية للعالقات 
الزوجية وس��������عت الى تنظيمها ضمن 
اطار التدوين في الس��������جالت الرسمية 
والعم��������ل على تنبيه املجتمع لخطورة 
الزواج العرف��������ي للقاصرين باإلضافة 
الى وضع مادة عقابية للزواجات التي 
تنظم خ��������ارج املحكمة، ان وضع صيغ 
قانونية لتأطير العالقات االجتماعية 
والدخول اليها من باب االس��������تثناءات 
القان��������ون يش��������جع زواج  ان  يعن��������ي  ال 
القاصري��������ن بقدر ما يح��������اول معالجة 
حال��������ة اجتماعي��������ة معالج��������ة قانونية 
تتج��������اوز  ال  وبش��������روط  تنظيمي��������ة 
الش��������روط البدنية والصحية مع منح 

القرار االخير لسلطة القضاء.
ان املوق��������ف القانوني ل��������زواج القاصر 

اجتماعية مرت  محك��������وم بمنظوم��������ة 
كان  فم��������ا  طويل��������ة  زمني��������ة  بمراح��������ل 
مقبوال س��������ابقا ابان التشريع ال يكون 
مقبوال بعد هذه املرحلة الطويلة كون 
املسالة تتعلق بأمزجة الناس ورؤاهم 
ورؤيت��������ه الجديدة في زم��������ن التقنيات 
االس��������تثناءات  وااللكتروني��������ات،ان 
واملتعلق��������ة  القان��������ون  ف��������ي  ال��������واردة 
ب��������زواج القاصر قد تك��������ون منتقدة من 
الق��������وى املدنية اال انن��������ا وبموضوعية 
ال يمك��������ن وضعه��������ا ف��������ي دائ��������رة النقد 
بعي��������دا عن اس��������بابها املوجب��������ة والتي 
ج��������اءت في القان��������ون الناف��������ذ ملعالجة 
وض��������ع اجتماعي وملصلح��������ة القاصر 
وبخاص��������ة االنثى ام��������ا ان يتم تجاوز 
املرحلة العمرية والتقسيم التنظيمي 
تش��������ريع  عب��������ر  لل��������زواج  والقانون��������ي 
جدي��������د فهو امر يثير مش��������كل قانوني 
هن��������اك  ان  وبخاص��������ة  واجتماع��������ي 
مش��������اكل اجتماعية قانونية يس��������عى 
املجتم��������ع جاه��������دا ملعالجته��������ا تتمثل 
بازدي��������اد ح��������االت الط��������الق والتفريق 
وما ينتج عنه من ش��������رخ في النسيج 

االجتماعي.

الموقف القانوني من زواج القاصرين 

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

م�ضطلح قانوين حديث معناه جمموعة القواعد القانونية وال�ضرعية التي تنظم الروابط العائلية كالزواج 
والطالق وغريها، وهو م�ضطلح يتخطى حقوق العائلة اىل مديات او�ضع يف احلقوق ال�ضخ�ضية يقابله م�ضطلح 

الحوال العينية التي تنظم الروابط املالية. 
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اذ تعيش فئة من الشباب حالة مقلقة 
م��������ن اليأس والضي��������اع والتهميش ما 
جعلها تقع تح��������ت تأثير قوى وافكار 
غربي��������ة تمكن��������ت من توظي��������ف حاالت 
واخذه��������ا  تل��������ك  والتهمي��������ش  القه��������ر 
ف��������ي طري��������ق ابعده��������ا ع��������ن هويته��������ا 
االجتماعية االصلي��������ة واربك مجالها 
وضعه��������ا ووضعها في واق��������ع جديد 
االنح��������راف  التحدي��������ات ومنه��������ا  م��������ن 
وحال��������ة االغتراب الذي ابعد الش��������باب 
ع��������ن دوره��������م االساس��������ي ف��������ي عملية 
واالنس��������اني  الحض��������اري  التح��������وال 
وبالتال��������ي ابعد هذه الفئة الفاعلة عن 
املس��������اهمة في التنمية االنسانية في 
مجتمعنا ودفعه��������ا دفعا في توظيف 
الح��������روب  ف��������ي  املختلف��������ة  قدراته��������ا 
واالزم��������ات والصراع��������ات املحلي��������ة في 
ش��������كلها الطائفي او جعلها تقع تحت 
وط��������أة املخدرات واالفع��������ال االجرامية 
الجنائي��������ة او جعله��������ا تش��������ق طريقها 
في اس��������تخدامات دغدغ��������ت عواطفها 
فوج��������دت فيه��������ا وس��������يلة لل��������رد عل��������ى 

واقعها املزري.
 تمثل أدوات اتصال اإلعالم اليوم أهم 
وس��������ائل الوعي االجتماعي والثقافي 
ف��������ي املجتمع��������ات الحديث��������ة فل��������م تعد 
هناك منعزلة انم��������ا تعدى تأثير هذه 
الوسائل خطوط الطول والعرض في 

معمورتن��������ا ملا تمثله م��������ن تقدم تقني 
وفني واعداد عالي املس��������توى يوظف 
دائم��������ا لخدمة االنس��������انية وتس��������تغل 
من دوائ��������ر العوملة وتعمي��������م ثقافتها 
على الش��������عوب االخرى يقابلها اعالم 
عربي وعراقي ضعيف في مستوياته 
ال��������ى  ويفتق��������د  والبش��������رية  التقني��������ة 
االس��������اليب الفنية املتطورة في الوقت 
الذي تتسارع فيه املتغيرات في العالم 

بشكل مذهل.
 ان الظروف الراهنة تتطلب العمل بكل 
الطرق للحد من سوء استخدام وسائل 
االتص��������ال مث��������ل االنترن��������ت واملوبايل 
والفيس وانس��������تكرام وفايبر ملا له من 
مخاط��������ر كبيرة عل��������ى القيم االخالقية 
والقيمية لشبابنا املعاصر فاليوم ال 
احد يس��������تطيع منع هذه الوسائل من 
التداول بني الش��������باب وابناء املجتمع 
ولكن يمكن اجراء دراس��������ات وابحاث 
ملعرفة تأثير هذه الوسائل في سلوك 
االف��������راد واملجتمعات م��������ن اجل وضع 
خطط محكمة يمك��������ن تفادي املخاطر 
على الفرد واملجتمع معا فاالستخدام 
السيئ لهذه الوس��������ائل انما يأتي عن 
الجهل وعدم وج��������ود وعي اجتماعي 
بالفوائد لتمك��������ن الحصول عليها من 
اتص��������ال والحصول عل��������ى املعلومات 
املفي��������دة فاالجيال الجدي��������دة ال تمتلك 

الخبرة الكافية في هذا املجال اذ ادى 
ذلك الى اس��������تخدام املواق��������ع االباحية 
واملواقع التي تروج للعنف واإلرهاب 
وغيرها وقد ترك��������ت آثارًا خطيرة في 
القيم االجتماعية والعادات والتقاليد 
املجتمعي��������ة ودخل��������ت أنم��������اط جديدة 
م��������ن الس��������لوكيات املنحرف��������ة وتقلي��������د 
الثقافات االخرى في الحياة كما اثرت 
على نمط التفكير وأس��������اليب الحياة 
وبدل��������ت كثير م��������ن املفاهي��������م وافرزت 
ظواهر غريبة عن مجتمعنا ش��������بكات 
التواص��������ل االجتماع��������ي تحول��������ت الى 
عال��������م من العنف الجس��������دي واملعنوي 
وتزامن ذل��������ك مع حدوث تق��������دم هائل 
ف��������ي عدد مس��������تخدميه في الس��������نوات 
االخيرة وهذا يحدث في عالم شبكات 
التواصل االجتماعية مما دفع الدول 
اس��������تراتيجيات  ال��������ى وضع  املتخلفة 
علمية للتعامل م��������ع مواقع التواصل 
ال��������ى أداة خطي��������رة  قب��������ل ان تتح��������ول 
للجريم��������ة ومنه��������ا وض��������ع العديد من 
التش��������ريعات القانوني��������ة او تعديل ما 
ه��������و موج��������ود منه��������ا ليواك��������ب التقدم 
التقني وال يفلت مرتكبي الجريمة من 
العقاب ال س��������يما في املجال االجرائي 
املتمث��������ل بالتحقي��������ق ومتابعة الجناة 
اذ انهم غالبا ما يتخفون تحت ستار 

االسماء الوهمية.

القاضي علي كمال

وسائل التواصل االجتماعي والمسؤولية 
عن إساءة استخدامها

املجتمع العراقي حتولته الجتماعية والثقافية يف ع�ضر تتفق فيه منتجات تكنولوجية 
ات�ضالية حديثة قلبت امل�ضهد الجتماعي انقالبا كبريا وادت اىل ظواهر مل يكن يعرفها 

جمتمعنا من قبل ومنها �ضوء ا�ضتخدام هذه الو�ضائل يف موا�ضيع ا�ضرت بالبنية 
الثقافية لل�ضخ�ضية العراقية يف الوقت احلا�ضر ول �ضيما لدى ال�ضباب

يعيش

البالغة واإلقناع في القرارات القضائية 

األحوال الشخصية :

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.

ما تكون اللغة القانونية لغة جامدة حمافظة غري اأن ذلك يجب اأن ل مينع الإفادة من الوقائع 
املنظورة وما يرافقها من اأحداث ومعاٍن ل�ضياغة لغة قانونية تكون موؤثرة وجذابة للمتلقي حتى 

تكون مقنعة لن هدف القا�ضي من كتابة قراراته ا�ضافة اىل حتقيق العدالة هو اإقناع املتلقي 
ب�ضحة ومنطقية ما انتهت اليه املحكمة من حكم وهدف املحامي من تقدمي اللوائح والدفوع هو 

اإقناع املحكمة واحل�ضور برباءة املتهم الذي يدافع عنه.

غالبا

 ومثل هذا الخطاب القانوني وما يهدف 
إليه من إقناع فانه يس��������تهدف العاطفة 
والوجدان في ذات املتلقي وإحداث تأثير 
حس��������ي لدى القارئ بصحة الحكم الذي 
أصدرت��������ه املحكمة او صح��������ة ومنطقية 
الدف��������ع ال��������ذي قدمه املحام��������ي حتى اننا 
نجد ان الكثير من الق��������رارات القضائية 
ولوائح املحامني تكتب بطريقة بالغية 
أدبي��������ة جميلة من اج��������ل ان تزيد قدرتها 
االقناعية الس��������يما وانه��������ا ال تكتب فقط 
ألط��������راف الدع��������وى وذوي االختصاص 
وإنم��������ا تكتب كذلك لعام��������ة الناس ممن 
يهمهم تحقيق العدال��������ة والوصول الى 

الحقيقة في األحكام القضائية.
إن لغ��������ة اإلقناع تتجس��������د في تس��������بيب 
الحكم ف��������إذا كان تس��������بيب الحكم يعني 
واألدل��������ة  وظروفه��������ا  الواقع��������ة  بي��������ان 
املتحصل��������ة فيه��������ا وم��������ا تس��������تند الي��������ه 
املحكمة ف��������ي إصدار قرارها ف��������ان إيراد 
هذه األس��������باب هو وس��������يلة من وسائل 
االقن��������اع ال��������ذي تتوجه ب��������ه املحكمة الى 
الدع��������وى  وأط��������راف  النق��������ض  محكم��������ة 
إلقناعهم ان الحكم يس��������تند الى اسباب 
تتجس��������د  كذل��������ك  منطقي��������ة وقانوني��������ة، 
لغ��������ة االقناع ف��������ي االس��������تدالل القانوني 
للمحكمة واالس��������تدالل القانوني يعني 
فهم املحكم��������ة فهما صحيح��������ا للواقعة 

املنظ��������ورة وأدلتها ومن ث��������م بناء الحكم 
باالستناد الى هذه األدلة والوقائع وال 
ادل على ذلك مما يرد في قرارات اإلدانة 
او اإلفراج التي تصدر من محاكم الجزاء 
حيث تكتب القرارات بطريقة تستعرض 
من خالله��������ا املحكمة الواقع��������ة الجرمية 
وظ��������روف ارتكابها وم��������ا ورد من اقوال 
على لسان املشتكني الشهود واملتهمني 
ومن ثم تخلص الى بيان ان كانت األدلة 
املتواف��������رة تكف��������ي لتولي��������د القناعة على 
سبيل القطع واليقني والجزم بأن املتهم 
ارتك��������ب الجريمة املس��������ندة إلي��������ه فتتجه 
إلدانت��������ه أو انه لم يرتكبه��������ا فيصار الى 
االفراج عنه، وكلما كان تس��������بيب الحكم 
واالس��������تدالالت التي اتبعته��������ا املحكمة 

صحيحة، كان القرار مقنعا ومقبوال. 
ثمة عدد م��������ن قرارات محكم��������ة التمييز 
العراقي��������ة تضمن��������ت ص��������ورا مميزة من 
صور البالغة االقناعية عند صياغتها 
فق��������د ورد في قرار ملحكمة تمييز العراق 
برق��������م 206/هيئ��������ة عام��������ة/2009 بانه ال 
يعني حق الرقابة على اعمال الس��������لطة 
التنفيذي��������ة التش��������هير بتلك الس��������لطة او 
قذف أشخاصها الن الدستور والقانون 
رس��������ما الس��������بل الكفيل��������ة للمراقب��������ة وان 
القذف والتشهير يخرجان عن كونهما 
آراًء او تقويم��������ا ل��������الداء ب��������ل هما تجاوز 

الستعمال حق النقد.  كذلك كان للقضاء 
املصري باع طويل في تقديم اروع صور 
البالغة االقناعية عند صياغة القرارات 
القضائي��������ة ففي اح��������د ق��������رارات محكمة 
النقض املصرية التي كتبها املستش��������ار 
احمد الش��������اذلي في طعن ورد على قرار 
محكمة القضاء االداري ببطالن اتفاقية 
تي��������ران وصنافي��������ر وج��������اء ف��������ي منطوق 
قرار الحكم )أخيرا، قد وقر واس��������تقر في 
عقي��������دة املحكمة، أن س��������يادة مصر على 
 بها، 

ٌ
جزيرتي تي��������ران وصنافير مقطوع

وأن دخول الجزيرت��������ني ضمن األراضي 
املصري��������ة م��������ا انف��������ك راجح��������ا رجحان��������ا 
يس��������مو إلى اليقني، ذلك كأثر لسيادتها 
املس��������تقرة من ناحي��������ة، وأن الحكومة لم 
تق��������دم ثمة وثيقة أو ش��������يء آخر يغير أو 

ينال من هذا األمر(.
 ومث��������ل ه��������ذه التعابي��������ر والصياغ��������ات 
البالغي��������ة واألدبية تمثل س��������بيال ولغة 
لإلقن��������اع عند كتابة اللوائ��������ح القانونية 
او األحكام القضائية ووس��������يلة لتكسير 
قيود الرتابة والجمود اللتني تعتريان 
لغ��������ة القان��������ون وم��������ن ث��������م االنط��������الق في 
فضاءات البالغة واألدب بطريقة تجعل 
من هذه األحكام مكتوبة بلغة مش��������وقة 
للق��������راء والباحث��������ني يس��������عون لقراءتها 

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

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

ال يوج��������د مب��������رر ببق��������اء اش��������ارة الحجز 
املوضوع��������ة بموج��������ب الره��������ن التاميني 
املبرم ما دام املدين اوفى بالتزاماته في 

عقد الرهن .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة لوحظ بان الطعن 
التميي��������زي مقدم ف��������ي مدت��������ه القانونية 
ق��������رر قبوله ش��������كال" ولدى عط��������ف النظر 
على الحك��������م املميز وج��������د بانه صحيح 
وموافق الحكام القانون النه قد تضمن 
تأييد الحك��������م الصادر من محكمة بداءة 
الديوالني��������ة بالع��������دد 229/ب/2017 في 
2017/3/23 والذي اس��������تند الى اس��������باب 
وحيثي��������ات قانونية تفصيلي��������ة اذ ثبت 
من خ��������الل تحقيق��������ات محكم��������ة البداءة 
ب��������ان العق��������ار املرقم 555/الس��������راي قد تم 
وض��������ع الرهن التأميني م��������ن قبل املدعى 
عليه مص��������رف الرافدين وذل��������ك لضمان 
تس��������ديد التسهيالت املصروفة املستلمة 
م��������ن قبل املدعي��������ة وقد تم تس��������جيل عقد 
الرهن هذا سن���ة 2000 وبمبلغ الدين هو 
ثالثة ماليني وس��������تمائة الف دينار وقد 
اقر املدع��������ى علي�ه اضاف��������ة لوظيفته بان 
)املدعية( املدينة قد س��������ددت كامل املبلغ 
ال��������ذي بذمتها وحس��������بما ه��������و ثابت من 
كتاب مصرف الرافدين /القادس��������ية 315 
بالع��������دد 995 في 2017/2/26 والنقضاء 
الدي��������ن فيعتب��������ر عقد الرهن ق��������د انقضى 
مما يل��������زم املرتهن بف��������ك الرهن وتحرير 
العقار املرهون من حجز املداينة الواقع 
عليه وذلك استنادا" لصراحة نص املادة 
1315 من القانون املدني والمتناع املدعى 
علي��������ه اضافة لوظيفته ع��������ن ذلك رضاء" 
فيلزم قضاء برفع اش��������ارة عدم التصرف 
املوضوعه عل��������ى العقار العائد للمدعية 
وان دفع املدعى عليه اضافة لوظيفته بان 
هناك التزامات غيرمباشرة بذمة املدعية 
كونها كفيلة للمدين شالل مضمز عناد 
الذي لم يس��������دد الدين ال��������ذي بذمته فانه 
عل��������ى فرض صحة ذلك ف��������ال يوجد مبرر 
ببقاء أش��������ارة الحجز املوضوعة يوجب 
الره��������ن التأميني املبرم م��������ا بني املدعية 
واملدع��������ى عليه م��������ا دامت املدين��������ة اوفت 
بالتزاماتها في عقد الرهن الن موضوع 
الدي��������ن املتعل��������ق باملدين ش��������الل مضمز 
عناد موضوع مستقل عن موضوع هذه 
الدعوى وال يمكن التصدي له 0 لذا فأن 
اتجاه محكمة البداءة بالزام املدعى عليه 
بمنع معارضته للمدعية ورفع اش��������ارة 
الحجز بموجب معامل��������ة الرهن قد جاء 
متفق��������ا" واحكام القان��������ون ويكون الحكم 
املميز حري بالتصدي��������ق واالعتراضات 
التمييزية غير واردة قانونا" وتأسيسا" 
عل��������ى ما تق��������دم قررت املحكم��������ة تصديق 
الحك��������م املمي��������ز ورد الالئح��������ة التمييزية 
مع تحميل املميز رس��������م التمييز وصدر 
الق��������رار باالتفاق وف��������ق امل��������ادة )2/210( 
من قان��������ون املرافع��������ات املدنية في 5/ذي 

الحجة/1438ه� املوافق 2017/8/27م .

)2(
املبدأ:

ال يحق للمطلقة خلعيا قبل الدخول 

الرجوع ع��������ن بذلها لحقوقها ألن ال 
عدة عليها .

القرار:
لدى التدقيق واملداول��������ة وجد ان الطعن 
التمييزي واقع ضمن املدة القانونية لذا 
قرر قبوله شكاًل ولدى عطف النظر على 
الحكم املمي��������ز وجد انه صحيح وموافق 
للش��������رع والقانون الن الط��������الق الخلعي 
الواق��������ع بني الطرفني حصل قبل الدخول 
وحيث ان التفريق املذك��������ور يكون بائنًا 
بينونة صغرى طبقًا للمادة الخامس��������ة 
واالربعني من قانون االحوال الشخصية 
رقم 188 لسنة 1959 املعدل لذا ال عدة على 
املميزة وبالتالي ال يحق لها الرجوع عن 
بذلها الذي يشترط ان يكون اثناء فترة 
الع��������دة .  لذا قرر تصديق��������ه ورد الطعون 
التمييزية وتحميل املميز رسم التمييز 
.  وص��������در الق��������رار باالتف��������اق ف��������ي  2/ذو 

القعدة/1438ه�  املوافق 2017/7/25م.

)3(
املبدأ:

ان عمل املتهم بس��������يارة اجرة تعود 
له اضافة الى كونه منتسب شرطة 
ال يش��������كل جريم��������ة وال تنطبق عليه 
اح��������كام امل��������ادة 33 من قان��������ون قوى 

االمن الداخلي .

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة م��������ن قبل الهيئة 
املوس��������عة الجزائي��������ة ملحكم��������ة التميي��������ز 
االتحادي��������ة وج��������د ان محكم��������ة تحقي��������ق 
الرصافة الثانية ق��������د طلبت من املحكمة 
الجنائي��������ة املركزي��������ة/ االول��������ى تحدي��������د 
ب��������األوراق  بالنظر  املختص��������ة  املحكم��������ة 
التحقيقي��������ة باملش��������كو من��������ه )م .س. ف( 
وهو منتس��������ب الش��������رطة والت��������ي اعيدت 
األم��������ن  ق��������وى  محكم��������ة  بكت��������اب  اليه��������ا 
الداخلي بالع��������دد 4594 في 2017/5/25 
ولدى تدقيق القضية م��������ن قبل املحكمة 
الجنائية املركزية االولى قررت وبالعدد 
ف��������ي 2017/7/12 إحالة  733/ت2017/1 
األوراق الى محكم��������ة التمييز االتحادية 
لتحدي��������د املحكم��������ة املختص��������ة وظيفي��������ًا 
بنظرها. ولدى امع��������ان النظر بالقضية 
وجد ان محكمة تحقيق الرصافة الثانية 
سبق لها وان دونت أقوال املتهم املذكور 
شاهدًا في ش��������كوى املشتكية (ف. خ. ع ) 
حيث بني بأنه كان يعمل بس��������يارة اجرة 
املش��������تكية اليصالها  اس��������تأجرته  وق��������د 
ال��������ى داره��������ا وحي��������ث ان املتهم منتس��������ب 
قوى أم��������ن داخلي ولعمله س��������ائق اجرة 
إضاف��������ة لوظيفت��������ه قرر قاض��������ي تحقيق 
الرصاف��������ة الثانية فتح قضية ضده وفق 
أحكام امل��������ادة )33( من قان��������ون عقوبات 
قوى األمن الداخلي رقم 14 لس��������نة 2008 
وبتاريخ 2016/11/1 قرر احالة االوراق 
التحقيقي��������ة ال��������ى محكم��������ة ق��������وى األمن 
الداخلي حسب االختصاص وان االخيرة 
وبكتابها املش��������ار اليه اعاله قررت اعادة 
األوراق التحقيقي��������ة الى محكمة تحقيق 
الرصاف��������ة الثانية كونها من اختصاص 
املحاكم املدنية وال��������ذي تراه هذه الهيئة 
وقبل الخوض في موضوع االختصاص 
ان اح��������كام املادة )33( من قانون عقوبات 

قوى األمن الداخلي ال تنطبق على فعل 
املته��������م وان عمله بس��������يارة اجرة إضافة 
ال��������ى كونه منتس��������ب ش��������رطة ال يش��������كل 
جريم��������ة )أواًل( ذل��������ك ان امل��������ادة املذكورة 
تنطب��������ق اذا ق��������ام املنتس��������ب بالجمع بني 
الوظيف��������ة وعمل اخ��������ر ينظم م��������ع ارباب 
العم��������ل لق��������اء اجر ولي��������س ه��������ذه الحالة 
كون��������ه يعمل بس��������يارة تعود ل��������ه وليس 
للغير إضافة ملا تق��������دم كان على قاضي 

التحقيق احالة االوراق الى دائرة املتهم 
لتشكيل مجلس تحقيقي بالقضية ال ان 
تقوم باحالتها ال��������ى محكمة قوى االمن 
الداخلي وه��������ي محكمة موضوع وليس 
تحقيق عليه وملا تقدم قرر اعادة االوراق 
التحقيقية الى محكمة تحقيق الرصافة 
الثانية التخاذ القرار فيها على ضوء ما 
تقدم وصدر الق��������رار باالتفاق في 8/ذي 

القعدة/1438ه� املواف�ق 2017/7/31م.

 ● للحصول على القرارات التمييزية 

مباشرة
راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 

املوقع االلكرتوين جمللس القضاء االعلى 

● واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية 
ملحكمة التمييز االتحادية

Higher Judicial Council
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موجز المحاكم

القاضي جعفر كاظم المالكي 
ينظر القاضي الدعوى وأمامه الخصوم وش��������هودهم وهم غالبا في 
نزاع مرير ونفسية منفعلة ميالة للتحيز وإنكار الحق فاملدعي يعمد 
عادة ال��������ى تكييف دعواه بم��������ا يتالءم مع مصلحت��������ه، في حني ينكر 
املدع��������ى عليه ذل��������ك التكييف ويقاومه وينازع في��������ه ويعلن للمحكمة 
رفضه ومخالفته للقانون ويصوره بالشكل الذي يتفق ومصلحته.

ومن هذا الوس��������ط املتش��������نج، ومن تلك االمواج املتالطمة من املطالب 
والرغبات املتناحرة فان القاضي وحده مس��������ؤول عن تكييف وقائع 
الدع��������وى دون االلت��������زام بالتكييف ال��������ذي يراه اح��������د الخصوم وعلى 
القاضي ان يقّوم االدلة بعد ان يس��������تمع الى ما يعرضه املدعي منها 
وكذل��������ك الى الدف��������وع التي يقدمها املدعى علي��������ه ويقوم وهو بصفته 
املهيم��������ن واملوجه للدعوى بتح��������ري الحقيقي��������ة ويصوغها بصورة 
قانونية عادل��������ة بعيدة عن التحيز وبحياد تام ونزاهة مطلقة، وهو 
مل��������زم بإصدار الحكم حتى في حالة غموض النص او عدم وضوحه 
او حتى في حالة عدم وجوده اصال، ألنه غير ملزم بقاعدة ال جريمة 
وال عقوب��������ة اال بناًء على قانون. بل املف��������روض عليه ان يصدر حكما 
في الدعوى واال عد ممتنعا عن احقاق الحق وتعرض حكمه للنقض 
وهذا هو التكييف القانوني الس��������ليم الذي جاءت به )املادة / 1( من 
قانون االثبات رقم 107 لس��������نة 1979 املعدل والتي نصت )) توس��������يع 
س��������لطة القاض��������ي في توجيه الدع��������وى وما يتعلق بها م��������ن ادلة بما 
يكفل التطبيق السليم الحكام القانون وصوال الى الحكم العادل في 
القضية املنظ��������ورة (( وبذلك قررت الهيأة املوس��������عة ملحكمة التمييز 

االتحادية في احد قرارتها الذي جاء فيه:
 ) ان تكييف واقعة الدعوى مس��������ألة قانونية ال يتقيد فيها القاضي 
في تكييف املدعي لدعواه وال ما يرتبه هذا التكييف من اثار قانونية 
الن املدع��������ي ق��������د يخطأ بتكييف دع��������واه عن جه��������ل او يتعمد تكييف 
دعواه تكييفا خاطئ��������ا للوصول الى غرض يريده، فعلى القاضي ان 
يص��������ل الى حقيقة دع��������وى املدعي، فاذا وصل اليه��������ا كيفها التكييف 
القانون��������ي الصحيح ثم اصدر حكمه ف��������ي الدعوى على مقتضى هذا 

التكييف(.
ومن قبي��������ل التكييف القانون��������ي للدعوى معرف��������ة املحكمة املختصة 
بنظرها فهنا ال بد من االش��������ارة الى مذاه��������ب االثبات التي انتهجها 
املش��������رع في مختل��������ف قواعد االثب��������ات فمنها ما اخ��������ذ باملذهب الحر 
ومنها ما اخذ باملذهب املقيد ومنها ما اخذت باملذهب التوفيقي او 
املختلط ونجد ان املشرع العراقي قد اخذ باملذهب االخير كونه اقرب 
للعدالة ويعطي حرية كاملة للقاضي للوصول الى الحقيقية فنجد 
أن قان��������ون اإلثب��������ات قد حدد مس��������الك متعددة للقاض��������ي كانت كفيلة 
بالوص��������ول الى الحكم العادل ومنها ما أش��������ارت ل��������ه )املادة / 9( من 
قانون اإلثبات والتي أعطت الحق للقاضي أن يأمر أيا من الخصوم 
لتقديم ما لديه من دليل اإلثبات الذي يكون بحوزته وكذلك له الحق 
في تقدير قيام املانع األدبي او األدبي في حالة تعذر انش��������اء الدليل 
الكتابي وكذلك ما اش��������ارت له ) املادة /17 ( من القانون والتي اعطت 
الحق للقاضي ومن تلقاء نفسه اتخاذ أي إجراء من إجراءات اإلثبات 
ليراها الزمة لكشف الحقيقة وتتعدد االمثلة على ذلك ومن خالل ما 
تقدم فان القانون قد وضع للقاضي سلطة موسعة في الوصول الى 

الدليل مما يكفل التطبيق السلم ألحكام القانون.

توسيع سلطة القاضي في توجيه 
الدعوى المدنية

نوافذ العدالة 

سالم مكي
يمث��������ل قانون االس��������تثمار، أحد أبرز اإلش��������كاليات التي تتس��������بب في 
عرقل��������ة انج��������از املش��������اريع او اعط��������اء املوافق��������ات األصولي��������ة الالزمة 
لتنفيذ مشاريع االس��������تثمار، على اعتبار ان قانون االستثمار وافق 
على إنش��������اء املش��������اريع االس��������تثمارية املقامة على األراضي الزراعية 
باملش��������اريع التي لها عالق��������ة باإلنت��������اج الزراعي فقط، ومنع إنش��������اء 
مش��������اريع صناعية على أراض جنس��������ها زراعي رغم ان أراضي البلد 
كلها جنس��������ها زراعي وان تغيير جنس تلك األراضي من زراعي الى 

صناعي معقد جدا.
وهذه االش��������كالية تس��������ببت بوقف الكثير من املشاريع االستثمارية، 
او انجاز مش��������اريع لكن تشوبها الكثير من املشكالت القانونية التي 
تهدد بوقف املش��������روع ف��������ي أية لحظ��������ة. وتحت إصرار املش��������رع على 
عدم ايجاد صي��������غ قانونية كفيلة بتذليل تل��������ك العقبات عبر تعديل 
القانون، والس��������ماح بإقامة مش��������اريع صناعية على أرض زراعية او 
تعديل آليات تغيير جنس األرض، كان البد من التفكير بالنصوص 
املتوفرة والتي يمكنها حل تلك اإلش��������كالية، وم��������ن هنا، تبرز أهمية 
القانون، بوصفه أحد مرتكزات االقتصاد الذي يمثل االستثمار أحد 

اهم أركانه. 
قانون االس��������تثمار الصناع��������ي للقطاعني الخ��������اص واملختلط رقم 20 
لس��������نة 1998، تج��������اوز أه��������م مش��������كلة او معرقل لالس��������تثمار تضمنها 
القانون وهي مش��������كلة عدم اقامة مشروع صناعي على أرض زراعية، 
حيث نصت املادة 9 ثالثا: يجوز ملالكي األراضي الزراعية ملًكا صرًفا 
واصحاب حقوق التصرف انشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه 

الشروط البيئية املطلوبة او غير مضر بالصحة العامة. 
وه��������ذا الن��������ص بحد ذات��������ه يمثل اكبر تح��������رر قانوني من اهم مش��������كلة 
يتضمنها قانون االس��������تثمار، بالتالي فال ضير من انش��������اء املشاريع 
الصناعية وفقا لقانون 20 لس��������نة 1998 بدال من قانون االس��������تثمار، 
عل��������ى اعتبار ان اللج��������وء الى هذا القانون بدال من قانون االس��������تثمار 
يوفر جهدا كبيرا ويتجاوز تحديا قانونيا، مثل طوال املدة السابقة 
حجر عثرة أمام االس��������تثمار، ولواله، لكانت املش��������اريع االس��������تثمارية 
قد حقق��������ت قفزة نوعية في االقتصاد. ونالحظ ان األس��������باب املوجبة 
لهذا القانون، أش��������ارت الى ان تش��������ريعه جاء ملواكب��������ة التطور والتقدم 
في القط��������اع الصناعي، وبغي��������ة النهوض بهذا القط��������اع الذي له دور 
محوري وهام في السياسات العامة للدولة. وان هذه الغاية، تفترض 
ان تك��������ون لها األعلوية على التفصيالت التي جاءت في منت القوانني 
اآلخ��������ر، والتي يتلمس منها عدم ابداء املرونة في التعامل مع قضايا 
االستثمار. هذا القانون الذي جاء لتماشى مع الواقع العام لألراضي 
كونها زراعية وان منع اقامة املش��������اريع الصناعية على تلك األراضي 
يعني الحكم بش��������ل ه��������ذا القانون وبالتالي ال وج��������ود ألي فائدة منه. 
ننتظر من املش��������رع العراقي ان يلتفت الى قانون االس��������تثمار، كي يتم 
تعديل املواد التي تعرقل مسيرة االستثمار، بدال من االكتفاء بتعديل 

ضوابط بيع وشراء العقارات بشكل شبه سنوي وترك األهم.
إن القان��������ون 20 ش��������رع في زم��������ن، لم تكن هنالك حري��������ة وال توجه عام 
لالس��������تثمار، بالتالي، فإنه يفترض ان يكون قانون االستثمار الذي 
ش��������رع في زمن هنالك حري��������ة وتوجه لدى الدول��������ة والقطاع الخاص 
للنه��������وض بالحركة االقتصادية للبلد عبر بوابة االس��������تثمار، فهذه 
دع��������وة لاللتفات الى القان��������ون وتعديله بما ت��������الءم والواقع الجديد، 

بدال من اللجوء إلى قانون شرع في زمن سابق.

قانون االستثمار الصناعي بديال 
عن قانون االستثمار

عين قانونية

■ التطوير القضائي

أق��������ام معهد التطوير القضائ��������ي التابع ملجلس 
القض��������اء األعلى ع��������ددا من ال��������دورات التدريبية 
والتطويري��������ة  خالل ش��������هر تش��������رين الثاني من 

اجل االرتقاء بالواقع القضائي.
وقالت نهل��������ة حمادي مدير املعهد إن "الش��������هر 
املاضي ش��������هد ع��������ددا م��������ن ال��������دورات وتنوعت 
مواضيعه��������ا ب��������ني غس��������يل األم��������وال وتموي��������ل 
اإلره��������اب وكذل��������ك دورة للوثائ��������ق وندوة حول 

مكافحة  مظاهر العنف األسري".
وأوضح��������ت حم��������ادي أن "دورة غس��������يل األموال 
وتموي��������ل اإلره��������اب أقامه��������ا مجل��������س القض��������اء 
األعل��������ى بالتعاون مع رابطة املصارف الخاصة 
العراقية بمشاركة عشرين قاضيا من العاملني 
في محاكم التحقيق وعشرة خبراء من الرابطة 

وعلى مدى ثالثة أيام".
وتابعت "نظمت ورشة اخرى للوثائق القياسية 
بالتع��������اون م��������ع وزارة التخطي��������ط وملدة يومني 
بمش��������اركة  50 موظف��������ا من منتس��������بي القضاء 

العاملني في مجال التعاقدات الحكومية".

■ تحقيق الرصافة

اجتم��������ع رئيس محكم��������ة اس��������تئناف بغداد 
الرصافة االتحادية القاضي ماجد حس��������ني 
األعرج��������ي م��������ع قض��������اة محاك��������م التحقي��������ق 

التابعة االستئناف.
وق��������ال األعرج��������ي أنه "ت��������م خ��������الل االجتماع 
التط��������رق إل��������ى ع��������دة نق��������اط لغ��������رض تذليل 
الدع��������اوى  الت��������ي تواج��������ه س��������ير  العقب��������ات 
"االجتم��������اع  أن  وأض��������اف  املحاك��������م"،  ف��������ي 
اهت��������م بالقضاي��������ا الخاصة بجريم��������ة القتل 
والتوسع في التحقيق فضال عن ربط كافة 
القضايا التحقيقية التي تتعلق باملشتكي 

واملتهمني".
وذكر االعرجي انه "جرت توجيهات بش��������أن 
إمكانية تس��������ليم الجث��������ة إل��������ى ذوي القتلى 
ومن دون تش��������ريح في حال إذا كان السبب 
معلوما واملدعي العام يطلب ذلك". كما دعا 
القض��������اة إلى قبول كافة الطلبات التي تقدم 
من أطراف الدع��������اوى أو وكالئهم وفي حال 

رفضها بيان السند القانوني لذلك.

■ البداءة في بابل

عقد رئيس محكمة استئناف بابل القاضي 
محم��������ود عباس ه��������ادي اجتماع��������ا بقضاة 
ة ف��������ي املحافظ��������ة بحضور  محاك��������م الب��������داء
رؤس��������اء وأعض��������اء الهيئ��������ات االس��������تئنافية 

األولى والثانية.
وقال رئيس االستئناف إن "االجتماع بحث 
أهم معوقات العمل وس��������بل معالجتها كما 
تم التأكي��������د على عدد من األمور التي يجب 
مراعاتها منها ذكر أسباب تنحي القاضي 
عن نظر الدعوى ومسائل تختص بترشيح 

الخبراء".
وأضاف القاض��������ي ه��������ادي أن "اللقاء تطرق 
إل��������ى تعليم��������ات مجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
بخصوص عقد اجتماعات دورية مستمرة 
عل��������ى املحاك��������م كل بحس��������ب اختصاصه��������ا، 
وجرى التأكيد على جميع الس��������ادة القضاة 
الحاضري��������ن ببذل جهود مضاعفة لحس��������م 
الدعاوى املعروضة أمام محاكمهم ومراعاة 

الوقت الحالي من نهاية العام".

كتاب قضائي

ويتناول الكاتب تهريب النفط ومش��������تقاته 
باعتباره��������ا م��������ن الجرائم الخط��������رة والتي 
تم��������س االقتصاد الوطن��������ي  باحثا فيه عن 

النتائج والتوصيات املعالجة.
ويرى الكاتب أن "املش��������رع سعى دائما إلى 
س��������ن القوانني الت��������ي تتماش��������ى والظروف 
للبلد وحيث  االقتصادي��������ة واالجتماعي��������ة 
ان النف��������ط يعد العمود الفق��������ري لالقتصاد 

العراق��������ي ومل��������ا كان التهريب م��������ن الجرائم 
االقتصادية التي تس��������هم ف��������ي تخريب امن 
واقتص��������اد البل��������د وألج��������ل من��������ع عملي��������ات 
التهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة 
له��������ذه الجريم��������ة وحماية للث��������روة النفطية 
ووضع حد لالزمات املس��������تمرة في ش��������حه 

الوقود".
ويتاب��������ع ف��������ي كتاب��������ه أن "املش��������رع العراقي 

اهتم بحماية النفط من خالل التش��������ريعات 
القانونية بحيث نص عليها في الدستور 
الدائ��������م لعام 2005 وتش��������ريع القوانني التي 
تس��������هم بالحف��������اظ عل��������ى الث��������روة النفطية 
ومنها قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 
41 لس��������نة 2008 وقانون استيراد املشتقات 
النفطي��������ة وقان��������ون ضبط األم��������وال املهربة 
واملمنوع تداولها وقانون مكافحة اإلرهاب 
وقان��������ون الكمارك والزدي��������اد جرائم تهريب 
وس��������رقة النفط وعمليا استهداف املنشآت 
النفطي��������ة في الس��������نوات األخي��������رة وألهمية 
دراس��������ة قان��������ون مكافح��������ة تهري��������ب النف��������ط 
ومش��������تقاته  رقم 41 لسنة 2008 والتعريف 
بالقوان��������ني الت��������ي عالجت جريم��������ة تهريب 
النفط في التش��������ريع العراق��������ي وخصوصا 
ف��������ي الواقع العلمي وقف القرارات الصادرة 

من املحاكم العراقية والقضاء العراقي فقد 
اخترت هذا املوضوع كموضوع للدراس��������ة 

واملناقشة".
يقع الكتاب في ثالثة فصول، األول يتناول 
مفهوم النفط وحماية الثروة النفطية وهو 
في ثالث��������ة مباحث؛ املبح��������ث األول تعريف 
النف��������ط لغ��������ة واصطالحا واملبح��������ث الثاني 
لدراسة التطور التاريخي للثروة النفطية 
وفي املبح��������ث الثالث نتناول التش��������ريعات 
القانونية التي تعال��������ج الحماية الجنائية 
للث��������روة النفطي��������ة ف��������ي القوان��������ني العراقبة 

النافذة.
 والفص��������ل الثاني كان ع��������ن جريمة تهريب 
النفط ومش��������تقاته وتعريف تهريب النفط 
وأركان هذه الجريمة وصور ارتكابها وفق 
قان��������ون مكافحة تهريب النقط ومش��������تقاته 

واملحكمة املختصة بنظ��������ر دعاوى تهريب 
النفط في مرحلة التحقيق واملحاكمة وهل 
تعتب��������ر دعوى تهريب النف��������ط من الدعاوى 

الكمركية.
والفص��������ل االخي��������ر تن��������اول عقوب��������ة جريمة 
تهريب النفط ومش��������تقاته وه��������و من ثالثة 
مباحث نتناول العقوبة التبعية التكميلية 
والتدابي��������ر االحترازية والظروف املش��������ددة 
ف��������ي جريمة تهريب النفط ومش��������تقاته كما 
نتناول في هذا البحث التعليمات الصادرة 
من وزارة املالية لتس��������هيل تنفيذ القانون ، 
ولم تقتصر الدراسة على الجانب النظري 
بل تناول من خالل الدراسة قرارات القضاء 
العراقي متمثلة بق��������رارات محكمة التمييز 
فتطرق إلى القرارات التمييزية في القضاء 

العراقي وقرارات املحاكم الكمركية.

جريمة تهريب النفط في القانون العراقي.. كتاب للقاضي عبد كاظم الزيدي
بغداد/ القضاء

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد / إيناس جبار

ثمانية ماليني دينار عراقي قيمة 
صفقة بيع طفلة في بغداد نتيجة 
خس��������ارة أبيها في القمار، الطفلة 
البالغة من العمر 9 س��������نوات تقف 
مذع��������ورة أم��������ام قاض��������ي التحقيق 
لتشهد أن والدها باعها، وأجبرها 
عل��������ى دفع ثمن خس��������ارته املتكررة 

بلعب القمار.
تمكنت املف��������رزة القابضة من إلقاء 
القب��������ض على املتهم والد الضحية 
في منطق��������ة الكرادة ببغ��������داد بعد 
ورود معلوم��������ات عن قي��������ام املتهم 
ببي��������ع ابنت��������ه الطفل��������ة إل��������ى اح��������د 
األش��������خاص، وأفاد الش��������هود أمام 

القائ��������م بالتحقيق أن املتهم عرض 
ابنته للبيع لقاء مبلغ قدره ثمانية 
مالي��������ني دينار وذل��������ك كونه مدمنا 
على لعب القم��������ار وتراكمت مبالغ 
الدي��������ون عليه الى حد لم يس��������تطع 
اإليفاء بها بعد خساراته املتوالية، 
القاض��������ي  أم��������ام  الش��������هود  أن  إال 
تراجعوا عن أقوالهم املؤكدة على 
بيع الطفل��������ة ليغيروها بأن الوالد 
أودعها لدى املتهم املشتري لحني 

سداد الدين. 
ف��������ي إفادته يقول املتهم املش��������تري 
الذي وج��������دت الطفل��������ة بمعيته أن 
"املته��������م والد الطفلة هو من عرض 
علي��������ه فكرة ش��������راء البن��������ت بمبلغ 
الصفق��������ة املذك��������ور لق��������اء تس��������ديد 

ديون��������ه ولكون��������ي رج��������ال معروف 
م��������كان عملي ومهنت��������ي في مجال 
باس��������تمرار  واحت��������اج  الرق��������ص 
للفتيات بمختلف األعمار وحتى 
الصغي��������رات لتدريبها على العمل 
فه��������ي مهنتن��������ا منذ الق��������دم فقبلت 
بالع��������رض وأتممت الصفقة وكنت 

أروم تشغيلها في املراقص".
م��������ن جانبه، اعت��������رف األب في كافة 
مراح��������ل التحقي��������ق واملحاكمة بما 
جاء في أقوال الش��������هود واملشتري 
بقيامه بعرض وبيع ابنته الطفلة 
مقاب��������ل ص��������رف املبل��������غ وتس��������ديد 
الدي��������ون عل��������ى لعبة القم��������ار وكان 
املبلغ املتف��������ق عليه ثمانية ماليني 

دينار.

املحكم��������ة أطلع��������ت عل��������ى محض��������ر 
الضب��������ط الذي أيد وج��������ود الطفلة 
ل��������دى صاحب املرق��������ص وكذلك تم 
التأك��������د من هوية األح��������وال املدنية 
الضحي��������ة  بالطفل��������ة  الخاص��������ة 
واملثب��������ت فيه��������ا تولدها ف��������ي آذار 
م��������ن الع��������ام 2007 ونس��������بها لألب 
املجرم، لذا محضر الضبط وأقوال 
الش��������هود وإف��������ادة الطفل��������ة وبيان 
حالها واعت��������راف املتهمني والدها 
الضمانات  كافة  بتوفر  واملشتري 
القانونية لهم، ووجدتها املحكمة 
أدل��������ة كافي��������ة ومقنع��������ة  لتجري��������م  
الوال��������د املجرم  وف��������ق املادة 6/أوال  
وخامس��������ا بدالل��������ة امل��������ادة )1( م��������ن 
قانون مكافحة  االتجار بالبش��������ر 

رقم 28 لسنة 2012.
إلى ذلك تشكلت محكمة الجنايات 
املركزي��������ة  وقررت إص��������دار حكمها 
بحق املجرم وال��������د الطفلة بالحكم  
علي��������ه بالس��������جن مؤب��������د كعقوب��������ة 
قدرها  مالي��������ة  وبغرام��������ة  أصلي��������ة 
)خمسة عش��������ر مليون دينار( وفق 
امل��������ادة 6/ أوال  وخامس��������ا وبداللة 
)1(  م��������ن قانون مكافح��������ة االتجار 
بالبش��������ر، وفي حالة دف��������ع الغرامة  
س��������تة  مل��������دة  البس��������يط  بالحب��������س 
أشهر تنفذ بالتعاقب مع العقوبة 
األصلية مع احتس��������اب املوقوفية، 
وفي ما يخص الطفلة فأن املحكمة 
أصدرت تأيي��������دا لقاضي التحقيق 

بإيداعها في دور الدولة لأليتام.

المقامرة تدفع أبا لبيع طفلته إلى مرقص
غالبًا ما تحرك الش��������كوى من قبل املجنى علي��������ه او من يقوم مقامه قانونًا او أي 
شخص علم بوقوعها  اال ان هناك جرائم ال يجوز تحريك الشكوى فيها اال من 
قبل املجنى عليه او من يقوم مقامه قانونًا حصرًا وقد حددت املادة الثالثة من 

قانون أصول املحاكمات الجزائية هذه الجرائم وهي: 
� زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خالفًا لقانون األحوال الشخصية.

 � القذف أو الس��������ب او إفش��������اء األس��������رار او اإلخبار الكاذب او التهديد بالقول او 
باإليذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه 

بواجبه أو بسببه.
 � السرقة او االغتصاب او خيانة األمانة او االحتيال او حيازة األشياء املتحصلة 
منها إذا كان املجني عليه زوجًا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه 

األشياء محجوزًا عليها قضائيًا او إداريًا او مثقلة بحق لشخص آخر.
� إت��������الف األموال او تخريبه��������ا عدا أموال الدولة اذا كان��������ت الجريمة غير مقترنة 
بظ��������رف مش��������دد. � انتهاك حرمة املل��������ك او الدخول او املرور ف��������ي ارض مزروعة او 

مهيأة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
� رمي األحجار او األشياء االخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتني 

او حظائر.

شكاوى ال تحرك إال من المجنى عليه 
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ولد األس��������تاذ )محمد فهمي الج��������راح( في بغداد 
سنة 1901 ودخل املدرسة االبتدائية ثم الرشدية 
العسكرية ثم سافر إلى اسطنبول ودخل الكلية 
الحربي��������ة وتخ��������رج منه��������ا ضابطا وس��������افر إلى 
الحجاز ثم إلى س��������وريا وعاد إلى العراق س��������نة 

.1921
اش��������تغل بالتعليم وعني مدرسا للرياضيات في 
جامع��������ة آل البيت والتحق بكلية الحقوق س��������نة 
1926 وتخ��������رج منها س��������نة 1929 وكان األول في 
صفه، اش��������تغل باملحام��������اة ثم ألقي��������ت إليه أمانة 
القض��������اء فعني حاكما لب��������داءة املوصل في 6/3/ 
1933 ث��������م نقل إل��������ى محاكم البص��������رة وبغداد ثم 
عني مدعيا عاما ثم عضوا في محكمة استئناف 
منطق��������ة بغ��������داد ثم نق��������ل نائبا لرئي��������س محكمة 
اس��������تئناف منطقة املوصل ف��������ي 10/1 / 1950 ثم 
رئيسا ملحكمة اس��������تئناف منطقة بغداد وأخيرا 
عني عضوا في محكمة التمييز في 1955/8/28.

انتدب بعد ذلك رئيس��������ا للتفتيش العدلي ليقدر 
جه��������ود املخلصني ويزن أعمالهم ثم عاد ملحكمة 
التميي��������ز وف��������ي 20 / 8/ 1962 عني نائبا لرئيس 
محكم��������ة التميي��������ز وف��������ي 1964/7/1 أحي��������ل الى 
التقاعد لبلوغه الثالثة والستني من العمر وبعد 
فترة وجي��������زة من إحالت��������ه إلى التقاعد ش��������عرت 

الحكوم��������ة بالخس��������ارة الت��������ي أصاب��������ت القض��������اء 
بابتع��������اده عنه فش��������رعت قانون تعدي��������ل قانون 
الس��������لطة القضائي��������ة رقم 50 لس��������نة 1966 أعادت 
بموجب��������ة الفقيد الى منصبه الس��������ابق ثم أحيل 
إلى التقاعد ثانية في 7/9/ 1968 بعد ان بلغ من 

العمر سبعا وستني سنة.
انصرف الى املطالع��������ة والراحة بعد إحالته على 
التقاع��������د للم��������رة الثانية حتى اذا ج��������اء اجله في 

فجر يوم الخميس 30 ايلول 1976.
وللفقي��������د آراء صائب��������ة في العل��������م القضائي فقد 
كان يرى أن القاضي الذي يستس��������لم للنصوص 
القانوني��������ة تطبيق��������ا آلي��������ا دون ان يعي��������ش فيها 
ويستش��������عر ش��������عور م��������ن س��������يطبقها فذل��������ك هو 
الخضوع االعمى للقانون. وكان يرى ان الضمان 
األساسي الس��������تقالل القضاء ال تنشئه نصوص 
القانون فحسب وإنما يكمن في ضمير القاضي 
وان خير حصن له يلجأ إليه هو ضميره الطاهر 
فه��������و الذي يبعث في نفس��������ه الق��������وة واملنعة فان 

رسالة القاضي هي إقامة العدل بني الناس.
ومن آرائه أيضا أن املحاكم ليس��������ت منابر لشرح 
القانون وال قاعات للمحاضرات القانونية وإنما 
واجباتها حلول قانونية للخصومات املعروضة 

عليها في أسلوب واضح وجيز.

قضاة عراقيون

محمد فهمي الجراح

صدر عن مكتبة القانون والقضاء كتاب للقاضي 
عبد كاظم الزيدي يحم��������ل عنوان )جريمة تهريب 

النفط في القانون العراقي(.
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