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"

في نيس��������ان املاضي تداولت مواقع التواصل االجتماعي 
مقطع��������ًا فيديويًا لرجل من ذي قار يعل��������ن بجرأة أنه نبي 
مرس��������ل وهو أكبر من الزعام��������ات واملرجعيات، ولم يكتف 
الرجل الخمس��������يني بهذا اإلعالن فحس��������ب، ب��������ل ادعى انه 
موح��������ًى إليه ب��������أن يرّش��������ح لالنتخابات من أجل رئاس��������ة 
الجمهوري��������ة، الس��������يما أن الح��������دث تزام��������ن م��������ع الدعاي��������ة 

للترشيح إلى عضوية مجلس النواب.
"النبي ياسر زعيم األمة" وهكذا كانت دعايته االنتخابية، 

س��������رعان ما انتهى إلى التوقيف وانتهت مس��������يرة نبّوته 
املزعوم��������ة أمام القانون، فيما نفت املفوضية تس��������جيل أي 
كيان ينتم��������ي إليه. ولم تكد تطوى صفحة "ياس��������ر" حتى 
ظهر فيديو جديد الش��������هر املاضي لرجل من بغداد يرّحب 
بعودة النبي عيس��������ى، مؤك��������دًا ذلك بدالل��������ة التحاليل كما 
يدعي. ثم أعقب��������ه خطاب مليء باألخط��������اء اللغوية لرجل 
بوش��������اح أبيض يبشر بأنه "اليس��������وع" الذي ظهر من كرخ 
بغداد، إال أن األخير س��������رعان م��������ا تراجع في اليوم الثاني 

في فيديو آخر، مشيرًا إلى أنه لم يكن في وعيه.
وكالع��������ادة قابل رواد مواق��������ع التواصل االجتماعي هؤالء 

بمشاركة التعليقات الساخرة السيما أن الفيديو األخير 
تزامن مع موجة حر ضربت البالد!

لكن من جهة أخرى فتح النبّيان املزعومان جداًل قانونيًا 
مع��������ززًا بالتس��������اؤل ع��������ن موق��������ف القوانني والتش��������ريعات 
العراقي��������ة أمام هذه الح��������االت ومثيالتها، وإل��������ى أّي مدى 

يمكن اعتبار االدعاء بالنبوة جريمة.
التشريعات العراقية لم تتطرق إلى فعل اّدعاء النبوة غير 
أن فص��������ال في قانون العقوبات العراقي تناول ما يس��������ّمى 

ب�"الجرائم التي تمس الشعور الديني".
ويرى متخصصون في القانون أن مصطلح ادعاء النبوة 

غي��������ر مدرج بقانون عقاب��������ي، لكنه فعل ال يمكن أن يمضي 
من دون مساءلة قانونية، ألنه قد يمّس شعورًا دينيًا في 

بلد مازال يعاني من حساسية في هذه القضايا.
وق��������ال رئيس الهيئ��������ة الثانية في جناي��������ات بابل القاضي 
الدكت��������ور حبيب إبراهيم إن "القاع��������دة تقول ال جريمة وال 
عقوبة إال بنّص، ولكن على الرغم من أن فعل ادعاء النبّوة 
غي��������ر موجود في نص صريح إال أن القانون لم يهمل ذلك 
وأش��������ار إليه ضمنيا في املادة )372( من قانون العقوبات 

العراقي".
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هل يحاسب القانون العراقي المدعين بالنبوة؟

القاضي عبد الستار بيرقدار

إن أداء رسالة القضاء في إعالء كلمة القانون وإقرار العدل ال 
يتأتى إال باستقالل القضاء وتقرير ضمانات حقيقية لهذا 
االستقالل. ويتطلب فوق ذلك توافر صفات وفضائل معينة 
في القاضي إال أن اس��������تقالل القاضي ال يعني عدم املساءلة 

إذا ما أخل بواجبات وظيفته ومقتضياتها وتقاليدها. 
فحصان��������ة القاضي تهدف إلى منع التنكيل به وحمايته من 
الضغوط واملؤثرات واإلجراءات التعسفية التي تتخذها اي 
جه��������ة ضده, كما ان الحصانة ال تعني عدم مس��������اءلته مهما 
اخطأ أو أساء بل على العكس تدق موازين الحساب وتشتد 
بالنسبة للقضاة ويكون معيار املساءلة على أساس االلتزام 
بأرقى قواعد الس��������لوك والفضائل. ذلك ألن لوظيفة القضاء 
جاللها وسمو رسالتها, وهو ما يقتضي أن يكون القضاة 
فوق مستوى الشبهات والريب وأن يتحلوا بأرفع الفضائل 
وأسماها, فهم يحاسبون على ما ال يحاسب عليه غيرهم.

ولذا أجاز القانون إحال��������ة القاضي إلى التقاعد أو نقله إلى 
وظيف��������ة غير قضائي��������ة إذا فقد أس��������باب الصالحي��������ة وأجاز 
مس��������اءلته تأديبيًا أمام لجنة شؤون القضاة ملا يرتكبه من 
أخطاء. ل��������ذا فان حصانة القضاة ليس��������ت مطلق��������ة، إذ يحق 
ملجلس القضاء االعلى عبر لجنة ش��������ؤون القضاة واملحددة 
بموجب قانون التنظيم القضائي مس��������اءلة القضاة تأديبًا 
ع��������ن أفع��������ال اإلهم��������ال والتقصير الت��������ي قد تق��������ع منهم حال 
ممارس��������تهم لوظائفهم وهذا بطبيعة الح��������ال أمر ضروري 
لك��������ون الغي��������اب املطلق للمس��������اءلة س��������يؤدي دون ش��������ك إلى 

التسيب وانحراف البعض ومجانبته للعدالة واإلنصاف.
ويتع��������رض القاضي، كذلك، أس��������وة بغيره م��������ن األفراد لحق 
املس��������اءلة واملالحق��������ة الجنائية ل��������دى اقتراف��������ه ألي عمل من 
األعم��������ال املجرم��������ة بمقتضى قان��������ون العقوب��������ات والقوانني 
األخرى، فيكون التحقيق واملحاكمة بالنس��������بة للقضاة عند 
ارتكابه��������م جريمة ما من اختصاص مجلس القضاء االعلى 
عب��������ر لجنة ش��������ؤون القضاة، ف��������ال يحق بذل��������ك ألي جهة من 
جه��������ات الضبط القب��������ض أو التحقيق مع أحد أفراد الس��������لك 
القضائ��������ي.  بمعن��������ى ال يجوز توقي��������ف القاض��������ي او اتخاذ 
اإلج��������راءات الجزائية ض��������ده، في غير حال��������ة ارتكابه جناية 
مشهودة، اال بعد استحصال اذن من رئيس مجلس القضاء 

األعلى واملقصد من ذلك تحقيق مبدأ استقالل القضاء.

حصانة القاضي 

اإلفتتاحية

بغداد / حيدر زوير

تنش��������ر "القضاء" إفادة أحد أب��������رز رجاالت 
تنظي��������م داع��������ش اإلرهابي وه��������و "مهاجر" 
مغرب��������ي يتق��������ن لغ��������ات متع��������ددة عم��������ل في 
ملفات مختلف��������ة أوكلها إليه "داعش" منها 
التفاوض مع املخابرات التركية والس��������عي 
م��������ن كوري��������ا  أس��������لحة كيمياوي��������ة  لجل��������ب 

الشمالية.
عص��������ام الهن��������ا أو "أب��������و منص��������ور املغربي" 
مهندس حاسبات في الخامسة والثالثني 
م��������ن العم��������ر ينح��������در م��������ن مدين��������ة الرباط 
املغربية، عمل قبل التحاقه بتنظيم داعش 
ويتق��������ن  االلكتروني��������ة  األجه��������زة  بتج��������ارة 
باإلضاف��������ة إل��������ى اللغ��������ة العربي��������ة اللغ��������ات 

االنكليزية والفرنس��������ية واالسبانية وهذه 
أهم املمي��������زات التي جعلته يتس��������نم أدوارا 

متقدمة داخل التنظيم.
يمث��������ل "املغرب��������ي" أم��������ام قاض��������ي التحقيق 
املخت��������ص بقضاي��������ا اإلرهاب ف��������ي محكمة 
اس��������تئناف بغداد الرصافة لإلدالء بإفادته 
بع��������د أن نجح��������ت ق��������وات م��������ن العملي��������ات 
املش��������تركة العراقية ف��������ي القبض عليه قرب 
الح��������دود العراقية الس��������ورية بعد مالحقته 
مل��������دة طويل��������ة، وأت��������اح قاض��������ي التحقي��������ق  
الفرص��������ة ل�"القض��������اء" لحض��������ور التحقي��������ق 

واإلطالع على اإلفادة.
وق��������ال املغرب��������ي "تع��������ود معرفت��������ي األولى 
بالتنظيم��������ات اإلرهابي��������ة إل��������ى ع��������ام 2012 
ويومها كان لي من العمر 29 س��������نة عندما 

صرت أتاب��������ع أخبار التنظي��������م عبر املواقع 
االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي 
وعبر برنامج للتواصل يسمى "البالتوك" 
"عام��������ر املص��������ري"  تعرف��������ت وقته��������ا عل��������ى 
و"رش��������يد املص��������ري" وهم��������ا م��������ن أقنعاني 
بضرورة االنتماء للتنظي��������م والهجرة إلى 
سوريا للمشاركة بأعمال الجهاد وتطبيق 

الشريعة اإلسالمية".
الوس��������ائل  عب��������ر  محادث��������ات  ع��������دة  بع��������د 
االلكترونية اقتنعت باالنضمام والسفر إلى 
سوريا -يس��������رد عصام- وفي أيلول من العام 
2013 س��������افرت إلى تركيا بع��������د ترتيبات قام 
بها "رش��������يد املصري" إليصالي إلى س��������وريا 
تتضمن ارتباطي بمجموعة من ) الناقلني( 
الذين كان غالبيتهم من االتراك وكنت أحصل 

على أرق��������ام هواتفه��������م تباعا م��������ن "املصري" 
وبالفع��������ل وصل��������ت إل��������ى األراضي الس��������ورية 
وكان باستقبالي "ابو البراء الشمالي" الذي 
أس��������كنني بمضافة ببلدة س��������لوك التابعة ملا 

يسميها التنظيم بوالية الرقة".
كان "أبو البراء الشمالي" �� يشرح املغربي �� 
معنيا باستقبال امللتحقني من كل البلدان 
بالتنظي��������م عبر الحدود التركية الس��������ورية 
فيما يش��������رف على املضافة سعودي يدعى 
أب��������و بصير الس��������عودي ويعاونه س��������وري 
يس��������مى أب��������و موس��������ى الحلبي وبع��������د يوم 
قضيته باملضافة قام الس��������عودي بتدوين 
معلوماتي الش��������خصية والجهة القادم عن 
طريقها وبعد التنسيق مع "رشيد املصري" 
أوكل لي العمل ف��������ي "املكتب املركزي إلدارة 

الحدود في حلب " والذي صار يسمى بعد 
ذلك ب�"هيئة الهجرة".

يوضح عصام الهن��������ا أن "عملي تضمن الرد 
الهاتفي��������ة وااللكترونية  عل��������ى االتص��������االت 
بوسائل االتصاالت الفيديوية وغيرها على 
القادمني من مختلف البلدان إلى تركيا بغية 
مساعدتهم للدخول إلى األراضي السورية، 
وذلك عبر تزويدهم بأرقام هواتف الناقلني 
الذي��������ن يتكفل��������ون بإيصاله��������م عب��������ر مراحل 
إل��������ى املناطق التي يس��������يطر عليها التنظيم، 
ويضي��������ف �� املغرب��������ي �� كن��������ت أتلق��������ى يوميا 
عشرات االتصاالت وألني أتقن أكثر من لغة 

ساهم ذلك بنجاحي في أداء عملي".
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إرهابي مغربي لـ"             ": سعينا لجلب األسلحة 
الكيميائية من كوريا الشمالية

تواصل مع دول وخمابرات متعددة ملصلحة "داعش" ثم انقلب إىل "النصرة"

بغداد / عالء محمد

امل��������دة  خ��������الل  كثي��������را  املحاك��������م  انش��������غلت 
األخي��������رة بقضايا التالعب بقيود العقارات 
وانتقالها إلى أش��������خاص آخرين عن طريق 
التزوي��������ر والذي غالبا م��������ا يكون عن طريق 
استخدام هويات االحوال املدنية ووكاالت 
م��������زورة يحوزها أش��������خاص ينتحلون تلك 

الش��������خصيات ويتواج��������دون أم��������ام مديرية 
التسجيل العقاري.

وغالب��������ا ما يق��������وم ه��������ؤالء امل��������زورون ببيع 
تلك العقارات مس��������تغلني س��������فر اصحابها 
املقيم��������ني خارج الع��������راق فيما يلج��������أ املالك 
االصل��������ي فيما بعد بإعادة عقاره عن طريق 
املحاكم او عن طريق طل��������ب يقدم الى وزير 

العدل إلبطاله.

ويتح��������دث القاض��������ي األول ملحكم��������ة ب��������داءة 
البي��������اع عل��������ي العالق ع��������ن ه��������ذا املوضوع، 
ُمرجعًا انتشار "حاالت التزوير في السنوات 
األخيرة لضعاف النفوس الذين يستغلون 
تواجد املالك األصلي خارج العراق لغرض 
تزوي��������ر هوية األح��������وال املدينة ل��������ه او جلب 
وكالة مزورة باس��������مه من اج��������ل نقل العقار 

باسم شخص آخر".

كم��������ا يب��������ني العالق ان "الس��������بب ف��������ي حاالت 
التق��������دم  اس��������تغالل  ال��������ى  يع��������ود  التزوي��������ر 
التكنولوجي الذي يمارسه هؤالء املزورون 
باصدار هويات االحوال املدنية اضافة الى 
جلب وكاالت مزورة من الصعب على دوائر 

التسجيل العقاري اكتشاف انها مزورة".

التفاصيل ص 2

التزوير آفة تجتاح العقارات في البالد

بغداد / القضاء

رأى رئي��������س محكم��������ة الجنايات ف��������ي كركوك 
القاض��������ي مالك عاك��������وب أن انتش��������ار القوات 
االتحادية في املدينة ساهم بتحسن واضح 
لألم��������ن في املدين��������ة وانخفاض في مس��������توى 
الجريمة، الفتا إل��������ى أن العمليات اإلجرامية 
الت��������ي تلت عملية إعادة االنتش��������ار كش��������فتها 
األجهزة املختصة وقد حسم عدد كبير منها 

قضائيا.
وأضاف القاضي مال��������ك عاكوب خالل حوار 
موس��������ع أجرته مع��������ه "القض��������اء" أن املواطنني 
بع��������د تحرير ما س��������يطرت علي��������ه الجماعات 
اإلرهابي��������ة تماس��������كت عالقتهم بش��������كل كبير 
م��������ع األجه��������زة الرس��������مية وص��������ارت األجهزة 
األمني��������ة واملحاك��������م بش��������كل غي��������ر مس��������بوق 
تتلقى اإلخب��������ارات عن أفراد هذه التنظيمات 
اإلرهابية. وزاد القاضي عاكوب أن "ما تبقى 

من أفراد التنظيم اإلرهابي داعش يستغلون 
كالجب��������ال  للمدين��������ة  املعق��������دة  الجغرافي��������ة 
وأط��������راف األنه��������ر ليختبئ��������وا فيه��������ا من أجل 
القي��������ام بعملي��������ات إرهابية متى ما س��������نحت 
لهم الفرص��������ة، كاش��������فا أن "العمليات االمنية 
األخيرة اس��������تطاعت الوصول إلى عدد كبير 
من هؤالء، مش��������يرا إل��������ى أن "ع��������ددا كبيرا من 
الخروق��������ات االمنية التي تحص��������ل يقوم بها 

إرهابيون من خارج املدينة".
وفيما لفت إلى أن "الخالفات السياسية رغم 
وجودها ال تش��������كل قضايا للن��������زاع باملعنى 
القضائي"، أوض��������ح أن "املحاكم املختصة في 
اس��������تئناف كرك��������وك لم تنظ��������ر أي قضية ضد 
الجماع��������ة التي نس��������مع عنها فق��������ط وهي ما 

تدعى أصحاب الرايات البيضاء".

التفاصيل في صفحة حوار

رئيس جنايات كركوك: انتشار 
القوات االتحادية عزز األمن 

شقيقان يقتالن شرطيا بسبب 
556مالحقته لهما يف بغداد "عربيد" يقضي السجن "مدى احلياة" 

بعد سرقة 75 كيلوغراما من الذهب
معهد التطوير القضائي يقيم دورة 

للباحثني االجتماعيني

ُكتاب العدد

القاضي ناصر عمران

املفهوم القانوين لكفالة 
اليتيم يف القانون العراقي

■ ندوة أقامها مجلس القضاء األعلى في معهد التطوير القضائي .. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / سيف محمد

يمثل ع��������دد م��������ن املتهمني أم��������ام قاضي 
محكمة تحقيق الكرخ ش��������كلوا عصابة 
محترفة أقدمت على إنشاء مركز للغش 
يقوم بإرس��������ال الحلول لط��������الب املراحل 
املنتهية مقابل مبال��������غ مالية تصل إلى 

300 دوالر عن االمتحان الواحد.
وتت��������م عملي��������ات الغ��������ش عب��������ر منظومة 
متطورة تحتوي أجهزة اتصال وشرائح 
مشفرة تربط بواسطة سماعات صغيرة 
الحجم يصعب اكتش��������افها اس��������توردها 
املتهم��������ون من الص��������ني، وتعمل األجهزة 
وف��������ق تقني��������ة عالي��������ة ال يمك��������ن ان تتأثر 
بالتشويش، بحسب اعترافات املتهمني 
الذين كشفوا عن قيامهم أيضا بإمكانية 
إرس��������ال ش��������خص ليؤدي االمتحان بداًل 
عن أي طالب يرغب ويكون مش��������ابها له 

في الشكل لقاء مبلغ من املال.
املتهم��������ون املاثلون أمام محكمة تحقيق 
الكرخ م��������ن محافظ��������ات ع��������دة جمعتهم 
مواقع التواصل االجتماعي والصفحات 
املخصصة لهذا الغرض، لم يستطيعوا 
إكمال جميع االمتحانات لكنهم تمكنوا 
من إدارة عمليات غش في املواد األولى 

في االمتحانات األخيرة.
ويقول املتهم )م ، م( والبالغ من العمر 
34 عام��������ًا "تول��������دت لدّي فك��������رة أن أقوم 
بحل االسئلة لطالب الصفوف املنتهية 
كوس��������يلة للكس��������ب، وفي الع��������ام 2015 
قمت بش��������راء جه��������از هاتف وس��������ماعة 
صغيرة توضع ف��������ي األذن وكنت أقوم 
بتأجيره��������ا للطالب فق��������ط دون العمل 

على تزويد الطالب بحلول األسئلة".

التفاصيل ص 2 

عصابة محترفة أدارت "الغش" 
في االمتحانات الوزارية

بغداد / القضاء 

تع��������د املحكمة التجارية، ومقرها محكمة اس��������تئناف بغداد 
الرصافة االتحادية، إحدى أهم املحاكم وأكثرها اس��������تقباال 
للدع��������اوى، وتأتي أهميته��������ا قدر تعلقها ب��������رؤوس األموال 

واالستثمار وتنّوع القضايا التي تنظرها.
وحسمت املحكمة التجارية في املدة األخيرة قضايا كثيرة، 
إال أن أكثر ما يس��������تحوذ عل��������ى أعمال املحكمة هي الدعاوى 

الت��������ي تتعل��������ق بالعالم��������ات التجاري��������ة ودع��������اوى خطابات 
الضمان التي تنشأ بني الوزارات والشركات األهلية.

وع��������ن طبيعة عم��������ل املحكم��������ة التجارية تتح��������دث القاضي 
اله��������ام فخري، بالق��������ول إن "املحكمة التجاري��������ة تنظر الكثير 
من الدعاوى ذات األهمية فه��������ي تنظر إضافة الى الدعاوى 
الت��������ي تكون فيها الدولة طرفا، الدع��������اوى التي فيها طرفان 
أحدهم��������ا أجنب��������ي، وتقف املحكمة على مس��������افة واحدة بني 
املتخاصمني من دون النظر إلى الجنس��������ية، إذ يتمتع طرفا 

الدعوى بكامل حقوقهم". 
وتضيف فخري في حديث إلى "القضاء" أن "من خصوصيات 
املحكمة التجارية أن دعاواها كثيرا ما تتعلق باملال العام، 
إذ يحضر غالبا نائب املدعي العام في الدعاوى التي تكون 

احد أطرافها الدولة ممثال عن الحق العام للدولة".

التفاصيل ص 6

المحكمة التجارية: تزييف العالمات وخطابات الضمان يشكالن أغلب الدعاوى

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
األساس القانوين لعقوبة السجن 
مدى احلياة يف التشريع العراقي
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املتهمون استخدموا منظومة بث مقاومة للتشويش مت استريادها من الصني 

"             " تعرض اعترافات عصابة محترفة 
أدارت عمليات الغش في االمتحانات الوزارية

بغداد / سيف محمد

 

وتتم عملي��������ات الغش عبر منظومة 
متط��������ورة تحت��������وي أجه��������زة اتصال 
وش��������رائح مش��������فرة تربط بواس��������طة 
س��������ماعات صغي��������رة الحجم يصعب 
اكتشافها اس��������توردها املتهمون من 
الصني، وتعمل األجهزة وفق تقنية 
عالية ال يمكن ان تتأثر بالتشويش، 
بحس��������ب اعترافات املتهم��������ني الذين 
كش��������فوا عن قيامهم أيضا بإمكانية 
إرس��������ال ش��������خص ليؤدي االمتحان 
ب��������داًل ع��������ن أي طالب يرغ��������ب ويكون 
مشابها له في الشكل لقاء مبلغ من 

املال.
املتهم��������ون املاثل��������ون أم��������ام محكم��������ة 
محافظ��������ات  م��������ن  الك��������رخ  تحقي��������ق 
ع��������دة جمعته��������م مواق��������ع التواص��������ل 

االجتماعي والصفحات املخصصة 
لهذا الغرض، لم يس��������تطيعوا إكمال 
تمكنوا  لكنهم  االمتحان��������ات  جميع 
م��������ن إدارة عملي��������ات غش ف��������ي املواد 

األولى من االمتحانات األخيرة.
ويق��������ول املته��������م )م ، م( والبال��������غ من 
العم��������ر 34 عامًا "تولدت ل��������دّي فكرة 
لط��������الب  االس��������ئلة  بح��������ل  أق��������وم  أن 
الصفوف املنتهية كوسيلة للكسب، 
وفي العام 2015 قمت بش��������راء جهاز 

هاتف وسماعة صغيرة توضع في 
األذن وكنت أقوم بتأجيرها للطالب 
فقط دون العمل على تزويد الطالب 

بحلول األسئلة".
ويضي��������ف املتهم "وف��������ي العام 2016 
طورت عملي وقمت بش��������راء أجهزة 
ألق��������وم  تط��������ورًا  أكث��������ر  وس��������ماعات 
بتأجيرها لع��������دد من الطالب مقابل 
مبالغ مالية وهكذا تم العمل وفكرت 
األس��������ئلة  عل��������ى حلول  بالحص��������ول 

ألبعثه��������ا الى الطلب��������ة لكني واجهت 
املراك��������ز  اس��������تعانة  وه��������ي  مش��������كلة 
االمتحانية بجهاز للتشويش يمنع 

عمل هذه السماعات".
ويكم��������ل "ب��������دأت ابح��������ث م��������ن خالل 
التواصل  مواق��������ع  عل��������ى  الصفحات 
له��������ذا  واملخصص��������ة  االجتماع��������ي 
الغرض حت��������ى تعرفت على صاحب 
 ، )س  واملدع��������و  الصفح��������ات  اح��������د 
م( وه��������و صاح��������ب مح��������ل لتصليح 

الهوات��������ف النقالة في بغ��������داد ولديه 
خبرة في تحويل جهاز املوبايل إلى 
جهاز اس��������تقبال صغي��������ر جدًا يربط 

بسماعات السلكية".
 وزاد أن "العالق��������ة تط��������ورت وأصبح 
تعام��������ل بينن��������ا بش��������كل مباش��������ر من 
خالل إرس��������اله لي عددا من االجهزة 
والس��������ماعات مقاب��������ل مبال��������غ مالية 
حت��������ى انتقلت إلى بغ��������داد والتقيت 

به".

م��������ن جانب��������ه يذكر مته��������م آخر )ص، 
ن( ويس��������كن بغ��������داد ويمل��������ك مح��������ال 
لتصليح الهوات��������ف النقالة  "عملت 
مج��������ال  ف��������ي  م(   ، )س  املته��������م  م��������ع 
تصليح اجهزة الهاتف النقال حتى 
اتجهنا للعمل على بيع السماعات 

الالسلكية للطلبة".
ويضي��������ف ان "املتهم )س، م( س��������افر 
ال��������ى دول��������ة الصني وقام باس��������تيراد 
ج��������دًا  متط��������ورة  للب��������ث  منظوم��������ة 
وبتقني��������ة عالي��������ة بحي��������ث ال تتأث��������ر 
بأجهزة التش��������ويش التي تستخدم 
في املراكز االمتحانية "، مش��������يرًا الى 
ان "ه��������ذه املنظوم��������ة ترب��������ط بجاهز 
موبايل لغرض االتص��������ال عليه من 
جهاز آخر يق��������وم بتحويل االتصال 
الى املنظوم��������ة التي تق��������وم بدورها 
بتحويل اتصال ال��������ى االجهزة التي 
تحتوي شرائح كارتات التي توجد 
عند الطالب لغرض سماع محتوى 
االتص��������ال من حل��������ول لألس��������ئلة في 

وقت واحد".
ويتابع "يتم تزويد الطالب الراغبني 
بالحصول على الحل��������ول بكارت او 
ش��������ريحة وجهاز اس��������تقبال صغير 
يتم إخفاؤه وسماعات صغيرة جدًا 
توض��������ع ف��������ي األذن وتق��������وم بتوزيع 
اتصال متزامن ملا يق��������ارب الثالثني 
طالب��������ا"،  مبين��������ًا أن "الحل��������ول كانت 
ترس��������ل عن طريق االتص��������ال لطالب 
الس��������ادس اإلعدادي بفرعيه العلمي 

واألدبي كل مجموعة على حدة".
وأفاد املتهم ف��������ي معرض اعترافاته 
أم��������ام قاضي التحقيق بالقول "قمنا 
بتأجير ش��������قة في منطق��������ة الوزيرية 
بالق��������رب م��������ن معه��������د اإلدارة كون��������ه 
كان مرك��������زًا امتحاني��������ًا وقمنا ببيع 

الش��������رائح ل�37 طالب��������ًا تقريبًا مقابل 
مبل��������غ ثالثة مائ��������ة دوالر لكل طالب 
على املادة الواحدة وهو مبلغ ايجار 
الكارت او الش��������ريحة وتم استئجار 
الش��������قة ملدة سبعة ايام وتم اعدادها 

لتكون مركزًا إلدارة هذه العملية".
أن  ن(   ، )ص  املته��������م  ويس��������تدرك 
"العملي��������ة تمت بنجاح بعد أن قمنا 
بتأمني اتص��������ال مع الطلبة يتضمن 
الحل��������ول ل��������كل م��������ن مادت��������ي اللغ��������ة 
العربية واالنكليزي��������ة إال أن القوات 
األمني��������ة بع��������د ذل��������ك داهم��������ت املكان 

وألقت القبض علينا".
أما املتهم )د ، و( والبالغ من العمر 
22 عام��������ا وال��������ذي قام ب��������دور طالب 
س��������ادس إع��������دادي ألداء االمتح��������ان 
ب��������دال عن اح��������د الطالب بع��������د أن تم 
تزويده بكارت وتأمني اتصال معه 
مقاب��������ل مبل��������غ م��������ن املال، يق��������ول "تم 
االتفاق مع احد الطلبة للقيام بأداء 
االمتحان��������ات النهائي��������ة كله��������ا بداًل 
عنه مس��������تغاًل الش��������به والتقارب في 
الش��������كل لقاء مبلغ ثالثة آالف دوالر 

أميركي".
ويضي��������ف "تم تزويدي بالش��������ريحة 
والس��������ماعة الخاص��������ة به��������ا من قبل 
املتهمني وتوجهت ألداء االمتحانات 
وقمت بأداء امتحانني وهما مادتا 
اإلس��������المية واللغة العربية  بنجاح 

دون ان يكتشفني احد".
ويذكر "قم��������ت باداء امتح��������ان مادة 
االنكلي��������زي اال ان��������ي فوجئت بقطع 
االمتحان  م��������ن  االتص��������ال وخرجت 
وتوجهت للشقة التي كانت تجرى 
داخلها هذه العملية الى ان فوجئت 
بوجود القوات االمنية وتم القبض 

علي من قبلهم".

■ محكمة تحقيق الكرخ دونت اعترافات المجموعة.. عدسة/  حيدر الدليمي

يمثل عدد من املتهمني 
أمام قاضي محكمة 

تحقيق الكرخ شكلوا 
عصابة محترفة أقدمت 
على إنشاء مركز للغش 

يقوم بإرسال الحلول 
لطالب املراحل املنتهية 

مقابل مبالغ مالية 
تصل إلى 300 دوالر عن 

االمتحان الواحد.

العصابة توفر شبيهًا للطالب يؤدي االمتحان بداًل عنه ويزود بوسائل الغش

بغداد / عالء محمد

انش��������غلت املحاكم كثيرا خالل 
املدة األخيرة بقضايا التالعب 
بقيود العقارات وانتقالها إلى 
أش��������خاص آخرين ع��������ن طريق 
التزوير والذي غالبا ما يكون 
ع��������ن طريق اس��������تخدام هويات 
ووكاالت  املدني��������ة  االح��������وال 
أش��������خاص  يحوزه��������ا  م��������زورة 
الش��������خصيات  ينتحل��������ون تلك 
مديري��������ة  أم��������ام  ويتواج��������دون 

التسجيل العقاري.
وغالبا ما يقوم هؤالء املزورون 
ببيع تلك العقار مستغلني سفر 
املقيمني  العق��������ارات  اصح��������اب 
خارج العراق فيما يلجأ املالك 
بإعادة  بع��������د  فيم��������ا  االصل��������ي 
عقاره ع��������ن طري��������ق املحاكم او 
عن طريق طلب يقدم الى وزير 

العدل إلبطاله.
ويتحدث القاضي األول ملحكمة 
بداءة البي��������اع علي العالق عن 
هذا املوضوع، ُمرجعًا انتشار 
"حاالت التزوير في الس��������نوات 
النف��������وس  األخي��������رة لضع��������اف 
املالك  تواجد  يستغلون  الذين 
األصلي خ��������ارج العراق لغرض 
تزوير هوية األحوال املدينة له 
او جلب وكالة مزورة باس��������مه 
م��������ن اج��������ل نق��������ل العقار باس��������م 

شخص آخر".
كما يب��������ني العالق ان "الس��������بب 
في ح��������االت التزوير يعود الى 
التكنولوجي  التقدم  استغالل 
املزورون  يمارسه هؤالء  الذي 
االح��������وال  هوي��������ات  باص��������دار 
جل��������ب  ال��������ى  اضاف��������ة  املدني��������ة 

وكاالت م��������زورة م��������ن الصع��������ب 
على دوائر التسجيل العقاري 

اكتشاف انها مزورة".
وعن التطبيقات العملية التي 
واجهته ذك��������ر أن "هناك حاالت 
ف��������ي منطق��������ة  كثي��������رة حدث��������ت 
السيدية، ومنها قيام شخص 
بجلب قسام شرعي مزور ادعى 
متوفى  العق��������ار  بان صاح��������ب 
وتم تحوي��������ل ذلك العق��������ار الى 
ش��������خص آخر ثم القي القبض 

عليه".
"ه��������ؤالء  أن  الع��������الق  وأض��������اف 
غالب��������ا ما يس��������تغلون املناطق 
لألس��������عار  ارتفاع��������ا  األكث��������ر 
ومنه��������ا  للعق��������ارات  بالنس��������بة 
والبي��������اع  الس��������يدية  منطق��������ة 
ويب��������دأون بالتزوير"، الفتا الى 
ان "املحاكم سجلت الكثير من 
دع��������اوى إبط��������ال قي��������د العقار"، 
مبين��������ا ان "جمي��������ع العق��������ارات 
يت��������م إرجاعه��������ا إل��������ى املالك��������ني 

األصليني".
كما يرى القاضي علي العالق 
إج��������راءات  تبدي��������ل  "ض��������رورة 
مديري��������ة التس��������جيل العق��������اري 
واس��������تخدام وس��������ائل متطورة 
واالس��������تعانة بتج��������ارب الدول 
العربي��������ة  ومنه��������ا  املتقدم��������ة 
م��������ن حاالت  للحد  كاالم��������ارات 
التزوير فضال عن عدم تحويل 
اي عق��������ار بوكال��������ة حفاظا على 
العقارات التابعة لالش��������خاص 
االصليني رغم ان ذلك مخالف 
للقانون لكن يج��������ب معالجته 
بتوصيات للقض��������اء على تلك 

الظاهرة وهي )التزوير(". 
وع��������ن إبط��������ال قي��������ود العق��������ار، 

يقول "في ح��������ال مراجعة مالك 
التس��������جيل  مديري��������ة  العق��������ار 
عق��������اره  ان  ووج��������د  العق��������اري 
باسم ش��������خص اخر فان هناك 
اجراءين البط��������ال العقار االول 
ف��������ي حال كان العقار مكتس��������ب 
الش��������كل النهائ��������ي فعلى طالب 
العق��������ار االصل��������ي اللج��������وء الى 
املحاكم من خالل اقامة دعوى 
اس��������تنادا الى احكام املادة 139 
من قانون التس��������جيل العقاري 

البطال العقار".
ام��������ا اإلج��������راء الثان��������ي فيج��������ب 
أن يك��������ون في وق��������ت مبكر قبل 
تحويل العقار يقول "خالل مدة 
الثالثني يوما وفي حال لم يتم 
تحويل العقار باسم الشخص 
امل��������زور فعلى صاح��������ب العقار 
االصلي تقديم طلب الى وزير 

العدل إلبطال ذلك أيضًا".
من جانب��������ه يضي��������ف القاضي 
ب��������داءة الكرادة  االول ملحكم��������ة 
جاسم حسني دنان ان الشائع 
في الوقت الحالي هو تحويل 
باس��������م اشخاص  عدة عقارات 
معام��������الت  ال��������ى  باالس��������تناد 
بي��������ع مزورة مس��������تغلني س��������فر 
اصحاب العقارات خارج البلد 
واس��������تغالل ذل��������ك باس��������تعمال 
شتى الطرق االحتيالية إليهام 
العق��������اري  التس��������جيل  دوائ��������ر 
باجراء وتمشية هذه املعامالت 
كان يق��������وم ش��������خص بتزوي��������ر 
هوية املال��������ك او حضور وكيل 
عن املالك بوكالة مزورة مخول 
فيها حق نقل امللكية واحيانا 
هناك تواط��������ؤ من قبل البعض 
م��������ن موظفي دائرة التس��������جيل 

العقاري مع اولئك االشخاص 
لتسهيل هذه العملية".             

كم��������ا يب��������ني القاض��������ي جاس��������م 
حس��������ني دنان ان "معالجة هذه 
الظاه��������رة يت��������م بعدة وس��������ائل 
منها اس��������ناد اج��������راء معامالت 
التسجيل في دوائر التسجيل 
العق��������اري ال��������ى موظف��������ني م��������ن 
ذوي الخب��������رة والكف��������اءة ممن 
يتمتع��������ون بالنزاهة واالمانة، 
اضاف��������ة ال��������ى ذل��������ك اس��������تخدام 
التكنولوجي��������ا الحديث��������ة فيما 
املالك��������ني  بهوي��������ات  يتعل��������ق 
وبصم��������ة االبه��������ام او العني او 
غير ذلك من الوسائل العلمية 

الحديثة".
"تحدي��������ث  بض��������رورة  وأف��������اد 
املعلوم��������ات الخاص��������ة بمالكي 
العق��������ارات الس��������يما املعلومات 
الشخصية بحيث يسهل على 
الدائ��������رة االتص��������ال باملالك عند 
اجراء اي معاملة تخص عقاره 
مث��������ل إدراج ص��������ورة ل��������ه ورقم 
هاتف��������ه وكيفية االتصال به مع 
تكليفه باع��������الم الدائرة عن اي 
تغيير يحصل لديه واستخدام 
االجهزة املتطورة التي تكشف 
الذي يحضر إلجراء  الشخص 

معاملة البيع".     
فيم��������ا اك��������د ان االي��������ام املاضية 
ش��������هدت دعاوى أقل بعد ان تم 
تحويل واعادة اغلب العقارات 
املالك��������ني  اصحابه��������ا  ال��������ى 
اغل��������ب  ان  مبين��������ا  االصلي��������ني، 
لصالح  االبطال تحسم  دعوى 
املدعي عن��������د مراجعة املحكمة 
لكنها تحتاج الى عدة اجراءات 

لغرض حسمها لصالحهم.

املزورون يستغلون سفر أصحابها إىل اخلارج

التزوير آفة جديدة تجتاح العقارات في البالد
بابل / مروان الفتالوي

في نيسان املاضي تداولت مواقع التواصل االجتماعي 
مقطع��������ًا فيديويًا لرجل من ذي قار يعلن بجرأة أنه نبي 
مرسل وهو أكبر من الزعامات واملرجعيات، ولم يكتف 
الرجل الخمس��������يني بهذا اإلعالن فحس��������ب، بل ادعى انه 
موح��������ًى إليه بأن يرّش��������ح لالنتخابات من أجل رئاس��������ة 
الجمهوري��������ة، الس��������يما أن الح��������دث تزام��������ن م��������ع الدعاية 

للترشيح إلى عضوية مجلس النواب.
"النبي ياسر زعيم األمة" وهكذا كانت دعايته االنتخابية، 
س��������رعان ما انتهى إلى التوقيف وانتهت مسيرة نبّوته 
املزعومة أمام القانون، فيما نفت املفوضية تسجيل أي 

كيان ينتمي إليه.
ولم تكد تطوى صفحة "ياسر" حتى ظهر فيديو جديد 
الش��������هر املاضي لرج��������ل من بغداد يرّح��������ب بعودة النبي 
عيس��������ى "الذي يمأل األرض قس��������طا وعدال بعد أن ملئت 
ظلما وجورا"، مؤكدًا ذل��������ك بداللة التحاليل، كما يدعي. 
ثم أعقبه خطاب مليء باألخطاء اللغوية لرجل بوشاح 
أبيض يبش��������ر بأنه "اليسوع" الذي ظهر من كرخ بغداد، 
إال أن األخير س��������رعان م��������ا تراجع في الي��������وم الثاني في 

فيديو آخر، مشيرًا إلى أنه لم يكن في وعيه.
وكالعادة قابل رواد مواقع التواصل االجتماعي هؤالء 
بمش��������اركة التعليق��������ات الس��������اخرة الس��������يما أن الفيديو 

األخير تزامن مع موجة حر ضربت البالد!
لكن من جهة أخرى فتح النبّيان املزعومان جداًل قانونيًا 
مع��������ززًا بالتس��������اؤل عن موق��������ف القوانني والتش��������ريعات 
العراقي��������ة أمام هذه الح��������االت ومثيالتها، وإلى أّي مدى 

يمكن اعتبار االدعاء بالنبوة جريمة.
التش��������ريعات العراقية لم تتطرق إل��������ى فعل اّدعاء النبوة 
غير أن فص��������ال في قانون العقوب��������ات العراقي تناول ما 

يسّمى ب�"الجرائم التي تمس الشعور الديني".
وي��������رى متخصص��������ون في القان��������ون أن مصطل��������ح ادعاء 
النب��������وة غير م��������درج بقانون عقابي، لكن��������ه فعل ال يمكن 
أن يمض��������ي م��������ن دون مس��������اءلة قانونية، ألن��������ه قد يمّس 
ش��������عورًا دينيًا ف��������ي بلد مازال يعاني من حساس��������ية في 

هذه القضايا.
وقال رئيس الهيئة الثانية ف��������ي جنايات بابل القاضي 

الدكت��������ور حبيب إبراهي��������م إن "القاعدة تق��������ول ال جريمة 
وال عقوب��������ة إال بنّص، ولكن على الرغم من أن فعل ادعاء 
النب��������ّوة غير موجود في نص صري��������ح إال أن القانون لم 
يهمل ذلك وأشار إليه ضمنيا في املادة )372( من قانون 

العقوبات العراقي".
وأض��������اف إبراهي��������م في تعلي��������ق إلى "القض��������اء" أن "املادة 
)372( تناول��������ت الجرائ��������م الت��������ي تمس الش��������عور الديني 
وفرض��������ت العقوب��������ة بالحب��������س م��������دة ال تزيد ع��������ن ثالث 
سنوات ملرتكبيها"، الفتا إلى "أنها جنحة ومن الجرائم 

التي تقبل الكفالة".
وتتكون هذه املادة من س��������ت فقرات، وتنص الخامس��������ة 
منه��������ا على فرض العقوبة ضد "من أه��������ان علنا رمزا أو 
ش��������خصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى 
طائفة ديني��������ة"، ويلفت الدكتور إبراهي��������م إلى أن مدعي 

النبوة يمكن أن يدان بحسب هذه الفقرة.
وعل��������ى الرغ��������م من أن الرجل��������ني اللذين ادعي��������ا النبوة لم 
يشكال ضررا ماديا إال أن الخشية من تطور هذه األفعال 

تتطلب إجراًء وقائيا على ما يبدو.
وذكر قاض��������ي الجناي��������ات أن "بعض ه��������ؤالء ال يكتفون 
بادعاء النبوة فقط، قد يوغلون في الجريمة إلى تشكيل 
ميليش��������يا مس��������لحة متطرفة تهدد األم��������ن الوطني كما 
حدث س��������ابقا مع ما يس��������مى بحركة اليماني وغيرها"، 
الفتا إلى أن "عقوبة هؤالء تختلف فهم يواجهون غالبا 

قانون مكافحة اإلرهاب".
وأبدى قلقه أيضا من أن "يستغل هؤالء هذه الدعاية في 
جب��������ي األموال والتبرعات من البس��������طاء، وهذه تعد من 

جرائم النصب واالحتيال".
وع��������ن م��������دى معالجة امل��������ادة القانونية لقضي��������ة االدعاء 
بالنبوة، أش��������ار القاضي إبراهي��������م إلى أن "هناك قصورا 
تشريعيا طفيفا لعدم ذكر هذا املصطلح على الرغم من 

أن هذه الحوادث تتكرر عبر التاريخ".
 وخل��������ص إلى أن "هذا الفعل يش��������به انتحال الصفة، فإذا 
كان انتح��������ال صفة موظف هو جريمة فمن باب أولى أن 
يكون انتحال صف��������ة النبي أو الولي ومن يتمتع بصفة 
دينية رمزية، جريمة أيضًا"، الفتا إلى "إمكانية املشرعني 
إضافة فقرة ضمن الجرائم التي تمس الش��������عور الديني 

تتعلق بهذه القضية".

هل يحاسب القانون العراقي 
المدعين بالنبوة؟
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 أشرف على صفقة تبادل دبلوماسيني أتراك مقابل مئات من قيادات داعش

إرهابي مغربي لـ"              ": سعينا لجلب األسلحة 
الكيميائية من كوريا الشمالية

زوجة المتحدث الرسمي لداعش تروي األيام األخيرة قبل اندحار التنظيم
بغداد/ القضاء

"بن��������ت الحجي" هكذا تس��������مى، نس��������بة إل��������ى أبيها أح��������د أبرز 
اإلرهابيني في تنظيم داعش "س��������مير الخليفاوي" واملعروف 
ب�"حجي بكر" وهو قائد عس��������كري في أجهزة النظام السابق 
وانض��������م إلى الجماعات اإلرهابي��������ة بعد عام 2003 ويعد أبرز 
املقرب��������ني لقيادات هذه التنظيمات إل��������ى أن وصل إلى تنظيم 
داعش حيث كان يتزعم املسؤولية العسكرية للتنظيم ويعد 
الرج��������ل الثاني فيه بعد أبو بكر البغ��������دادي وزوجة اإلرهابي 
"أبو حس��������ان" وهو املتحدث الرسمي للتنظيم بعد مقتل أبرز 

متحدثيه "أبو محمد العدناني".

مثلت فاتن س��������مير الخليفاوي ذات السادسة والعشرين من 
العمر أمام قاضي التحقيق باملحكمة املختصة بنظر قضايا 
اإلرهاب باس��������تئناف بغداد الكرخ بعد أن ألقت عليها القوات 
األمنية القب��������ض بالقرب من محافظة كرك��������وك وأتاح قاضي 

التحقيق للقضاء أن تطلع على إفادتها.
أعادت ���������� فاتن الخليفاوي ����������� قصة انتماء أبيه��������ا لتنظيمات 
الدول��������ة عقب العام 2003 والتي نش��������رناها في تقرير س��������ابق 
عن إف��������ادة "منى الخليف��������اوي"، وأضافت "عندما كنا نس��������كن 
ف��������ي حلب طلب أبو بكر البغدادي م��������ن أبي أن يزوجني ألبي 
حس��������ان وكان وقتها املعاون الخ��������اص ألبي محمد العدناني 
وأحد أكث��������ر املقربني له، بالفعل تم الزواج والبغدادي هو من 

عقد القران بنفسه". 

وذك��������رت الخليفاوي "نهاية العام 2013 وكن��������ا قد انتقلنا أنا 
وزوجي إلى منطقة امليادين اقتحمت قوات من الجيش الحر 
بي��������ت أبي بحلب وبعد تبادل للني��������ران قاموا بقتل أبي الذي 
كان يرتدي حزاما ناس��������فا وأسر أمي وأخوي محمد وأحمد 
وج��������رى اإلفراج عنهم بعد تس��������عة أش��������هر ضم��������ن صفقة بني 

تنظيم داعش واملخابرات التركية".
وأكدت الخليفاوي "بعد اس��������تهداف عجلة أبو بكر البغدادي 
قتل أب��������و "محم��������د العدناني" اثن��������اء هذه العملي��������ة ثم نصب 
البغ��������دادي زوج��������ي متحدثا رس��������ميا للتنظيم عندم��������ا زارنا 
ببيتنا في امليادين، وبعد اشتداد الضربات الجوية اضررنا 

لالنتقال ملنطقة البو كمال السورية".
وأكمل��������ت فاتن "لم نمكث في البو كمال إال ِأش��������هرا وطلب منا 

البغدادي أن ننتقل إلى "منطقة الشعيطات" بعد أن استهداف 
بيتنا ألكثر مرة، وفي " الش��������عيطات " سكنا في بيت " حجي 
خل��������ف " مع عائل��������ة البغدادي، وتتكون م��������ن زوجاته األربع أم 

خالد وأم رقية وأم عبد الله وأم عبيدة الشيشانية".
وأوضحت "كذلك أم وبنات البغدادي "وفاء" و"رقية" و"فاطمة" 
وعائلة ش��������قيق البغدادي املعتقل " حجي شمس��������ي " وبسبب 
استهداف منطقة الشيعطات اضطررنا أن ننتقل مرة أخرى، 
لكن هذه املرة لم يعد هنالك من مكان يس��������يطر عليه التنظيم 
لذلك قصدنا "مخيمات للنازح��������ني بمحافظة االنبار، ومنها 
انتقلن��������ا إلى كرك��������وك ملحاولة لدخول محافظة الس��������ليمانية 
عبر اوراق وهويات مزورة إال أن القوات االمنية كشفت أمرنا 

وداهمت الفندق الذي كنا نسكنه".

بغداد / حيدر زوير

الخارجي��������ة  العالق��������ات  بمكت��������ب  "س��������عينا 
للحص��������ول على أس��������لحة مختلف��������ة ومنها 
"الكيميائية" من كوريا الشمالية، وبالفعل 
ذه��������ب وفد م��������ن مكتب العالق��������ات الذي كان 
مسؤول التفاوض فيه أبو محمد العدناني 
باإلضاف��������ة إلى  كون��������ه املتحدث الرس��������مي 
أب��������و أحم��������د  للتنظي��������م وقت��������ذاك ويرأس��������ه 
العراق��������ي، إال أن��������ه لم ينجح بلق��������اء األطراف 
الكوري��������ة وإتمام الصفق��������ة، وكان من ضمن 
األدوار التي يضطل��������ع بها مكتب العالقات 
التنس��������يق مع األطراف الخارجي��������ة ومنها 
صفق��������ات التبادل والحص��������ول على األموال 
اإلرهابي��������ة   العملي��������ات  وإدارة  واألس��������لحة 

خارج العراق وسوريا".
عص��������ام الهن��������ا أو "أب��������و منص��������ور املغربي" 
مهندس حاس��������بات في الخامسة والثالثني 
من العمر ينحدر من مدينة الرباط املغربية، 
عمل قبل التحاق��������ه بتنظيم داعش بتجارة 
األجهزة االلكترونية ويتقن باإلضافة إلى 
اللغة العربية اللغات االنكليزية والفرنسية 
واالسبانية وهذه أهم املميزات التي جعلته 

يتسنم أدوارا متقدمة داخل التنظيم.
يمث��������ل "املغرب��������ي" أم��������ام قاض��������ي التحقيق 
املخت��������ص بقضاي��������ا اإلره��������اب ف��������ي محكمة 
اس��������تئناف بغداد الرصافة لإلدالء بإفادته 
بعد أن نجحت قوات من العمليات املشتركة 
العراقي��������ة في القب��������ض عليه ق��������رب الحدود 
العراقية السورية بعد مالحقته ملدة طويلة، 
وأتاح قاضي التحقيق  الفرصة ل�"القضاء" 

حضور التحقيق واإلطالع على اإلفادة.

االلتحاق بالتنظيمات اإلرهابية 
ق��������ال املغرب��������ي "تع��������ود معرفت��������ي األولى 
بالتنظيم��������ات اإلرهابية إل��������ى عام 2012 
ويومه��������ا كان ل��������ي م��������ن العم��������ر 29 س��������نة 
عندما صرت أتاب��������ع أخبار التنظيم عبر 
التواصل  ومواق��������ع  االلكترونية  املواق��������ع 
االجتماع��������ي وعب��������ر برنام��������ج للتواص��������ل 
يس��������مى "البالت��������وك" تعرف��������ت وقتها على 
"عامر املصري" و"رش��������يد املصري" وهما 
من أقنعاني بض��������رورة االنتماء للتنظيم 
والهجرة إلى س��������وريا للمشاركة بأعمال 

الجهاد وتطبيق الشريعة اإلسالمية".
بع��������د ع��������دة محادث��������ات عب��������ر الوس��������ائل 
االلكترونية اقتنعت باالنضمام والسفر 
إلى س��������وريا -يس��������رد عصام- وفي أيلول 
م��������ن الع��������ام 2013 س��������افرت إل��������ى تركي��������ا 

بع��������د ترتيبات قام بها "رش��������يد املصري" 
إليصالي إلى س��������وريا تتضمن ارتباطي 
بمجموع��������ة م��������ن ) الناقل��������ني( الذي��������ن كان 
غالبيته��������م م��������ن االت��������راك وكن��������ت أحصل 
على أرق��������ام هواتفهم تباعا من "املصري" 
وبالفعل وصلت إلى األراضي الس��������ورية 
وكان باس��������تقبالي "ابو البراء الش��������مالي" 
ال��������ذي أس��������كنني بمضافة ببلدة س��������لوك 
التابع��������ة مل��������ا يس��������ميها التنظي��������م بوالية 

الرقة".
كان "أبو البراء الشمالي" �� يشرح املغربي �� 
معنيا باستقبال امللتحقني من كل البلدان 
بالتنظيم عبر الحدود التركية السورية 
فيما يشرف على املضافة سعودي يدعى 
أبو بصير الس��������عودي ويعاونه س��������وري 
يس��������مى أبو موس��������ى الحلب��������ي وبعد يوم 
قضيته باملضافة قام السعودي بتدوين 
القادم  الش��������خصية والجه��������ة  معلوماتي 
عن طريقها وبعد التنس��������يق مع "رش��������يد 
املص��������ري" أوكل ل��������ي العم��������ل ف��������ي "املكتب 
املرك��������زي إلدارة الحدود في حلب " والذي 

صار يسمى بعد ذلك ب�"هيئة الهجرة".

التنسيق إليصال المقاتلين
يوضح عصام الهنا أن "عملي تضمن الرد 
وااللكترونية  الهاتفي��������ة  االتص��������االت  على 
بوس��������ائل االتصاالت الفيديوي��������ة وغيرها 
عل��������ى القادمني م��������ن مختلف البل��������دان إلى 
تركي��������ا بغي��������ة مس��������اعدتهم للدخ��������ول إلى 
األراضي الس��������ورية، وذلك عب��������ر تزويدهم 
بأرق��������ام هوات��������ف الناقلني الذي��������ن يتكفلون 
بإيصاله��������م عبر مراحل إل��������ى املناطق التي 
يسيطر عليها التنظيم، ويضيف �� املغربي 
�� كن��������ت أتلق��������ى يوميا عش��������رات االتصاالت 
وألن��������ي أتق��������ن أكث��������ر من لغ��������ة س��������اهم ذلك 

بنجاحي في أداء عملي".
امللتحق��������ني  "أكث��������ر  أن  املغرب��������ي  ويكش��������ف 
مم��������ن كن��������ت أزوده��������م باملعلوم��������ات الت��������ي 
تس��������اعدهم ف��������ي الوصول إلى س��������وريا من 
التونسيني في املرتبة األولى والسعوديني 
وم��������ن الجنس��������يات األجنبي��������ة كان الروس 
والفرنس��������يون يتصدرون املهاجرين الذين 
يلتحقون للقتال ف��������ي صفوف التنظيمات 
اإلرهابية س��������واء كانت جبه��������ة النصرة أو 

داعش".

ويضيف عصام "قضيت بمكتب التنسيق 
هذا شهرا ونصف الشهر، ومن ثم جاء أمر 
بنقلي إلى كمس��������ؤول ملكت��������ب "منفذ أطمة" 
ضم��������ن إدارة الحدود التاب��������ع لوالية أدلب، 
وه��������ي منطق��������ة حدودي��������ة مع تركي��������ا وكان 
يعم��������ل معي ضمن هذا املكت��������ب أبو بصير 
الس��������عودي وعام��������ر املص��������ري وأب��������و عل��������ي 
التركي باإلضافة إلى أبو أحمد وأبو عمر 
الس��������وري، وكان العمل في هذا املكتب كما 
في سابقه يتضمن تسهيل دخول املقاتلني 

القادمني من تركيا إلى سوريا".
كان��������ت إدارة الحدود العام��������ة يتوالها "أبو 
أس��������امة املدني" وبس��������بب كث��������رة امللتحقني 
بالتنظيم عبر الحدود التركية، أمر "املدني" 
بتوس��������عة مكتب التنسيق "وجعلني أتنقل 
ب��������ني فروعه اس��������تثمارا لخبرت��������ي وقدرتي 

على التفاهم بأكثر من لغة. 
ويش��������رح املغربي "بعد وص��������ول امللتحقني 
بالتنظيم إلى االراضي السورية يخضعون 
لع��������دة دورات وم��������ن ثم يكلف��������ون ويوزعون 
عل��������ى الوالي��������ات بم��������ا يناس��������ب قدراته��������م 
وإمكانياته��������م، إال أن التنظيم يولي عناية 

خاص��������ة للمهاجرين أكثر م��������ن غيرهم من 
مقاتلي التنظيم".

بمنتصف العام 2014 �� يسترسل املغربي ��  
تزوجت امرأة سورية، وبعد زواجنا بشهر 
واح��������د س��������يطر التنظي��������م على م��������دن داخل 
العراق وجيء بمجموعة كبيرة من السبايا 
االيزيدي��������ات والتركماني��������ات والش��������يعيات 
واملس��������يحيات، وهبني "أبو أحمد العراقي" 
س��������بية باإلضافة إل��������ى زوجتي الس��������ورية 
وألني كنت متزوجا مؤخرا قمت ببيعها".

العالقات العامة 
بمنتصف العام 2016 �� يكمل عصام إفادته 
أمام قاضي التحقيق �� "تم نقلي للعمل ضمن 
مكت��������ب العالقات الخارجي��������ة وكانت مهام 
ه��������ذا املكتب هو تنفيذ العمليات الجهادية  
خارج األراضي السورية والعراقية خاصة 
في أوربا وأميركا باالضافة الى التنسيق 

الخارجي بما يتعلق بمصالح التنظيم". 
كلفني "ابو أحم��������د العراقي" وهو جزائري 
الجنس��������ية واملس��������ؤول عن مكتب العالقات 
الخارجية بملفني ضمن عمل املكتب، وهما 
امللف التركي والكوري الشمالي باإلضافة 
الى مجموعة كانت تعمل ملعاونتي بهذين 
امللفني وه��������م أبو الب��������راء الكردي ورش��������يد 

املصري وأبو عبيدة التركي".
امللف التركي

تضمن العمل على امللف التركي �� يكش��������ف 
عصام املغربي محورين؛ األول: التنس��������يق 
إلدخ��������ال املهاجري��������ن للقت��������ال ف��������ي صفوف 
التنظي��������م عبر الح��������دود التركية، ومعالجة 
جرح��������ى التنظيم في مستش��������فيات معينة 
داخ��������ل األراضي التركية، واملح��������ور الثاني 
التنظي��������م  أس��������رى  لتب��������ادل  التف��������اوض 
مقاب��������ل األس��������رى األتراك الذي��������ن كانوا لدى 
التنظي��������م ومنهم القنص��������ل ومجموعة من 

الدبلوماسيني األتراك".
وبالفع��������ل يق��������ول ��� املغربي ���������� تمت عمليات 
التبادل بتس��������ليم القنصل والدبلوماسيني 
األت��������راك مقاب��������ل اإلف��������راج ع��������ن أربعمائ��������ة 
وخمسني من أفراد التنظيم كانوا معتقلني 
لدى الس��������لطات التركي��������ة وكان أبرز املفرج 
عنه��������م أبو هاني اللبنان��������ي وهو دنماركي 
الجنسية من أصول لبنانية وهو مسؤول 

هيئة التصنيع والتطوير وآخرين".

الملف الكوري الشمالي
وفي م��������ا يتعلق بامللف الكوري الش��������مالي 
�� يق��������ول عص��������ام �� فق��������د س��������عينا للحصول 

على أس��������لحة مختلف��������ة ومنها "األس��������لحة 
الكيميائي��������ة" وبالفعل ذهب وفد من مكتب 
العالق��������ات الخارجي��������ة أش��������رف علي��������ه "أبو 
محمد العدناني الذي كان مس��������ؤول لجنة 
التفاوض إلى الفلب��������ني بغية الوصول إلى 
كوري��������ا الش��������مالية من أجل إتم��������ام الصفقة 
إلى أنه��������م لم ينجح��������وا بتحقيقها وعادوا 

من غير تحقيق أي شيء".
وعن كيفية الحصول على األس��������لحة أجاب 
"املغرب��������ي" أن أبرز األس��������لحة الحديثة التي 
كنا نملكها فمصدرها من صفقات الشراء 
مع قي��������ادات من الجيش الح��������ر الذي كانت 
تزوده جهات متعددة، ورغم الصراع معهم 
إال أن عمليات الش��������راء مع هذه القيادات لم 
تتوق��������ف من أج��������ل الحصول عل��������ى األموال 

مقابل بيعنا هذه االسلحة". 

االنتقال الى جبهة النصرة
"وبس��������بب الخالفات بيني وب��������ني قيادات 
في التنظي��������م ���يوضح املغربي �� وبس��������بب 
الوش��������اية ت��������م تجريدي من مس��������ؤولياتي 
وتحويلي إل��������ى جندي ضمن ما يس��������مى 
فرقة عثمان التابعة الى والية حماة التي 
يتزعمه��������ا وقت��������ذاك أبو محمد الهاش��������مي 
وه��������و األمر الذي دفعني إلى ترك التنظيم 
بقي��������ادة  النص��������رة  بجبه��������ة  وااللتح��������اق 

الجوالني".
 ف��������ي جبهة النص��������رة �� يسترس��������ل املغربي 
بإفادته ���������� "حظيت باهتم��������ام كبير وكنت 
أش��������غل أحد العاملني باللجان التنسيقية 
الخارجي��������ة، حي��������ث كن��������ت أتواص��������ل م��������ع 
جه��������ات خارجية منها قطري��������ة للحصول 
على التمويل املالي ومنهم الش��������يخ خالد 
س��������ليمان وه��������و قط��������ري كان يحم��������ل لن��������ا 
شهريا مليون دوالر باإلضافة إلى جهات 
إسرائيلية كانت هي األخرى تقوم بإرسال 
األموال لنا وكذلك معالجة جرحى مقاتلي 

التنظيم داخل دولة إسرائيل".
من جانبه أك��������د قاضي التحقيق املختص 
بقضاي��������ا االرهاب ف��������ي اس��������تئناف بغداد 
الرصافة أن العمليات العسكرية املشتركة 
العراقي��������ة نجح��������ت وبعملي��������ة نوعية بعد 
متابع��������ة طويل��������ة م��������ن إلق��������اء القبض على 
"عصام املغربي" وهو أحد أبرز املطلوبني، 
وأضاف أن التحقيقات ما زالت جارية مع 
" املغربي" وستدفع الى املحكمة املختصة 
القان��������ون  وف��������ق  الع��������ادل  ج��������زاءه  لين��������ال 

العراقي.

سحب يد الموظف.. ليس 
بعقوبة انضباطية! 

على خ��������الف ما يظنه البعض، فأن س��������حب ي��������د املوظف من 
العم��������ل الوظيفي املوكل اليه، ال يع��������د عقوبة انضباطية، من 
العقوبات االنضباطية التي اوردها قانون انضباط موظفي 
الدول��������ة والقط��������اع العام رقم ١٤ لس��������نة ١٩٩١، فق��������د عدد هذا 
القانون العقوب��������ات االنضباطية التي تتخذها االدارة بحق 
املوظف املخالف لواجبات وظيفته وعلى سبيل الحصر في 

املادة )٨( من الفصل الثالث منه وهي: 
١- لفت النظر 

٢- اإلنذار 
٣- قطع الراتب ملدة ال تزيد على عشرة ايام 

٤- التوبيخ 
٥-إنقاص الراتب بنسبة ال تتجاوز )١٠٪ ( من راتبه الشهري 

ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتني.
٦- تنزيل الدرجة 

٧- الفص��������ل )تنحي��������ة املوظف عن الوظيفة مل��������دة تحدد بقرار 
الفصل(. 

٨- العزل ) تنحية املوظف عن الوظيفة نهائيًا(. 
ام��������ا س��������حب اليد، فه��������و اج��������راء اداري  تتخ��������ذه االدارة بحق 
املوظ��������ف ، ووفق اآللية التي ش��������رحها القانون املذكور أعاله 

في املواد  )١٦ و١٧و١٨ و١٩  (  منه وعلى وجهني: 
الوجه االول - س��������حب الي��������د الوجوبي، حي��������ث يتوجب على 
دائ��������رة املوظف عن��������د توقيفه م��������ن جه��������ة ذات اختصاص ان 

تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة توقيفه. 
الوج��������ه الثاني - س��������حب اليد الجوازي، وه��������و اجراء يتخذه 
الوزير او رئي��������س الدائرة بحق املوظف املحال الى التحقيق 
اإلداري، كإج��������راء احت��������رازي خش��������ية من تأثير ه��������ذا املوظف 
على س��������ير التحقيق االداري عن الفعل املح��������ال من اجله، او 
ان يكون وجوده في الوظيفة مضرا باملصلحة العامة، على 
ان ال يتج��������اوز مدة )٦٠( يوما، وبع��������د انتهاء هذه املدة يعاد 
املوظف املس��������حوبة يده الى وظيفته السابقة نفسها، اال اذا 

كان هناك محذور، فينسب الى وظيفة أخرى. 
وق��������د رتب هذا القان��������ون من جهة اخرى آث��������ارا قانونية على 

اجراء س��������حب يد املوظف، وه��������ي تقاضيه أنص��������اف رواتبه 
خالل فترة سحب يده، وإذا ما صدر القرار بنتيجة التحقيق 
االداري املتخ��������ذ بحقه بالفصل او العزل، فال يدفع له ش��������يء 
من الراتب املوقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله 

يستند الى القانون املذكور آنفا او الى اي قانون آخر. 
ام��������ا اذا عوق��������ب املوظف بعقوب��������ة إنقاص الرات��������ب او تنزيل 
الدرج��������ة فتنف��������ذ العقوبة من تاريخ س��������حب ي��������ده، ويدفع له 

الباقي من أنصاف رواتبه .
أم��������ا إذا أس��������فرت نتيج��������ة التحقي��������ق او املحاكمة ع��������ن براءة 
املوظف أو اإلفراج عن��������ه، او معاقبته بغير عقوبتي إنقاص 
الرات��������ب او تنزيل الدرجة، فتدفع ل��������ه األنصاف املوقوفة من 
رواتبه. وفي حالة وفاة املوظف مس��������حوب اليد قبل صدور 
قرار قطعي في التحقيق او املحاكمة فتؤول أنصاف رواتبه 
املوقوفة الى من له حق اس��������تيفاء الحق��������وق التقاعدية وفق 
قانون التقاعد، وفي حالة عدم وجود احد من هؤالء فتؤول 

الى ورثته.
القاضي حاتم جبار الغريري
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شيخ قطري كان يزودنا مبليون دوالر شهريا لصالح جبهة النصرة.. وجرحانا نعاجلهم يف إسرائيل 



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

الجناي��������ات  محكم��������ة  رئي��������س  وأض��������اف 
باس��������تئناف كرك��������وك االتحادي��������ة القاض��������ي 
مال��������ك عاك��������وب أن املواطن��������ني بع��������د تحرير 
م��������ا س��������يطرت علي��������ه الجماع��������ات اإلرهابية 
تماسكت عالقتهم بشكل كبير مع األجهزة 
الرسمية وصارت األجهزة األمنية واملحاكم 
بش��������كل غير مس��������بوق تتلقى اإلخبارات عن 

أفراد هذه التنظيمات اإلرهابية.
وزاد القاض��������ي عاك��������وب أن "م��������ا تبق��������ى م��������ن 
أف��������راد التنظيم اإلرهابي داعش يس��������تغلون 
كالجب��������ال  للمدين��������ة  املعق��������دة  الجغرافي��������ة 
وأط��������راف األنه��������ر ليختبئوا فيه��������ا من أجل 
القي��������ام بعمليات إرهابية متى ما س��������نحت 
له��������م الفرصة، كاش��������فا أن "العمليات االمنية 
األخيرة اس��������تطاعت الوصول إلى عدد كبير 
م��������ن هؤالء، مش��������يرا إلى أن "ع��������ددا كبيرا من 
الخروق��������ات االمنية الت��������ي تحصل يقوم بها 

إرهابيون من خارج املدينة".
وفيما لفت إلى أن "الخالفات السياسية رغم 
وجودها ال تش��������كل قضايا للن��������زاع باملعنى 
القضائي"، أوضح أن "املحاكم املختصة في 
اس��������تئناف كركوك لم تنظ��������ر أي قضية ضد 
الجماع��������ة التي نس��������مع عنها فق��������ط وهي ما 

تدعى أصحاب الرايات البيضاء".
ج��������اء ذل��������ك في ح��������وار مفص��������ل أجرت��������ه معه 

"القضاء" وهذا نصه الكامل :

* نريد من جنابك معرفة مّم تتكون 
حمكمة اجلنايات؟

- تتكون محكمة الجنايات في مركز محكمة 
االستئناف وتنعقد من ثالثة قضاة برئاسة 
رئي��������س محكمة االس��������تئناف او اح��������د نوابه 
وعضوية نائبني آخرين او احدهما وقاض، 
او عضوية قاضيني ال يقل صنف أي منهما 
ع��������ن الصنف الثان��������ي ويتم تس��������مية رئيس 
وأعضاء محكمة الجنايات األصليني منهم 
واالحتي��������اط ببيان يص��������دره رئيس مجلس 
القض��������اء األعلى بن��������اء على اقت��������راح رئيس 

محكمة االستئناف.

 * و كم هي عدد الهيئات؟
- عدد هيئ��������ات محكمة جنايات كركوك 
اثنني وهو عدد يغطي الحاجة قياس��������ا 
عل��������ى عدد الدعاوى املنظورة في الوقت 

الحاضر.

* على امل�ستوى العام ولي�س مبا 
يتعلق مبحكمة اجلنايات فقط هل عدد 

الق�ساة يف ا�ستئناف كركوك كاف 
لتوفري حق التقا�سي يف املدينة ؟

-  عدد القضاة في محكمة استئناف كركوك 
االتحادي��������ة كاف ال��������ى ح��������د م��������ا لتوفير حق 
التقاضي في املدينة ولكن بحاجة إلى عدد 
معني من القضاة وذلك بسبب إحالة عدد من 
قضاة كركوك عل��������ى التقاعد وإعادة افتتاح 
املحاكم في املناطق التي كان يسيطر عليها 

كيان داعش اإلرهابي بعد تحريرها.

* هنالك جدليات �سيا�سية يف مدينة 
كركوك هل ت�سكل هذه اجلدليات 

م�سكالت تقدم اأمام حمكمتكم ؟
-  ما تشير له من جدليات يتسم بطابع 
والتوجه��������ات  ال��������رؤى  ف��������ي  الخالف��������ات 
السياس��������ية وما يتعلق بهذه الخالفات 
ف��������ي الع��������ادة ال يش��������تمل عل��������ى نزاعات 
باملعن��������ى القضائ��������ي وبه��������ذا الجدليات 
السياس��������ية في مدينة كركوك ال تشكل 

أي مشكالت تقدم أمام محكمتنا.

* لكن هذه اخلالفات ت�سكل بع�س 
الأحيان �سراعات بني الأطراف وبهذا 

�ستمثل نزاعات؟
 - هذا ال��������كالم صحيح إال أن ما يعرض 
أم��������ام محاكمنا يقدم بصفته القضائية 
وليس بصفة أخ��������رى وبهذا لم تعرض 
أي قضية أمام محكمة جنايات كركوك 
مرتبطة بالصراع السياس��������ي الحاصل 

في املدينة.

 * التنوع القومي و الديني هو الآخر كيف 
يتمظهر ق�سائيا على امل�ستويات املختلفة ؟

-  مرة أخرى أؤكد لك أن التنوع القومي 
ف��������ي  قضائي��������ا  يتمظه��������ر  ال  والدين��������ي 
مدينة كرك��������وك، فاملدين��������ة معتادة على 
ه��������ذا التعاي��������ش التاريخي ول��������م ينجح 
من ح��������اول العزف عل��������ى الوتر الطائفي 

بكركوك.

* مثال ما يتعلق بالتغيري ال�سكاين يف 
املدينة هل ي�سكل هذا اإحدى الق�سايا 

الفريدة للق�ساء يف كركوك ؟ 
- ما تتحدث عنه ال يمكن إنكار حصوله إال 
انه يتم بشكل ال يمثل نزاعا وبهذا التغيير 
الس��������كاني في مدينة كركوك ال يشكل إحدى 

القضايا الفريدة للقضاء في كركوك.

* الإرهاب يف كل مدينة يت�سم بطابع 
وتفا�سيل مميزة عن غريه، يف حمافظة 

كركوك ما هي ال�سمة العامة للمنتمني 
للجماعات الإرهابية وخا�سة داع�س؟

-  السمة العامة للجماعات اإلرهابية في 
محافظة كركوك ه��������و الطابع اإلجرامي 
الذي يس��������تهدف جمي��������ع املكونات ومن 
مختلف القوميات ويس��������تهدف القوات 

األمنية واملدنيني على حد سواء.

* ما زالت هنالك بع�س املجاميع 
الإرهابية التي تقوم بعمليات اإرهابية 
هل اأثبتت حتقيقاتكم اإنهم من خارج 

املدينة اأم ممن جنح بالتواري عند 
حترير ما كان م�سيطرًا عليه يف 

كركوك ؟
-  إن أكث��������ر املجامي��������ع اإلرهابي��������ة التي تقوم 
بعملي��������ات إرهابية ه��������م من خ��������ارج املدينة 
وقسم منهم مّمن تتوارى داخل املدينة وذلك 
بسبب الطبيعة الجغرافية لبعض املناطق 
وسعة رقعتهما الجغرافية من حيث وجود 
مناط��������ق توجد فيها مب��������ازل وامتدادها إلى 

جبل حمرين.

 * الختالل الأمني يف كركوك هنالك 
من يراه ابعد من فعل اجلماعات 

الإرهابية هل تتفق مع هذا؟
- االختالل األمني في كركوك هو هدف 
للجماع��������ات اإلرهابي��������ة او أي عناص��������ر 
إجرامية أخ��������رى إال ان األجهزة األمنية 

تقف باملرصاد لكال املجموعتني. 

* ن�سمع عن عناوين جديدة جلماعات 
اإرهابية منها من يعرفون بـ "اأ�سحاب 

الرايات البي�ساء" هل بالفعل توجد 
جماعة بهذا ال�سم ؟

-  نسمع عن هذه الجماعات اإلرهابية 
)أصح��������اب الرايات البيضاء( ولكن لم 
تسجل أي دعوى بخصوص العنوان 
أع��������اله أم��������ام محكمتن��������ا ربم��������ا يكون 
لديها نش��������اط خارج الحدود اإلدارية 

ملحافظة كركوك.

* يقال اإن التحرير مل يعد املدن اإىل 
ال�سلطات الر�سمية بل اأعاد ر�سم 

العالقة بني املجتمع وال�سلطات، هل 
مل�ستم هذا ق�سائيا ؟

- بع��������د معان��������اة املواطن��������ني من س��������كنة 
املحافظ��������ات التي كانت تحت س��������يطرة 
كيان داعش اإلرهابي فقد ازداد الوعي 
لدى مواطني تلك املناطق بعد تحريرها 
الس��������لطة  م��������ع  عالقته��������م  وأصبح��������ت 
الرس��������مية أكثر تماس��������كًا وانعكس ذلك 
على قيامهم باإلخبار عن تلك املجاميع 

اإلرهابية. 

* يف كل مدينة تت�سم اجلرائم بطابع 
يتعلق بخ�سو�سيتها، ما هي ال�سمات 

العامة للجرائم التي تعر�س اأمام 
حمكمتكم؟

- تتراوح س��������مة الجرائم بني اإلرهابية 
والجنائي��������ة حيث تس��������جل دعاوى قتل 
وتعاط��������ي مخ��������درات مع زيادة نس��������بية 
نوعا ما للجرائم اإلرهابية مع العرض 
ان قس��������م منها ليست وليدة اليوم ولكن 

التحقيقات بدأت باكتشافها.

* ينقل يف الفرتة التي تلت اإعادة 
انت�سار القوات الحتادية يف املدينة 
عن جرائم قتل وخطف ماذا ك�سفت 

حتقيقاتكم عن هذا ال�سنف من 
اجلرمية؟

-  اغلب الجرائم التي تلت فترة انتشار 
الق��������وات االتحادية في مدينة كركوك تم 
كش��������فها واتخذت اإلجراءات القانونية 
بحق مرتكبيها وتم حس��������م قس��������م منها 

قضائيا.

* هل انخف�ست اأو ارتفعت ن�سبة 
اجلرمية عقب حترير ما احتل يف 

كركوك من قبل اجلماعة الإرهابية ؟ 
-  انخفضت نسبة الجريمة بعد تحرير 

املناطق التي كان يس��������يطر عليها كيان 
داع��������ش اإلرهابي م��������ن كركوك بس��������بب 
س��������يطرة القوات األمنية عل��������ى الوضع 
رغم محاول��������ة تلك الجماعات اإلرهابية 
بني فت��������رة وأخ��������رى اس��������تهداف املدنني 

بعمليات انتقامية.

* هل اأفرزت عمليات التحرير جرائم 
انتقامية اأو جرائم ثاأر؟

 - أف��������رزت عملي��������ات التحري��������ر جرائ��������م 
انتقامية أو جرائم ثأر إال أنها كانت في 
نطاق محدود حيث أن الغالب يلجأ إلى 

الجهات األمنية والقضاء ألخذ حقه.

* ما ن�سبة اجلرمية املنظمة يف املدينة 
عن غريها؟

-  ال يمك��������ن الق��������ول ب��������أن هن��������اك نس��������بة 
للجريم��������ة املنظمة في مدينة كركوك إال 
أن طبيعة أي مجتمع تحدث فيه جرائم 
وتك��������ون مرتكبة من جماعات مس��������لحة 
خارجة عن القانون أو عصابات أو من 

قبل أفراد وألسباب شتى.

 * كم تغري الواقع الأمني مبا يتعلق 
باجلرائم بعد التغري احلا�سل يف 

الأجهزة الأمنية ب�سبب اإعادة النت�سار 
للقوات الحتادية ؟

-  شهد الواقع األمني تحسنا ملحوظا 

وانخفضت نس��������بة الجريمة في مدينة 
كرك��������وك بس��������بب إعادة انتش��������ار القوات 
االتحادي��������ة وتعاون األهال��������ي إال انه ال 
يمكن الجزم مطلقا بعدم حدوث جرائم 

هنا وهناك. 

* عن طريق ما تنظرون من دعاوى اأين 
تكمن عقدة الأمن يف مدينة كركوك؟ 

- اختب��������اء بع��������ض عناص��������ر كي��������ان داع��������ش 
اإلرهابي في املناطق النائية والوعرة سهل 
لهم القيام ببعض العمليات االنتقامية من 
املدنيني إال أن انتش��������ار الق��������وات االتحادية 
مؤخرا في تلك املناطق س��������اهم بشكل كبير 
في القضاء على تل��������ك الجماعات اإلرهابية 
مما انعك��������س إيجابا على الوضع العام في 

املدينة.

 * هذه فر�سة اأن توجه ر�سالة من 
خالل خربتكم يف نظر ق�سايا اجلرمية 

ما الذي توجهه لالأجهزة الأمنية و 
للمجتمع الكركوكي بهذا ال�ساأن ؟ 

القي��������ام  األمني��������ة  لألجه��������زة  دعوتن��������ا    -
بواجباته��������ا على وفق األصول وبما يحقق 
التوازن بني ال��������ردع للعناصر الخارجة عن 
القانون واحترام حقوق اإلنسان مما يدفع 
املجتمع الكركوكي للتعاون مع تلك القوات 
وه��������و مدعو لذلك الن س��������المة أمنه تتحقق 

بكل ما تقدم.
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* ندعو األجهزة األمنية الى القيام بواجباتها على وفق األصول وبما 
يحقق التوازن بني الردع للعناصر الخارجة عن القانون واحترام حقوق 
اإلنسان ما يدفع املجتمع الكركوكي للتعاون مع تلك القوات وهو مدعو 

لذلك الن سالمة أمنه تتحقق بكل ما تقدم

* انخفضت نسبة الجريمة بعد تحرير املناطق التي كان يسيطر عليها 
كيان داعش اإلرهابي من كركوك بسبب سيطرة القوات األمنية على الوضع 

رغم محاولة تلك الجماعات اإلرهابية بني فترة وأخرى استهداف املدنني 
بعمليات انتقامية

املدينة ساهم  في  االتحادية  القوات  انتشار  أن  مالك عاكوب  القاضي  كركوك  في  الجنايات  رئيس محكمة  رأى 

بتحسن واض��ح لألمن في املدينة وانخفاض في مستوى الجريمة، الفتا إلى أن العمليات اإلجرامية التي تلت 

عملية إعادة االنتشار كشفتها األجهزة املختصة وقد حسم عدد كبير منها قضائيا.

رئيس جنايات كركوك: انتشار القوات االتحادية في المدينة 
عزز األمن وخفض الجريمة

* لم يشكل التنوع االثني والتجاذبات السياسية نزاعات قضائية.. ولم 
تعرض أمام املحاكم املختصة ما يتعلق بجماعة الرايات البيضاء

* العمليات اإلجرامية التي تلت االنتشار العسكري كشفناها وتم حسم عدد 
كبير من دعاواها.. ومن تبقى من اإلرهابيني يستغلون الجغرافية املعقدة 

والعمليات العسكرية األخيرة قضت على الكثير منهم

بعد حترير املناطق من داعش شهدت احملافظة متاسكا بني رجال األمن واألهايل

■ القاضي مالك عاكوب

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

)1(
املبدأ:

فتح النهر في القطعة الشائعة ملصلحة قطعة اخرى يعتبر من االعمال 
الضارة غير املعتادة التي تستلزم موافقة جميع الشركاء .

القرار :
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة العامة ملحكمة التمييز االتحادية 
لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله ش��������كال 
ولدى عطف النظر عل��������ى الحكم املميز وجد بانه قد جانب الصواب الن 
املدع��������ي قد اقام دعواه وطلب بموجبها الحكم له برفع التجاوز املتمثل 
بفت��������ح وردمه الحاصل م��������ن قبل املدعى عليهما عل��������ى القطعة املرقمة 8 
مقاطعة 28 العمادية والتي له فيها س��������هام ش��������ائعة مع ش��������ركاء اخرين 
وتجد اكثرية هذه الهيئة من وقائع الدعوى وادلتها ومس��������تنداتها بان 
جوه��������ر النزاع يتركز بالنهر الذي يم��������ر بالقطعة املرقمة 8م28 العمادية 
العائ��������دة للمدع��������ي وصوال للقطعة املرقم��������ة 2/3م28 العمادي��������ة العائدة 
للمدع��������ى عليهما فها هذا املرور بقطعة املدعي بصفة مش��������روعة ام غير 
مشروعة مما يستلزم رفعه ومن اين يستمد املدعى عليهما الحق في ري 
قطعتهم��������ا باملياه مرورا بقطعة املدعي والن حق املجرى هو من حقوق 
االتفاق وه��������و حق عيني عقاري يتقرر ملصلحة عقار مملوك لش��������خص 
اخر بموجبه يحق ملالك االرض البعيدة عن مورد املياه في ان تمر املياه 
الكافي��������ة لري ارضه وهو بهذا الوصف يعتبر حقا مقيدا للملكية ولهذا 
حرص املشرع العراقي في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 
املعدل على وجوب تس��������جيل هذا الحق في س��������جالت التسجيل العقاري 
وتاشيره في الخرائط الرس��������مية املعتمدة في دائرة التسجيل العقاري 
املختصة وال يكتس��������ب حق املجرى باعتباره حقا عينيا مقيدا للملكية 
احترامه وقدس��������يته اال بالتسجيل وذلك اس��������تنادا لصراحة نص املادة 
)239( من قانون التس��������جيل العقاري وم��������ن خالل تدقيق اضبارة العقار 
للقطع��������ة 8م28 العمادية لوح��������ظ عدم وجود اي واج��������ب مجرى املتمثل 
بالنهر موضوع الدعوى عليهما ملصلحة قطعة املدعى عليهما 2/3م28 

العمادية وللتثبت فيما اذا كان هناك حق مجرى لقطعة املدعى عليهما 
مؤش��������ر على الخرائط الرس��������مية املعتمدة وبالذات خارطة الكادس��������ترو 
الن قطعة املدعي غير مفرزة يقتضي االس��������تعانة بالخبراء من اهل الفن 
باختصاص املس��������احة والري وله��������ذا فان محكمة الب��������داءة ومن بعدها 
محكم��������ة االس��������تئناف اجرت الكش��������ف اكثر م��������ن مرة واعتم��������دت محكمة 
البداءة في حكمها املس��������تانف على تقرير الخبراء املس��������احني الخمس��������ة 
والذي اكد تقريرهم بان النهر موضوع الدعوى غير مؤش��������ر في خرائط 
الكادس��������ترو ومس��������احته تبلغ )1834م2( وفي املرحلة االستئنافية جاء 
تقريرا الخبارء املس��������احني السبعة ومن ثم االحد عشر ليؤكد بان النهر 
موضوع الدعوى املس��������تحدث على القطع��������ة 8م28 العمادية قم تم فتحه 
تجاوزا النه وفقا لخارطة الكادسترو ال يوجد واجب مجرى على قطعة 
املدعي / املس��������تانف عليه / ملصلحة قطعة املدعى عليهما / املستانفني 
/ وان النهر غير مؤش��������ر في  سجالت دائرة التسجيل العقاري وملا كان 
قي��������ام املس��������تانفني /املدعى عليهم��������ا/ بحفر نهر على قطعة املس��������تانف 
عليه/املدعي/ يعتبر فعال ماديا وتجاوزا والتجاوز هو الغصب بعينه 
والغاصب باي صورة من الصور ومنها فتح النهر في ارض الغير ملزم 
برفع يده الغاصبة عن حق التصرف في االرض وذلك اس��������تنادا للمادة 
)1176( من القانون املدني وال يغير من االمر ش��������يئا تملك املس��������تانف/
املدعى عليه االول/ س.م.د الحقا وبعد اقامة الدعوى سهاما في القطعة 
8م28 العمادية العائدة للمدعي /املستانف عليه/ والتي يخترقها النهر 
موضوع الدعوى تجاوزا او بصورة غير قانونية وذلك باالستناد على 
ما اس��������تقر عليه قض��������اء هذه املحكمة بموجب قراره��������ا املرقم 404/هياة 
عامة/2011 في 2012/2/28 والذي اعتمدته محكمة االستئناف كسبب 
في رد دعوى املس��������تانف عليه/املدعي/وفقا للتس��������بيب الذي ساقته في 
حكمه��������ا املميز الن هذا االمر محل نظر وتس��������بيب محكمة االس��������تئناف 
في غي��������ر محله وذل��������ك الختالف املوض��������وع الذي تم معالجت��������ه من قبل 
محكم��������ة التمييز االتحادية بقرارها 404/هياة عامة/2011 والذي تركز 
بخصوص قيام الش��������ريك بتش��������ييد وبناء مش��������يدات او دار س��������كن على 
االرض الش��������ائعة واالتجاد بعدم قلعها س��������واء تمت باذن الش��������ريك من 
عدمه . اما موضوع دعوى املدعي/املس��������تانف علي��������ه فان االمر يختلف 

تمام��������ا الن املوضوع يتعلق بفتح نهر يقطع��������ه املدعي تجاوزا ملصلحة 
قطع��������ة اخرى وال عالقة له بحالة الش��������يوع ما بني الش��������ركاء ال من بعيد 
وال من قريب الن فتح النهر في القطعة الش��������ائعة ملصلحة قطعة اخرى 
يعتب��������ر من االعمال الض��������ارة غير املعتادة التي تس��������تلزم موافقة جميع 
الش��������ركاء ولعدم وجود اي موافقة فان لكل شريك ومن ضمنهم املدعي/
املستانف عليه/اتخاذ االجراءات الالزمة التي تحفظ املال الشائع املادة 
)1066( من القانون املدني كما ان موضوع عدم وصول املياه الى قطعة 
املستانفني /املدعى عليهما/وتقرير كونها محبوسة من عدمه ال يمكن 
التصدي له في هذه الدعوى طاملا ال يوجد حق مجرى لقطعتهما على 
قطعة املدعي/املس��������تانف عليه /بصورة رس��������مية كما ان موافقة مورث 
املدع��������ي على فتح النهر وبعرض ال يتجاوز املت��������ر الواحد تعتبر اباحة 
واالباحة تنقطع باملطالبة القضائية والن محكمة االستئناف قد اكملت 
جميع تحقيقاتها وقد ثبت بان النهر موضوع الدعوى املس��������تحدث من 
قبل املستانفني /املدعى عليهما غير موجود في الخرائط الرسمية ولم 
يتم تاش��������يره في سجالت التس��������جيل العقاري ولم تصدر اي موافقة من 
جهة مختصة بذلك وعليه تكون دعوى املدعي واردة قانونا وكان على 
محكمة االس��������تئناف االس��������تناد على تقرير الخبراء املس��������احني السبعة 
وملحقه املؤرخ 2016/5/20 والذي وافق عليه املس��������تانف عليه/املدعي 
في جلس��������ة 2016/5/9 والذي حدد مس��������احة التجاوز البالغة 1725 متر 
مرب��������ع واملؤش��������رة بالل��������ون االزرق وهي اقل من املس��������احة الت��������ي حددها 
الخبراء املس��������احني الخمسة والذي اعتمدته محكمة البداءة في حكمها 
املس��������تأنف وكذل��������ك اقل من تقدير الخبراء املس��������احني االحد عش��������ر والن 
املدعى عليهما قد طعنا بالحكم البدائي اس��������تئنافا واس��������تنادا لقاعدة 
)الطاع��������ن ال يضار بطعن��������ه( يقتضي اعتماد تقرير الخبراء املس��������احني 
السبعة من جهة تحديد مس��������احة التجاوز وملا كان الحكم االستئنافي 
املميز قد جاء على خالف ما سلف ذكره وبيانه وتاسيسا على ما تقدم 
ق��������رر نقض الحكم املميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للس��������ير 
فيه��������ا وفقا للمنوال املتقدم على ان يبقى رس��������م التمييز تابعا للنتيجة 
وص��������در القرار باالكثرية من حيث التس��������بيب في 6/ذي الحجة/1438ه� 

املوافق 2017/8/28م.

)2(
املبدأ:

طرق الطعن باالحكام والقرارات محددة قانونا وال يجوز ايجاد طريق 
طعن لم ينص عليه القانون .

القرار :
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية في محكمة التمييز 
االتحادي��������ة وجد بأن طل��������ب التدخل التمييزي أنصب عل��������ى قرار محكمة 
اس��������تئناف بغداد الرصافة االتحادي��������ة بصفتها التمييزي��������ة املرقم 355/
عف��������و/2017 في 2017/7/16 والصادر على وف��������ق قانون العفو العام رقم 
27 لسنة 2016 والذي قضى بنقض قرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة 
املؤرخ 2016/12/14 بشمول طالبة التدخل بقانون العفو واعتبار الدعوى 
الجزائية منقضية بحقها لالسباب املبينة في القرار املذكور وترى اكثرية 
ه��������ذه الهيئة بأن قانون العفو العام لس��������نة 2016 حدد اختصاص كل من 
محكمة التميي��������ز االتحادية ومحكمة االس��������تئناف بصفته��������ا التمييزية 
بالنظر ف��������ي الطعون املرفوعة على القرارات الص��������ادرة على وفق احكامه 
اذ جعل اختص��������اص محكمة التمييز االتحادية بنظ��������ر الطعون املتعلقة 
بقضايا الجنايات فقط في حني جعل محكمة االستئناف بصفة تمييزية 
مختصة بالنظ��������ر في الطعون املتعلقة بقضايا الجنح واملخالفات وعلى 
وفق ما تقدم يكون قرار محكمة اس��������تئناف الرصافة بصفتها التمييزية 
واملطل��������وب التدخل في��������ه غير قابل للطع��������ن بطريق التدخ��������ل تمييزًا أمام 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادية طبقًا لصالحياتها ال��������واردة باملادة 264 من 
قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية كون قانون العفو العام لس��������نة 2016 
ل��������م يتضمن نصًا يجيز ذلك وال يج��������وز ايجاد طريق طعن لم ينص عليه 
القان��������ون مما يس��������توجب رد طلب طالبة التدخل من ه��������ذه الجهة لذا قرر 
رد طل��������ب التدخل التمييزي وتحميل طالبة التدخل رس��������م الطعن وصدر 

القرار باالكثرية في 11/ربيع األول/1439ه� املواف�ق 2017/11/29م.



األساس القانوني لعقوبة السجن 
مدى الحياة في التشريع العراقي

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

األص��������ل أن العقوب��������ة هي الج��������زاء ال��������ذي يق��������رره القان��������ون للجريمة 
املنص��������وص عليها فيه ملصلحة املجتمع، واملش��������رع العراقي قد اخذ 
بمبدأ تدرج العقوبة  حسب جسامة الجريمة من الغرامة و الحبس 
الش��������ديد والحب��������س البس��������يط و الس��������جن املؤقت و الس��������جن املؤبد و 
اإلعدام  إال إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل 
لم يعرف عقوبة الس��������جن مدى الحياة  وقد وردت هذه العقوبة  في 
أوامر س��������لطة االئتالف املؤقتة املنحلة في العراق رقم 7 لس��������نة 2003 
والقانون رقم 3 لس��������نة 2003 الصادر عن مجلس الحكم حيث نصت 
الفقرة 3 من أمر سلطة االئتالف على أن تعلق عقوبة اإلعدام في كل 
حالة تك��������ون فيها عقوبة اإلعدام هي العقوب��������ة الوحيدة املنصوص 
عليه��������ا ملعاقبة مرتك��������ب الجناية  و يجوز للمحكمة إن تس��������تعيض 
عنها بمعاقبة املتهم بالس��������جن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى 

عليه اقل منها وفقا ملا ينص عليه قانون العقوبات.
  ويؤخذ على هذا النص أن ظاهره يشير إلى انه جاء مقتصرا على 
قان��������ون العقوبات  رغم إن هناك قوانني وق��������رارات أخرى غير قانون 
العقوب��������ات  تضمنت عقوبة اإلعدام وقد وردت عقوبة الس��������جن مدى 
الحياة  باعتبارها عقوب��������ة بديلة حيث على املحكمة أن تحكم فيها 
بعقوبة الس��������جن مدى الحياة بدال من عقوبة اإلعدام  أو باعتبارها 
عقوب��������ة أصلية  في جرائم الخطف وجريم��������ة االغتصاب املنصوص 
عليه��������ا في امل��������ادة 393 من قانون العقوب��������ات  و بموجب أمر مجلس 
الوزراء رقم 3 لسنة 2003 فقد أعيد العمل بعقوبة اإلعدام في الجرائم 
املاسة بأمن الدولة الداخل والخارجي  وجرائم القتل العمد  وجرائم 
االعتداء على وس��������ائل املواصالت العامة املنصوص عليها في املادة 

355 من قانون العقوبات.
 و إن أمر سلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم 3 لسنة 2003 لم يحدد 
الحد األدنى للعقوبة الذي يس��������مح للمحكمة الحكم به كما أن إعادة 
العم��������ل بعقوبة اإلعدام مع ذلك فقد بقي��������ت عقوبة اإلعدام معلقة في 
جرائم كثيرة وخطيرة  ولم يعالج أمر س��������لطة االئتالف املنحلة رقم 
3 لسنة 2003 موضوع املتهمني االحداث  في الجرائم املعاقب عليها 
بالس��������جن مدى الحياة إذ كما هو معلوم إن أقصى عقوبة تفرضها 
محاكم االحداث اس��������تنادا الحكام املادة 77 من قانون رعاية االحداث 
رقم 76 لسنة 1983 املعدل هو إيداع الفتى في مدرسة تأهيل الفتيان 
مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكب جريمة معاقبا عليها 

باإلعدام  أو السجن املؤبد.
  إن عقوبة السجن مدى الحياة هي عقوبة استئصاليه تخلى عنها  
املش��������رع العراقي من��������ذ زمن طويل و ق��������د اثار تطبيق ه��������ذه العقوبة 
الكثير من املش��������اكل القانونية بس��������بب  عدم الدقة و القصور  في أمر 
سلطة االئتالف رقم 7 لسنة 2003 وعدم الدقة والغموض في صياغة 
األمر رقم 3 لس��������نة 3003 إضافة إلى ضعف الصياغة ألوامر س��������لطة 
االئت��������الف وعدم اس��������تخدامها املصطلح��������ات القانوني��������ة الصحيحة 

املتعارف عليها في الفقه القانوني العراقي.
  نرى إلغاء عقوبة الس��������جن مدى الحياة 
وإعادة النظر ف��������ي النصوص القانونية 
الت��������ي تعالج ه��������ذه العقوب��������ة وإلغاء أمر 
س��������لطة االئتالف املؤقت��������ة املنحلة رقم 7 
لسنة 2003 ذلك الن عقوبة السجن مدى 
الحياة هي عقوبة اس��������تثنائية فرضتها 
س��������لطة االئتالف ولم تصدر عن املشرع 

العراقي و ال يجوز التوسع بها.
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ش��������اهد  "الش��������رطي  أن  وأض��������اف 
املتهمني الشقيقني يستقالن دراجة 
ناري��������ة وهما مطلوب��������ان عن قضايا 
سرقات عدة في بغداد ومنها وقعت 
في مناطق شارع فلسطني واملشتل 
والطالبي��������ة"، الفتا إل��������ى أن "املدانني 
قاما بعم��������ل ممر في احد الش��������وارع 
الكونكريتي��������ة  بالصب��������ات  املغل��������ق 
عملي��������ة  كل  بع��������د  اله��������رب  لغ��������رض 

سرقة".
ويشير القاضي الى "انه بعد متابعة 
املتهم��������ني م��������ن قب��������ل افراد الش��������رطة 
وتحديدا في الساعة الثانية عشرة 
من منتصف الليل وبعد مش��������اهدة 
املمر ت��������م الترجل من قب��������ل الضابط 
وافراد الشرطة ملشاهدة املمر واثناء 

مشاهدة املتهمني لهما قاما بضرب 
افراد الش��������رطة باطالقات نارية وتم 
قتل الس��������ائق وبعد التحري وجمع 
القي  املعلومات ومعرفة أس��������مائهم 

القبض عليهم".
التحقيق  ويروي قاض��������ي محكم��������ة 
املركزية ف��������ي الرصافة ب��������ان "عملية 
القاء القبض على املتهمني جرت بعد 
مواجهة نارية ب��������ني القوات األمنية 
واملتهمني االثنني حيث اصيب احد 
املتهمني في س��������اقه وضبط سالحه 
ال��������ذي كان يطلق العي��������ارات النارية 
من��������ه على اف��������راد الش��������رطة والقوات 

األمنية".
وبني قاضي التحقي��������ق ان "املحكمة 
س��������بق لها وان ضبط��������ت املقذوفات 

الناري��������ة والظ��������روف الفارغ��������ة وت��������م 
ارسال املس��������تخرج من جثة املجنى 

عليه املنتسب في وزارة الداخلية".
واش��������ار القاضي الى انه "تم ارس��������ال 
ه��������ذه املقذوفات والظ��������روف الفارغة 
مع الس��������الح عند الق��������اء القبض الى 
مديري��������ة تحقيق االدل��������ة الجنائية/ 
قس��������م فح��������ص األس��������لحة الجرمي��������ة 
لغرض اجراء املطابقة بني الظروف 
الفارغة والس��������الح املضبوط"، الفتا 
إل��������ى أن "النتيج��������ة ج��������اءت مطابقة 
للس��������الح املضب��������وط فعزز م��������ن ذلك 
االج��������راءات التي اتخذته��������ا محكمة 
خ��������الل  وم��������ن  املركزي��������ة  التحقي��������ق 
التحقي��������ق ايضا ت��������م االعتراف على 
جرائم وس��������رقات قاموا بها في عدة 

مناطق بغداد".
وواصل القاضي حديثه الى "القضاء" 
بأن "املحكمة دونت أقوالهما قضائيا 
واملتهم��������ان اعترفا بارت��������كاب جرائم 
عدة ومنها جريمة قتل احد منتسبي 
وزارة الداخلية حيث اعترفا بإطالق 
الن��������ار على دورية للش��������رطة خش��������ية 
القاء القب��������ض عليهما بعد ارتكابهم 

مجموعة جرائم".
محض��������ر  ف��������ي  املتهم��������ان  وأف��������اد 
أوامر  بعلمه��������م بصدور  اعترافاتهم 
قبض بحقهم ع��������ن جرائم عدة منها 
أنهم��������ا كان��������ا يحم��������الن بحوزتهم��������ا 
بندقية كالش��������نكوف نصف أخمص 

اثناء تجوالهم في الدراجة النارية".
أن  إل��������ى  التحقي��������ق  قاض��������ي  ولف��������ت 

"القضية  وبعد إكمال كافة إجراءاتها 
تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات 

املركزية".
من جانبها نظرت املحكمة الجنائية 
املركزية القضية ووج��������دت أن األدلة 
بالتقارير  واملع��������ززة  فيه��������ا  املتوفرة 
الطبي��������ة والكش��������ف امليدان��������ي مقنعة 
إلدانتهما، ث��������م قضت املحكمة حكما 
عل��������ى كل واحد من املدان��������ني االثنني 
باإلع��������دام ش��������نقا حت��������ى امل��������وت وفق 
قان��������ون  م��������ن  امل��������ادة 1/406  أح��������كام 
العقوب��������ات العراق��������ي بدالل��������ة م��������واد 
االش��������تراك 47و48و49 من��������ه املعدل��������ة 
باالمر 3 لسنة 2004 عن جريمة قتل 
املجن��������ى عليه )املنتس��������ب ف��������ي وزارة 

الداخلية(.

بغداد / القضاء

ه��������و من أرباب الس��������وابق في القتل 
والسرقة ومحكوم عليه وفق املادة 
405 عن جريمة قتل، لكنه لم يكتف 
به��������ذا الح��������د حتى ش��������ارك بعملية 

سرقة كبيرة في بغداد.
املجرم )ح.ع.ع( وامللق��������ب ب�"عربيد" 
سرق كمية من الذهب تقدر بحوالي 
75 كيلوغراما بعد اعتراض تجار 
في أحد الطرق في بغداد باالتفاق 
واالش��������تراك م��������ع متهم��������ني آخرين، 
فيما يواجه اآلن حكم السجن "مدى 

الحياة" بعد القبض عليه.
ويتحدث قاضي محكمة التحقيق 
املركزي��������ة حس��������ني ع��������الء أن "قضية 
س��������رقة الذه��������ب كان��������ت في ش��������باط 

من الع��������ام الحالي ف��������ي منطقة 
الحس��������ينية ببغداد بعد ان قام 
املتهم باالتفاق واالشتراك مع 
متهمني آخرين بس��������رقة أربعة 
وتح��������ت  باالك��������راه  اش��������خاص 
تهدي��������د الس��������الح"، الفتا إلى أن 
"املدان��������ني تمكن��������وا من س��������رقة 
لألشخاص  العائدة  الس��������يارة 
واملحمل��������ة بكمي��������ة م��������ن الذهب 
 75 بحوال��������ي  تق��������در  والت��������ي 
كيلوغرام��������ا ومن ثم الهرب الى 

جهة مجهولة".
وأض��������اف القاضي ف��������ي حديث 
إل��������ى "القض��������اء" ان "املتش��������كني 
يتاج��������رون  والذي��������ن  االربع��������ة 
يس��������تقلون  كان��������وا  بالذه��������ب 
دب��������ل  اب  بي��������ك  ن��������وع  س��������يارة 
قمارة محمل��������ة بالذهب قادمة 
من محافظة الس��������ليمانية الى 
بغ��������داد ول��������دى وصوله��������م الى 
اعترضتهم  الحسينية  منطقة 
سيطرة وهمية يدعي أفرادها 
بأنهم مفرزة من األمن الوطني 
التج��������ار  إيق��������اف  ت��������م  حت��������ى 
يقوم��������ون  بأنه��������م  واتهامه��������م 

بتهريب السالح وقاموا باقتيادهم 
الى منطقة مجهولة بعد تعصيب 
أعينه��������م"، مش��������يرا إل��������ى أن "املتهم 
امللق��������ب )عربي��������د( م��������ع مجموعت��������ه 
قام��������وا في النهاية بس��������رقة الذهب 

والسيارة".
وبع��������د متابع��������ة وجه��������د كبي��������ر من 
قب��������ل الق��������وات األمني��������ة والقض��������اء 
ومن خالل تدوين أقوال املش��������تكني 
ف��������ي  للس��������رقة  تعرض��������وا  الذي��������ن 
محاكم التحقي��������ق تبني أن "الجناة 
بغ��������داد  أس��������واق  ف��������ي  يتجول��������ون 
لغرض بي��������ع الذهب وتصريفه الى 
عملة بال��������دوالر األميركي" كما قال 

القاضي.
وأض��������اف "تم��������ت متابع��������ة الجن��������اة 
ف��������ي  وتفتيش��������هم  واس��������تيقافهم 

منطقة  الكرادة والعثور بحوزتهم 
على كمي��������ة كبيرة م��������ن املصوغات 
الذهبي��������ة م��������ع مبال��������غ مالي��������ة تمت 
باالش��������تراك  واعترف��������وا  س��������رقتها 
الذهبية  بعملية سرقة املصوغات 
في منطقة الحس��������ينية م��������ع املتهم 
)عربيد( الذي القي القبض  امللقب ب�

عليه في العاصمة بغداد".
صراح��������ة  اعت��������رف  )عربي��������د( 
بالتخطي��������ط واالش��������تراك م��������ع عدة 
عليه��������م  القب��������ض  الق��������ي  متهم��������ني 
جميعا بحادث الس��������رقة، الفتا إلى 
أن حصته من الس��������رقة هي 11 ألف 
دوالر أميرك��������ي بعد بيع قس��������م من 
املصوغات الذهبية، فيما أشار إلى 
أن حصت��������ه من املصوغات الذهبية 
ه��������ي 4 كيلوغرام��������ات القي القبض 

عليه ف��������ي بغداد مع س��������يارته نوع 
هونداي النترا اش��������تراها من املبلغ 

الذي أعطي له.
ويضيف املجرم انه سبق وان حكم 
عليه ع��������ن جريمة قتل وف��������ق املادة 
405 وكذلك كان موقوفا عدة مرات 
ع��������ن جرائ��������م عديدة واعت��������رف بكل 

اعماله التي قام بها.
قاض��������ي تحقيق املحكم��������ة املركزية 
في الرصافة بعد انهاء التحقيقات 
اح��������ال اوراق املج��������رم ال��������ى املحكمة 
الجنائي��������ة املركزي��������ة الت��������ي قض��������ت 
حكما على بالس��������جن مدى الحياة 
بح��������ق املته��������م امللقب عربي��������د وفقا 
الح��������كام املادة 442/ اوال من قانون 
التي  العجلة  العقوبات ومصادرة 

تم ضبطها بحوزته.

شقيقان يقتالن شرطيا بسبب مالحقته 
لهما في بغداد

"عربيد" يقضي السجن "مدى الحياة" 
بعد سرقة 75 كيلوغراما من الذهب

بغداد / عالء محمد

اشترك شقيقان في قتل 
أحد منتسبي وزارة 

الداخلية بعد أن الحقتهم 
دورية للشرطة تابعة 

الى مكتب مكافحة اجرام 
الحبيبية في بغداد بينما 

كان املتهمان يستقالن 
دراجة نارية ويقومان 

بارتكاب جرائم سرقة في 
العاصمة بغداد.

ويتحدث قاضي محكمة 
التحقيق املركزية في 

الرصافة عن حادثة القتل 
بان "احد منتسبي الشرطة 

لقي حتفه بعدما كان 
يؤدي واجبه في دورية من 

الشرطة بإمرة ضابط في 
الليل تتجول في ساحة 

الحمزة في مدينة الصدر".

بغداد / إيناس جبار

عند الساعة العاشرة والنصف ليال اقتحمت 
ق��������وة تدع��������ي أنها من جه��������از األم��������ن الوطني 
مسكنا عائليا يحتوي على عدة شقق سكنية 
ألربعة أش��������قاء في احد األحياء الس��������كنية في 
ش��������رق العاصمة بغداد وبذريعة أنهم جاءوا 
لتفتي��������ش املن��������زل، إال أنهم اس��������تحوذوا على 
جمي��������ع املبالغ النقدي��������ة واملصوغات الذهبية 
باس��������تثناء  وعائالته��������م  لألش��������قاء  العائ��������دة 
ش��������قة واح��������دة وه��������رب أف��������راد العصاب��������ة إلى 
جهة مجهولة وبحوزته��������م ما جمع من الدار 

وساكنيها.
بتاريخ الحادث اخبر املش��������تكي احد األشقاء 
األربع��������ة بواقع��������ة ح��������دوث الجريم��������ة مفصال 
األح��������داث حس��������ب روايت��������ه  بأن��������ه "فوجئ في 
حوالي الس��������اعة العاش��������رة والنصف مس��������اء 
باقتحام ثالثة أش��������خاص غير ملثمني سوى 
واح��������د منه��������م داره الواقعة في ش��������رق بغداد 
والتي هي عبارة عن مجمع سكني يضم أربع 

شقق عائدة له وألشقائه".
وأفاد بأن "هؤالء األش��������خاص ادعوا أنهم من 
جه��������از األمن الوطني، وقام��������وا حني دخولهم 
املنزل بتوثي��������ق يديه وضربه وم��������ن ثم أثناء 
عملية التفتيش س��������رقوا مبلغا قدره )مائتان 
وس��������تون أل��������ف دوالر أميركي م��������ع مصوغات 
ذهبية مختلفة تقدر بحوالي  ثمانية ماليني 
دينار عراقي" مؤكدا انه "اس��������تنجد بالصراخ 
عاليا بش��������قيقه وزوجته اللذين يس��������كنان في 

الجهة املقابلة له إال ان أحدا لم يسعفه".
    بعد أن خرجت العصابة محملة بما سرقته 
استفس��������ر الش��������قيق من ج��������اره األخ وزوجته  
عن عدم  نجدته، فأخب��������راه بدورهما أنهم لم 
يسمعا ش��������يئا وان ش��������قيقه كان منشغال في 
الهاتف وواضعا جهاز االستماع على أذنيه، 
هذا األم��������ر أثار فيه ش��������كوكا لتوجيه االتهام 
إليهما الس��������يما إنهما اخبراه أن مسكنهم لم 
يتع��������رض إلى س��������رقة عكس الش��������قق األخرى،  

فقدم شكوى  وجه االتهام لهم فيها.
 أجري��������ت التحقيقات ودونت أقوال املش��������تكي 
وعلى س��������بيل االس��������تئناس دونت أقوال أحد 
الشهود وهو ابن املتهمني )الشقيق وزوجته( 
والذي أف��������اد بأن يوم الحادث ش��������اهد والدته 
تتح��������دث م��������ع املتهمني ف��������ي )محّج��������ر الدرج( 
وقام��������ت بدفع��������ه وإدخاله إلى الغرف��������ة عنوة، 
وإنها ع��������ادت وذهبت أكثر م��������ن خمس مرات 
ملتابع��������ة ما يقوم��������ون به، وأف��������اد أيضا بقيام 
احد األفراد املس��������لحني وهو ملثم بالصعود، 
وأن والدته قال��������ت بالحرف الواحد ) تفضل ( 
وأجابها األخير إش��������ارة بعدم الكالم ومن ثم 

نزال إلى الطابق األرضي.  
من خالل التحقيقات وتدوين أقوال الش��������هود 
اعترفت املتهم��������ة باتفاقها مع أفراد العصابة 
بقيامهم بعملية السطو والترتيب والتخطيط 
األخي��������رة  الح��������ادث ملعرف��������ة  تفاصي��������ل  عل��������ى 
باملتهم��������ني وباملوجودات العيني��������ة والنقدية 
داخل الشقق السكنية، وكون الشقق لألشقاء 
جميعها ت��������م اقتحامها إال ش��������قة املتهمة مما 
ولد الشك لدى املشتكني الذين قدموا إخبارهم 
لتتض��������ح بعدها خي��������وط العملية وتنكش��������ف 

أفراد العصابة.
اّطلع��������ت املحكم��������ة عل��������ى محاض��������ر  الكش��������ف 
واملخط��������ط وعلى تقرير الخب��������راء  الصادر من 
مديري��������ة تحقيق األدل��������ة الجنائي��������ة املتضمن 
طبع��������ة الكف األيس��������ر ألحد املتهم��������ني واآلثار 
املنقول��������ة م��������ن مح��������ل الح��������ادث وم��������ن األدل��������ة 
املتحصلة ف��������ي القضي��������ة واالعترافات وأقوال 
الشهود إمام املحقق وقضاة التحقيق وبتوفر 

كافة الضمانات القانونية للمتهمني.
 محكمة الجنايات من جانبها رأت أن ما ورد 
ف��������ي أوراق الدعوى  مقنع  إلصدار الحكم على 
املتهم��������ني وتجريمهم وفق أح��������كام املادة 440  
/1،2،3،4 من قانون العقوبات العراقي  وصدر 
قرارها  على املتهمة وأفراد عصابتها الثالث 
بالسجن املؤبد لكل منهم وفق املادة القانونية 

واستنادا إلحكام املادة 128/أ األصولية.

عصابة تسرق 260 ألف دوالر 
ومصوغات ذهبية بمساعدة 

احد إفراد العائلة

■ جنايات الرصافة قضت حكما باإلعدام ضد المدانين .. عدسة/ حيدر الدليمي
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وحس��������مت املحكمة التجارية في 
املدة األخي��������رة قضايا كثيرة، إال 
أن أكثر ما يستحوذ على أعمال 
املحكم��������ة ه��������ي الدع��������اوى الت��������ي 
التجاري��������ة  تتعل��������ق بالعالم��������ات 
ودعاوى خطابات الضمان التي 
تنش��������أ بني الوزارات والش��������ركات 

األهلية.
املحكم��������ة  عم��������ل  طبيع��������ة  وع��������ن 
التجارية تتحدث القاضي الهام 
"املحكم��������ة  إن  بالق��������ول  فخ��������ري، 
م��������ن  الكثي��������ر  تنظ��������ر  التجاري��������ة 
الدعاوى ذات األهمية فهي تنظر 
إضاف��������ة الى الدعاوى التي تكون 
فيها الدولة طرفا، الدعاوى التي 

فيها طرف��������ان أحدهم��������ا أجنبي، 
وتق��������ف املحكم��������ة عل��������ى مس��������افة 
واحدة بني املتخاصمني من دون 
النظر إلى الجنس��������ية، إذ يتمتع 

طرفا الدعوى بكامل حقوقهم". 
وتضيف فخ��������ري في حديث إلى 
"القض��������اء" أن "م��������ن خصوصيات 
املحكم��������ة التجاري��������ة أن دعاواها 

كثي��������را م��������ا تتعلق بامل��������ال العام، 
إذ يحض��������ر غالبا نائ��������ب املدعي 
الع��������ام في الدع��������اوى التي تكون 
اح��������د أطرافها الدول��������ة ممثال عن 
الحق العام للدولة"، الفتة إلى أن 
"نائب املدعي الع��������ام يقوم أثناء 
الدع��������وى بتوجيه األس��������ئلة الى 
املمثل القانوني للخصم، وتكون 

املحكم��������ة على ال��������وزن القانوني 
والحياد نفسه س��������واء إذا كانت 

الدولة طرفا أو شخصا آخر".
إل��������ى  النظ��������ر  فخ��������ري  وتلف��������ت 
الدعاوى األخرى التي تستحوذ 
على مس��������احة من عم��������ل املحكمة 
التجاري��������ة وهي املش��������كالت التي 
التي  الضمان  تتعلق بخطابات 

تدخ��������ل م��������ن ضم��������ن اختصاص 
املحكمة.

وقال��������ت فخري ان "هذه الدعاوى 
الوزارات والشركات  تنش��������أ بني 
التي يق��������ع على عاتقه��������ا تنفيذ 
اذ  األول��������ى،  لصال��������ح  مش��������اريع 
يدخ��������ل ضم��������ن ش��������روط العم��������ل 
خط��������اب الضم��������ان وه��������و عبارة 

ع��������ن  مبلغ م��������ن املال ي��������ودع في 
مصرف ويكون كالكفالة لغرض 
انج��������از املش��������روع، ولك��������ن عن��������د 
تلك��������ؤ املش��������روع تكت��������ب إح��������دى 
الش��������ركة  املتعاقدة مع  الوزارات 
الى املصرف م��������ن اجل مصادرة 

خطاب الضمان".
لكن ما يحدث، كما تقول فخري 
إن "بع��������ض املص��������ارف األهلية ال 
يس��������دد املبل��������غ وال يعي��������ر أهمية 
لكت��������ب ال��������وزارة وغالبا بس��������بب 
دف��������ع بع��������ض الش��������ركات أم��������واال 
ال��������ى املص��������ارف م��������ن اج��������ل عدم 

التسديد". 
كما تؤكد ان "العقود العامة من 
أهم أعم��������ال املحكم��������ة التجارية 
الط��������رف  يخ��������ص  م��������ا  الس��������يما 
االجنب��������ي مل��������ا ل��������ه م��������ن حق��������وق 

وواجبات من خالل العمل". 
"القان��������ون  ان  ايض��������ا  وتوض��������ح 
والشروط العامة منحت للدولة 
مي��������زة، اذ أن للجهات الحكومية 
صالحية سحب العمل"، مشيرة 
التجاري��������ة  "املحكم��������ة  ان  ال��������ى 
حسمت الكثير من الدعاوى في 
املدة األخي��������رة، معظمها متعلق 
التجارية  والعالم��������ات  بالعقود 

والتصفية".
العالم��������ات  مش��������كالت  وتع��������د 
التجاري��������ة إح��������دى أه��������م وأكث��������ر 
تس��������تقبلها  الت��������ي  الدع��������اوى 
ُتق��������دم  اذ  التجاري��������ة،  املحكم��������ة 
ش��������ركات على تزوي��������ر أو تقليد 
عالمات تجارية معروفة إليهام 
املستهلك وتحقيق الربح املادي 
باعتم��������اد أس��������ماء معروفة على 

منتجات مزورة.

وعن هذا امللف تتحدث القاضي 
تغري��������د عب��������د املجي��������د ان "وزارة 
الصناع��������ة واملع��������ادن او إح��������دى 
تش��������كيالتها او دائ��������رة مس��������جل 
التجارية  والبيان��������ات  العالمات 
تس��������جيل  عاتقه��������ا  عل��������ى  تق��������ع 
العالم��������ات التجارية للش��������ركات 
العراقي��������ة واألجنبية لكي تكون 
له��������ذه  حك��������را  العالم��������ات  ه��������ذه 
الش��������ركة أو تلك، لكن ما يحصل 
أن ش��������ركات أخرى تقوم بتقليد 
ه��������ذه العالمة التجارية فتنش��������أ 
شكاوى كثيرة تقدمها الشركات 

ذات العالمة األصلية".
ش��������ركات  "هن��������اك  ان  وأضاف��������ت 
تس��������جل العالمات باسم مشابه 
لش��������ركة أخرى أو تحمل االس��������م 
والتصميم نفس��������ه مع إبدال في 
ح��������رف واح��������د، فتق��������وم صاحبة 
العالمة األصلية بتقديم شكوى 
األخ��������رى  الش��������ركة  أن  بدع��������وى 
وإرب��������اك  التضلي��������ل  تم��������ارس 
املستهلك، وهنا ينتهي الطرفان 
إل��������ى اللجوء للمحكم��������ة لغرض 

الفصل بينها".
وعن س��������ير هذه الدع��������اوى تبني 
م��������ن عب��������د املجي��������د أن "القاضي 
يحيل الدعوى او اإلضبارة عند 
ورودها إلى لجن��������ة من الخبراء 
التي تتكون في العادة من واحد 
إل��������ى ثالث��������ة، ويمك��������ن ان يص��������ل 
عدد الخبراء ال��������ى 11 في بعض 
الدع��������اوى، ويبدي م��������ن جانبهم 
الخب��������راء آراءهم وف��������ق مقاييس 
املحكم��������ة  تحس��������م  ث��������م  علمي��������ة 
القضي��������ة لصالح أح��������د الطرفني 

وفق القانون".

دعاوانا حتتمل أطرافًا أجانب ونقف على مسافة واحدة من اجلميع

المحكمة التجارية: تزييف العالمات وخطابات الضمان يشكالن أغلب الدعاوى

تحقيق الرصافة: القبض على محتالين أسسوا شركة وهمية لبيع سيارات بالتقسيط
بغداد / محمد سامي

أعلن��������ت محكمة تحقي��������ق الرصافة القبض 
على أفراد ش��������ركة مارس��������وا احتياال ماليا 
عل��������ى املواطن��������ني بحج��������ة بيعهم س��������يارات 
بالتقسيط أو منحهم قروضا ميسرة بعد 
تحصي��������ل مقدم��������ات مالية تص��������ل إلى 650 

مليون دينار.
وقال القاضي بش��������ار محم��������د، من محكمة 
تحقي��������ق الرصافة في تعليقه إلى "القضاء" 
إن "محكمة التحقيق نظرت قضية ش��������ركة 
أوهم��������ت الناس ببي��������ع الس��������يارات باآلجل 
ف��������ي منطقة الكرادة ببغداد إال انها ش��������ركة 
وهمي��������ة وليس لها نش��������اط غي��������ر االحتيال 

كما تبني". 
وأض��������اف إن "هذه الش��������ركة وعن��������د االطالع 
 أنها مسجلة في دائرة 

ّ
على أولياتها تبني

مسجل الشركات على أساس أنها تعمل في 
مجال الوس��������اطات التجارية وهي بطبيعة 

الحال تعمل عمال آخر مختلفا وبعيدا كل 
البعد عن هذا العم��������ل، حيث كانت تمارس 

النصب واالحتيال على املواطنني".
وتابع القاضي االول ف��������ي محكمة تحقيق 
الرصاف��������ة "تلقين��������ا ش��������كاوى كثي��������رة م��������ن 
املواطنني وصلت الى ما يقارب 200 شكوى 
من مختلف مناطق بغداد وإضافة الى ذلك 
كانت هنالك شكاوى من املحافظات أيضا 
ضد هذه الش��������ركة، وكل املش��������تكني شرحوا 
لنا اآللي��������ة التي تعمل بها وكانت إفاداتهم 

متشابهة".
وأوضح القاضي بش��������ار ان "هذه الش��������ركة 
كان��������ت توحي للناس بأنها تعمل بنش��������اط 
بيع الس��������يارات بمختل��������ف املوديالت منها 
األج��������رة والخصوصي بالتقس��������يط املريح 
على م��������دى خمس س��������نوات وتأخ��������ذ مبلغ 
ثالثة ماليني دينار كمقدمة على كل سيارة 
مع ضمان كفيل واحد او اكثر للمس��������تفيد 
على ان يتم تس��������ليم السيارة بعد شهر من 
تقديم املعاملة، حيث وصل مجموع املبلغ 

املتحص��������ل من املواطنني إلى ما يقارب 650 
مليون دينار".

واكد قاضي تحقيق الرصافة أن "املشتكني 
كانوا قد راجعوا الشركة على مدار 6 أشهر 
ولكن من دون ج��������دوى، وفي كل مرة يكون 
الجواب هو موعد اخ��������ر والحجج تختلف 
بني اس��������تكمال االجراءات م��������ع املصرف او 
العمل مع الشركة العامة للسيارات وغيرها 

من االسباب الواهية".
واسترس��������ل القاض��������ي محم��������د ان "املقدمني 
على هذه السيارات من الشركة بدأ صبرهم 
ينف��������د، لكن هذه الش��������ركة كان لديها تكتيك 
آخر أقنع��������وا به املواطنني، وهو اس��������تبدال 
الس��������يارة   بقروض نقدية بمختلف املبالغ 
تبدأ من 20 مليون ال��������ى 100 مليون دينار 
بش��������رط ان يزي��������د املبل��������غ املق��������دم للش��������ركة, 
وبالفعل استطاعوا ان يقنعوا الناس بدفع 
مبل��������غ مليوني دين��������ار اضافي��������ة ولجميع 
املتقدم��������ني حت��������ى اصبح مجم��������وع ما اخذ 
من أموال من نح��������و 200 مواطن هو مليار 

وخمسني مليون دينار كمبلغ متحصل من 
املواطن��������ني الذين اصبحوا ضحايا لعملية 

نصب كبيرة قامت بها هذه الشركة".
وعن االس��������اليب التي استخدمتها الشركة 
لجذب الن��������اس يذكر القاضي أن "الش��������ركة 
كان��������ت تهت��������م باملظاه��������ر الخارجي��������ة منها 
موقع الش��������ركة في منطقة تعد من املناطق 
الراقي��������ة في بغ��������داد باالضافة ال��������ى البناية 
الكبيرة ذات املظهر املميز مع وجود حرس 
لهذه الش��������ركة ومجموعة موظفني من كال 
الجنس��������ني يص��������ل عددهم ال��������ى 15 موظفا، 
وااله��������م م��������ن كل هذه وج��������ود مجموعة من 
الن��������اس يؤدون دور املواطن املس��������تفيد من 
الشركة سواء كان عن طريق استالم سيارة 

او االستفادة من القرض املالي امليسر".
"الش��������ركة  ان  ايض��������ا  القاض��������ي  واوض��������ح 
استعانت بمجموعة من الرجال كبار السن 
يرتدون الزي العربي ويجلسون في داخل 
الش��������ركة طيلة وق��������ت الدوم من��������ذ الصباح 
وحتى الظه��������ر ليقوم��������وا بمواجهة الناس 

وتهدئة األوضاع واخذ دور شيوخ عشائر 
أصحاب الشركة السيما في األيام األخيرة 
التي اش��������تد بها الجدال حول ان هذه املكان 
ه��������و احد مناف��������ذ النص��������ب واالحتيال على 

املواطنني".
وكش��������ف محمد أن "القبض تم على س��������بعة 
أشخاص من أهمهم املدير املفوض للشركة 
ومس��������اعديه ممن كان��������وا يعملون معه وتم 
التحقي��������ق معه��������م واالعت��������راف بتفاصي��������ل 
جريم��������ة النص��������ب واالحتيال عل��������ى الناس 
من خالل إيه��������ام الناس ببيعهم س��������يارات 
بالتقس��������يط املري��������ح او اعطائه��������م قروضا 

مالية".
واعترف��������وا ايض��������ا ب��������ان ه��������ذه ليس��������ت هي 
الش��������ركة او امل��������كان الوحيد الذي مارس��������وا 
عب��������ره عمليات احتيال بل كان لهم نش��������اط 
ايضا في منطقة ش��������ارع فلس��������طني وقاموا 
بنف��������س العملية ولكن بش��������كل اقل من هذا، 
وصدق��������ت اعترافاتهم وفق امل��������ادة 456 من 

قانون العقوبات العراقية لسنة 1969.

معهد التطوير القضائي يقيم دورة للباحثين االجتماعيين
بغداد/ غسان مرزة

أقام معهد التطوي��������ر القضائي التابع 
ملجلس القض��������اء األعلى دورة تدريبية 
ملدة أربعة أيام وبمشاركة 34 منتسبا 
م��������ن رئاس��������ة مجل��������س القض��������اء األعلى 
ورئاس��������ات محاك��������م االس��������تئناف ف��������ي 
التعريف عن أهمية البحث االجتماعي 
الش��������خصية  األح��������وال  محاك��������م  ف��������ي 

واألحداث.
وقال��������ت مدي��������رة ادارة معه��������د التطوير 
القضائي س��������نان غانم ان "دورة أقيمت 
للباحث��������ني االجتماعيني ف��������ي املجلس 
ومحاكم االس��������تئناف بالتنس��������يق بني 
العام��������ة والش��������ؤون  دائ��������رة العالق��������ات 
القانوني��������ة ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
والبح��������ث  العال��������ي  التعلي��������م  ووزارة 

العلمي".
وتابعت غانم في حديث إلى "القضاء" 
أن "الغ��������رض من إقامة هكذا دورات هو 
النهوض بمكات��������ب البحث االجتماعي 
وتطوي��������ر عملها"، مبين��������ة أن "هذه هي 
ال��������دورة الثانية خ��������الل الع��������ام الحالي 
والت��������ي تحمل عن��������وان أهمي��������ة البحث 
األح��������وال  محاك��������م  ف��������ي  االجتماع��������ي 

الشخصية واألحداث".
واش��������ارت غانم الى ان "ال��������دورة أقيمت 
اس��������تئناف  رئاس��������ة  قدم��������ت  أن  بع��������د 
نينوى مقترحا إلقامة دورة للباحثني 

املوافق��������ة  تم��������ت  االجتماعي��������ني حي��������ث 
من قبل مجل��������س القض��������اء األعلى وتم 
التنس��������يق مابني قس��������م العالقات وبني 
بقي��������ة الجه��������ات كما تم تهيئة الس��������كن 
للباحث��������ني االجتماعيني في مقر معهد 
التطوي��������ر القضائ��������ي التاب��������ع ملجل��������س 

القضاء األعلى".
وأضاف��������ت غان��������م انه "تم التنس��������يق مع 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
لترش��������يح محاض��������ر م��������ن ذوي الخبرة 
واالختص��������اص وتم ترش��������يح الدكتور 
عل��������ي محس��������ن العام��������ري اختص��������اص 
اإلرش��������اد النفسي األسري في الجامعة 

املستنصرية".
وأكد العامري م��������ن جانبه على "أهمية 
وتنمي��������ة  االجتماع��������ي  الباح��������ث  دور 
للباحثني االجتماعيني حيث  املهارات 
ت��������م التأكي��������د م��������ن خ��������الل املحاض��������رات 
التي القاها على املهارات الش��������خصية 
املهنية بش��������كل  والعلمي��������ة وامله��������ارات 
مفصل"، مبينا انه "تم التطرق والحديث 
لالتح��������اد  املخصص��������ة  امله��������ارات  ع��������ن 
الدولي لألخصائيني االجتماعيني في 

الواليات املتحدة".
وفيم��������ا ع��������رج عل��������ى طريق��������ة التعام��������ل 
والط��������رق الحديثة املتبع��������ة في مكاتب 
البح��������ث االجتماعي، أش��������ار الى انه "تم 
التطرق الى موضوع االس��������تراتيجيات 
املس��������تخدمة ف��������ي معالج��������ة املش��������كالت 

األس��������رية ف��������ي املحاك��������م وهو اإلرش��������اد 
والحدي��������ث  الح��������ل  ح��������ول  املتمرك��������ز 
ع��������ن مفه��������وم الع��������الج واه��������م مفاهيمه 

واإلستراتيجية العالجية".

م��������ن جانبه��������ا، أك��������دت إنع��������ام صاحب 
مس��������ؤولة قس��������م البح��������ث االجتماع��������ي 
ف��������ي دائرة العالقات العامة والش��������ؤون 
القانونية ملجلس القضاء االعلى على 

اهمية هذه ال��������دورة وعرجت على آلية 
إقامتها ب�"ترش��������يح اس��������ماء للباحثني 
االجتماع��������ني الذين لم يدخل��������وا دورة، 
فتم ترشيح باحثني من كل رئاسة من 

رئاسات محاكم االستئناف".
واش��������ارت صاحب خ��������الل محاضرتها 
االجتماع��������ي  البح��������ث  مفه��������وم  إل��������ى 
الباح��������ث االجتماع��������ي واهميته  ودور 
والعناص��������ر الت��������ي يج��������ب ان تتوفر في 
ام��������ام  ودوره  االجتماع��������ي  الباح��������ث 
محاك��������م االحوال الش��������خصية ومحاكم 
االحداث، مش��������ددة على ضرورة وجود 
عدة عناص��������ر ومنها دق��������ة املقابلة في 
الدع��������وى الت��������ي تنظر من قب��������ل مكاتب 
البحث االجتماعي في دعاوى الطالق 
وغيره��������ا من الدع��������اوى، داعية املحاكم 
الى عدم اش��������غال الباح��������ث االجتماعي 

في مهام اخرى.
وخلصت صاحب ال��������ى وجود دعاوى 
للصل��������ح بني األزواج ه��������و ثمرة البحث 
االجتماع��������ي، وهن��������ا تت��������م املقارنة بني 
البحوث الجيدة والبحوث التي تحتاج 
الى تقويم، كما تم بيان مقومات البحث 
االجتماعي في املحاضرة ومنها تفعيل 
األس��������باب واملعالجات وتعدد جلسات 
م��������ن اجل الصلح وبع��������د ذلك يجب ذكر 
التوصية املناسبة للبحث االجتماعي 
من خالل جلس��������ة الزوجني كما شددت 
على الكثير م��������ن الباحثني االجتماعني 
بضرورة التعرف على قانون املرافعات 
املدنية، شاكرة مجلس القضاء األعلى 
وجمي��������ع الجه��������ات التي س��������اهمت في 

إنجاح هذه الدورة. ■ قاعات معهد التطوير القضائي.. عدسة / حيدر الدليمي

بغداد / عالء محمد 

تعد املحكمة التجارية، 
ومقرها محكمة 
استئناف بغداد 

الرصافة االتحادية، 
إحدى أهم املحاكم 
وأكثرها استقباال 
للدعاوى، وتأتي 

أهميتها قدر تعلقها 
برؤوس األموال 

واالستثمار وتنّوع 
القضايا التي تنظرها.

■ مقر املحكمة التجارية في قصر القضاء في الرصافة.. عدسة / محمد سامي 
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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.

ولم يكن القان��������ون العراقي بعيدًا عن ذلك 
وبخاصة انه يتعكز على تاريخ حضاري 
رائ��������د ف��������ي مج��������ال صناع��������ة التش��������ريعات 
والقوانني فقد تطرق إلى موضوع اليتيم 
واالهتمام به ونفقته ورعايته في كثير من 
القوانني، فقانون رعاية القاصرين رقم 78 
لسنة 1980 تضمن مفهوما عاما للقاصر 
يدخ��������ل مفه��������وم اليتي��������م ضمن آلي��������ة عمل 
نصوصه القانونية فق��������د تضمن أحكاما 
األولي��������اء واألوصياء  خاصة بتصرف��������ات 
القاصرين ومحاسبتهم  املرتبطة بأموال 
والترتي��������ب القانوني للوالي��������ة والوصاية 

على القاصر وقبلها مفهوم القاصر.
 وقد اس��������تمد القانون نصوصه متماهيًا 
تأكيدا ت��������ارًة على امل��������واد  القانونية التي 
نص عليها  القان��������ون املدني العراقي رقم 
40 لس��������نة 1950 او مقي��������دًا له��������ا باعتباره 
قانونا خاصًا وقانون االحوال الشخصية  
العراق��������ي رق��������م 188 لس��������نة 1959 وغيرها 
م��������ن القوان��������ني والتش��������ريعات التي نصت 

في بع��������ض موادها القانوني��������ة على حالة 
اليتم اال ان مفهوم كفالة اليتيم كمنظومة 
اجتماعية وقانوني��������ة تتحقق في مفهوم 
الضم ال��������وارد في قانون رعاي��������ة االحداث 
رق��������م )76( لس��������نة )1983( املع��������دل وال��������ذي 
اف��������رد ل��������ه القان��������ون الفص��������ل الخامس في 
املواد م��������ن )39 � 46(، حيث أج��������از القانون  
للزوج��������ني أن يطلب��������ا ضم الصغي��������ر يتيم 
األبوين أو مجهول النسب إليهم وحسب 
املادة )23( م��������ن القانون والتي تنص على 
ان  ) للزوج��������ني ان يتقدما بطلب مش��������ترك 
إل��������ى محكمة األحداث لض��������م صغير يتيم 
األبوي��������ن اليهما، وعل��������ى محكمة األحداث 
قب��������ل ان تصدر قراره��������ا بالضم ان تتحقق 
م��������ن ان طالبي الض��������م عراقيان ومعروفان 
بحس��������ن الس��������يرة وعاق��������الن وس��������املان من 
األم��������راض املعدي��������ة وق��������ادران عل��������ى إعالة 
الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن 

النية(.
  واالج��������راءات العملية لتحقق حالة الضم 

ه��������ي االكثر تحققا ملفه��������وم )كفالة اليتيم( 
ك��������ون طالب��������ي الض��������م يس��������عيان لتقدي��������م 
طاقتهم��������ا العاطفي��������ة لليتي��������م اضافة الى 
االهتم��������ام والرعاي��������ة املادية  وتس��������تدعي 
االجراءات ان يقدم الطلب من أسرة قائمة 
مكونة م��������ن زوج وزوجة مجتمعني بطلب 
واحد مش��������ترك وال يجوز ان يقدم احدهم 
طلب��������ا منفردا او أن يك��������ون بينهم فراق او 
طالق أثناء تقديم الطلب أي ان تكون هناك 
بالعالقة  واالس��������تقرار  االستمرارية  حالة 
الزوجية وهو ش��������رط ضروري في تحقيق 
املناخ العائلي الس��������ليم لليتيم وأن يكون 
الزوج��������ان عراقي��������ني وهو ش��������رط ضروري 
ال يتحق��������ق الضم بتخلفه حت��������ى وان كان 
احدهما عراقيا واالخر غير عراقي س��������واء 

اكان الزوج او الزوجة.
 يضاف الى ذلك ان يكون الزوجان عاقلني 
بمعن��������ى ان ال يك��������ون احده��������م او كالهم��������ا 
مصاب��������ا بع��������ارض او بعاه��������ة عقلية تؤثر 
عل��������ى س��������المة ق��������واه العقلي��������ة وان يكونا 

متمتعني بحس��������ن الس��������يرة وهذه تعتمد 
عل��������ى البح��������ث االجتماع��������ي والتحقيقات 
التي تجريها محكم��������ة االحداث من خالل 
املعلوم��������ات املتحصلة م��������ن مختار املحلة 
التي يسكن فيها او رب العمل أو زمالئهم 
او بش��������هادة الش��������هود، والق��������رار مرتب��������ط 
بالسلطة التقديرية للمحكمة على ان هذه 
الس��������لطة خاضعة لرقابة محكمة التمييز 
اذ لكل متضرر من القرار س��������واء بالرفض 
او االيجاب الطعن بالقرار بواسطة تمييز 

القرار امام محكمة التمييز. 
وس��������المة ال��������زوج والزوجة من الش��������روط 
م��������ن  الض��������م  لطالب��������ي  ايض��������ًا  الرئيس��������ية 
االم��������راض املعدية او الس��������ارية وبموجب 
ش��������هادة طبي��������ة ص��������ادرة من جه��������ة طبية 
رس��������مية مختص��������ة توف��������ر املق��������درة املالية 
ف��������ي طالبي الضم لك��������ي يتمكنا من رعاية 
الطفل وهذا املوضوع تتحقق منه محكمة 
األحداث بواس��������طة التحري ع��������ن اموالهم 
ومص��������ادر دخلهم وغيرها من الوس��������ائل 

التي تثبت بها املقدرة املالية ولها سلطة 
تقديرية في ذلك.

 وهناك ش��������رط مهم على محكمة االحداث 
إيالؤه االهمية الكبيرة وهو حس��������ن النية 
بمعن��������ى ان ال تك��������ون لهم��������ا أه��������داف غير 
ش��������رعية او أخالقية من ض��������م اليتيم او ان 
يغلبوا مصالحه��������م الذاتية على مصلحة 
اليتي��������م او اس��������تخدام اليتيم واس��������تغالله 
ف��������ي اعمال منافية لألخالق او اس��������تغالله 
ملصلحتهم��������ا و حس��������ن الني��������ة مفت��������رض 
ل��������دى كل م��������ن طالب��������ي الضم حت��������ى يثبت 
العك��������س. واضافة لش��������روط طالبي الضم 
فهناك شروط البد من توافرها في الطفل 
موضوع الضم وهي ان يكون الطفل اليتيم 
صغيرا، وهذا ما نص��������ت علية املادة )39( 
من قانون رعاية األحداث ان يكون اليتيم 
فاقد األبوي��������ن فإذا كان فاق��������دا ألحدهم ال 
يمك��������ن ضمه الن النص قد حدد حصرا ان 

يكون فاقد األبوين وليس احدهم.
 وبعد التحق��������ق تصدر محكمة االحداث 

قراره��������ا بالض��������م بصف��������ة مؤقت��������ة وملدة 
س��������تة اش��������هر يج��������وز تمديده��������ا لس��������تة 
أش��������هر أخرى، وخالل هذه الفترة ترسل 
املحكمة باحثا اجتماعيا الى دار طالبي 
الض��������م مل��������رة واحدة على األقل كل ش��������هر 
للتحق��������ق م��������ن حس��������ن رعايته��������م للطفل 
وكذلك في بق��������اء الرغبة في الضم قائمة 
ويقدم تقرير مفص��������ل بذلك إلى املحكمة 
فإذا عدل الزوجان عن رغبتهم او وجدت 
املحكمة ان مصلحة الطفل غير متحققة 
فتقرر تس��������ليمه الى احدى املؤسس��������ات 
فت��������رة  انقض��������ت  اذا  ام��������ا  الحكومي��������ة، 
التجربة وكانت مصلحة الطفل متحققة 
فتص��������در قرارها بالضم. مع املالحظة ان 
مؤسس��������ات ودور الرعاي��������ة االجتماعية 
الحكومي��������ة هي الجه��������ات امللزمة قانونًا 
برعاي��������ة وكفالة من ال يجد ل��������ه كفيل او 
معي��������ل اس��������تنادا للنص��������وص القانونية 
التي تضمنها الدس��������تور العراقي الدائم 

لعام 2005.

المفهوم القانوني لكفالة اليتيم في القانون العراقي

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

اليتيم قانونًا: باأنه القا�سر الذي يخ�سع لأحكام قانون رعاية القا�سرين 78 ل�سنة 1980 املعدل، وكفالة اليتيم: هي رعاية واإعالة وتربية الطفل الذي 
فقد اأبويه اأو احدهم دون ان يلحق بن�سب الكفيل وتعترب هذه الرعاية جزءا من منظومة الثقافة الإن�سانية القائمة على الود والرحمة والتي حثت عليها 

كل الديانات وال�سرائع ال�سماوية والت�سريعات القانونية الو�سعية.

 وما ش��������ك في ان اهم حرمات االنسان 
هو جس��������ده ال��������ذي فيه يحي��������ا بروحه 
اذ الجس��������د مهبط الروح وقد اس��������بغ 
االس��������الم الحماي��������ة على هذا الجس��������د 
حت��������ى بع��������د ان تفارقه ال��������روح فجعل 
لجثة االنس��������ان حرم��������ة االنته��������اك او 
االبتذال وحق اإلنس��������ان في الس��������المة 
الجسدية في س��������ياق الفكر الوضعي 
م��������ن الحق��������وق اللصيقة في ش��������خص 
االنس��������ان، ذلك الحق الذي يخول هذا 
االنس��������ان االس��������تئثار بقيمة السالمة 
والجس��������د فيتحرر جس��������ده من اآلالم 

البدنية والنفسية كافة.
 وعلي��������ه ف��������أن من القواعد االساس��������ية 
املس��������لم به��������ا ان يحظ��������ر عل��������ى اف��������راد 
اخت��������الف  عل��������ى  العام��������ة  الس��������لطة 
اصنافه��������م اإلتي��������ان باي عم��������ل يمثل 
انتهاكا للحق��������وق الحريات والفردية 
والس��������يما الحق في س��������المة الجس��������م 
نظ��������رَا لقدس��������يته وأهميت��������ه في حياة 

الفرد وبناء املجتمع.
 لذلك تب��������دو أهمية هذا املوضوع في 
ابراز دور اعض��������اء الضبط القضائي 
وهو دور مرتبط ارتباطًا عضويًا مع 
األه��������داف العامة لقوان��������ني اإلجراءات 
الجنائية في كش��������ف الحقيقة من اجل 

انزال العقاب.
 بناء على ما تقدم اعاله نجد انفسنا 
بحاجة الى  التوفيق بني مصلحتني 
املجتمع في  متناقضت��������ني مصلح��������ة 
الكش��������ف على الحقيقة واقرار س��������لطة 

الدولة في العقاب التي تتطلب اتخاذ 
ف��������ي مواجهة  الضرورية  االج��������راءات 
اولئ��������ك الذين يكدرون او يش��������تبه في 
تكديرهم صفو العالقات االجتماعية، 
ومصلح��������ة الف��������رد الت��������ي تس��������تلزم أال 
نتعرض له او تمس حقه في س��������المة 
جسمه مادامت ادانته لم تثبت بحكم 
قضائي بان تتوفر فيه كل الضمانات 
الضرورية لحماية حقه في الس��������المة 

الجسدية. 
س��������بق وان ذكرنا ان ألعضاء الضبط 
اتخ��������اذ  ف��������ي  ب��������ارزًا  دورًا  القضائ��������ي 
املتهم  بح��������ق  القانوني��������ة  اإلج��������راءات 
وتنفي��������ذ ق��������رارات قاض��������ي التحقي��������ق 
ومتابعته��������ا لحني إحال��������ة ذلك املتهم 
ال��������ى املحكمة املختصة م��������ن اجل ذلك 
فقد منحهم القانون س��������لطات واسعة 
م��������ن اج��������ل القي��������ام به��������ذه الواجب��������ات 
كل  وغيره��������ا  والقب��������ض  كالتفتي��������ش 
ذلك من اج��������ل الحفاظ عل��������ى املجتمع 
خالي��������ًا من الجريمة وف��������ي اثناء ما مر 
ذك��������ره تتجلى لنا اهمي��������ة عمل عضو 
الضب��������ط القضائي امل��������اس بالحق في 
س��������المة الجس��������م ل��������كل انس��������ان بصفة 
عام��������ة وللمتهم بصف��������ة خاصة وذلك 
او  املتاح��������ة  والصالحي��������ات  بالنظ��������ر 
املمنوحة العض��������اء الضبط القضائي 
ليس��������ت مطلق��������ة م��������ن غي��������ر تنظيم الن 
االه��������داف الت��������ي تس��������تدعي املس��������اس 
بحق��������وق وحريات االف��������راد عند وقوع 
الجريم��������ة ه��������ي ذاته��������ا الت��������ي تقضي 

املالءمة بني الحق��������وق والحريات بني 
مصلح��������ة املجتم��������ع وامن��������ه بحيث ال 
الفردية  الحق��������وق والحري��������ات  تطغى 
على حساب امن املجتمع ومصلحته 
واال تلغ��������ي مصلح��������ة املجتم��������ع ه��������ذه 
الحقوق والحريات بحجة تغليب امن 
املجتم��������ع ومصلحته عل��������ى امن الفرد 
وحقوقه لذل��������ك يالحظ ب��������ان القانون 
يتدخل لينظم هذه السلطات ويرسي 
قواعدها على اسس واضحة بضمان 
ه��������ذه الحق��������وق والحري��������ات وكفالتها 
وع��������دم الس��������ماح بالتع��������رض له��������ا اال 
لضرورة قانونية مش��������روعة تحققها 
دواع��������ي العدالة وش��������ريطة ان تخضع 
اجهزة الضبط القضائي عند قيامها 
لهذا العمل إلشراف السلطة القضائية 
كونها الح��������ارس الطبيع��������ي للحقوق 
والحري��������ات الفردي��������ة وم��������ن ذل��������ك كله 
يتبني لنا بان السلطات التي يمنحها 
القان��������ون ألعضاء الضب��������ط القضائي 
عند وقوع الجريمة هي مقيدة بقيود 
قانونية خوفًا من إساءة استعمالها 
ومن الظلم والتعسف لذا ينبغي على 
عضو الضب��������ط القضائي مراعاة هذه 
القيود عن��������د قيامه ب��������اي اجراء ماس 
بالحرية الشخصية وان اي تجاوز لها 
يمكن ان يترتب عليه قيام مس��������ؤولية 
هذا العضو س��������واء اكان��������ت جزائية ام 
اداري��������ة ام مدنية فضال عن عدم اعطاء 
اي قيمة قانونية لالجراء الذي قام به 

وما قد يسفر عنه من أدلة.

القاضي علي كمال

حق اإلنسان في سالمة الجسم

الن�سان �سنعه الله تعاىل وخلقه وقد قال فيه ربه يف �سياق تكرميه وقد حتدى الله �سبحانه وتعاىل 
بعظمة هذه الن�ساأة وتلك اخلليقة فقال عز وجل ثم "ان�ساأناه خلقَا اخر فتبارك الله اح�سن اخلالقني".

ال شك ان 

ُيعرف

نظام عدالة جنائي، باأركانه الت�سريعية والق�سائية هدفان اأ�سا�سيان ي�سعى لتحقيقهما بعناية، وان 
اإغفال اأي منهما او التلكوؤ يف حتقيقه يوؤدي اإىل اهتزازات كبرية بالثقة التي يكنها املواطنون لنظام 

العدالة.

ألي

اله��������دف األول هو مالحق��������ة مرتكبي 
الجرائ��������م وفرض ما يس��������تحقونه من 
عقوب��������ات عليه��������م وفق��������ا ملا يرس��������مه 
اصولي��������ة  اج��������راءات  م��������ن  القان��������ون  
ه��������و  الثان��������ي  واله��������دف  وعقابي��������ة، 
الش��������خصي  االم��������ن  تعري��������ض  ع��������دم 
الس��������وي  للمواط��������ن  واالجتماع��������ي 
الرع��������ب  وب��������ث  للخط��������ر  والصال��������ح 
والخوف ب��������ني افراد عائلت��������ه نتيجة 
ملالحقة قانونية مبينة على شبهات 
وليس على ادل��������ة معتبرة قانونا الن 
ذل��������ك يعد مؤش��������را على ع��������دم كفاءة 
وع��������دم دق��������ة القائم��������ني عل��������ى تطبيق 
نظام العدالة الجنائية ومؤشر على 
عدم ادائهم لواجباتهم بشكل سليم.

"متهم" كلمة ليس��������ت عاب��������رة وتحمل 
ف��������ي معناه��������ا م��������ن اآلث��������ار النفس��������ية 
واالجتماعية الس��������لبية م��������ا ال يمكن 
حده او وصف��������ه. وهي تكرس صورة 
ذهني��������ة س��������يئة ع��������ن الش��������خص لدى 
ابن��������اء املجتم��������ع، وحني يص��������در امر 
باالستقدام او بالقبض على شخص 
ل��������م يرتكب جرم��������ا يس��������تلزم إصداره 
فحين��������ذاك س��������يتم املس��������اس بكرامته 
االجتماع��������ي  ووج��������وده  اإلنس��������انية 
وربما ستترتب على ذلك آثار يصعب 
محوه��������ا حت��������ى بصدور ق��������رار الحق 

باإلفراج عنه فقد يخس��������ر الش��������خص 
وظيفت��������ه نتيجة التهام��������ه ويصعب 
إعادته اليها السيما اذا كان متسنما 
ملنص��������ب وظيفي، وقد يؤث��������ر اتهامه 
كان  اذا  التجاري��������ة  س��������معته  عل��������ى 
مش��������تغال في القطاع الخاص ناهيك 
عم��������ا يتركه م��������ن اثار على املس��������توى 
العائلي من ب��������ث الخوف والقلق بني 

افراد العائلة.
 والظ��������روف االمني��������ة غير املس��������تقرة 
قد تكون س��������ببا في اتخ��������اذ إجراءات 
قانوني��������ة بح��������ق بعض األش��������خاص 
قب��������ل التثب��������ت بالدلي��������ل م��������ن وجوب 
مساءلتهم قانونا ما يجعل البعض 
يتعرض ملخاطر االعتق��������ال واالتهام 
دون مس��������وغ قانوني، ألجل ذلك فان 
اتخاذ  اوجب��������ت  التش��������ريعات  بعض 
جملة م��������ن اإلج��������راءات قب��������ل توجيه 
االتهام لش��������خص وإحالت��������ه للقضاء 
ومنه��������ا قان��������ون انضب��������اط موظف��������ي 
الدولة السيما وان هذا القانون ينظم 
العالقة بني املوظف والوظيفة العامة 
وكون ه��������ذا القانون يتعلق باملوظف 
العموم��������ي وال��������ذي غالبا م��������ا يتمتع 
بمرك��������ز اجتماعي ووظيفي مس��������تقر 
فان ه��������ذا القانون منع وضع املوظف 
العام تح��������ت طائلة االته��������ام واوجب 

اتباع سلسلة من اإلجراءات اإلدارية 
ف��������ي  املؤسس��������ة  داخ��������ل  والقانوني��������ة 
حال وجود مخالفات منها تش��������كيل 
اللجان التحقيقية التي تتولى جمع 
االدلة وبيان وج��������ه التقصير املوجه 

للموظف.
 وفي حال كان الفع��������ل ال يعدو كونه 
مخالفة اداري��������ة فانه يكتفي بتوجيه 
عقوب��������ة انضباطي��������ة بحق��������ه، اما في 
حال ش��������كل الفعل جريمة فانه يصار 
ال��������ى إحالته الى املحاكم ليكون تحت 
التحقيق  ويج��������ري  االته��������ام  طائل��������ة 
هن��������ا م��������ن قب��������ل محاك��������م التحقي��������ق 
املختصة كل ذل��������ك الن القائمني على 
تش��������ريع القوان��������ني اإلداري��������ة يدركون 
مدى خط��������ورة ان يتع��������رض املوظف 
الع��������ام لطائلة االته��������ام حماية ألمنه 
الوظيفي واالجتماع��������ي ويجب ان ال 
يصار ال��������ى ذلك اال بعد سلس��������لة من 
اإلجراءات القانونية واإلدارية، وإزاء 
ذلك فحري باي ش��������خص اوكلت اليه 
مهمة تطبي��������ق القان��������ون الجزائي ان 
يدرك حجم االثر الس��������لبي التهام اي 
ش��������خص وان تك��������ون كافة الق��������رارات 
املتعلقة بحريات األشخاص متأنية 
في إصدارها حماية لألمن الشخصي 

واالجتماعي للمواطنني.

متهم
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حسنًا فعلت املحكمة االتحادية حني اتخذت قرارا بتجميد 
العم��������ل بالنصوص املطعون بها من قب��������ل الحكومة، لحني 
البت بالدعوى املقامة عل��������ى رئيس مجلس النواب للطعن 
بعدم دس��������تورية بعض من نصوص القان��������ون أعاله، كون 
ان العمل بتلك املواد ف��������ي الوقت الحاضر يعرض الخزينة 
العام��������ة للدولة الى أعب��������اء مالية هائل��������ة، نتيجة للجنبات 
املالي��������ة الت��������ي يتضمنها القان��������ون، والتي تخال��������ف الى حد 
كبير املب��������ادئ العامة ف��������ي القانون إضافة ال��������ى مخالفتها 
لنص املادة14 من الدستور التي تفرض مبدأ املساواة بني 

العراقيني امام القانون.
 وحي��������ث ان قانون مجلس النواب وتش��������كيالته، يؤدي الى 
تمييز بني املوظفني وبني منتس��������بي الس��������لطة التش��������ريعية 
من موظفني وأعضاء مجلس ف��������ي الرواتب واملخصصات، 
بش��������كل كبير، إضاف��������ة الى تحمي��������ل الدولة اعب��������اًء مالية ال 
تتناس��������ب مع الوض��������ع االقتص��������ادي للبلد، ف��������كان البد من 
الطع��������ن بتلك النصوص لدى املحكم��������ة االتحادية التي هي 

الحصن األخير ملواجهة أي خرق دستوري. 
النصوص املطعون بها كثي��������رة، ومن تلك النصوص التي 
تحم��������ل جنب��������ات مالية إضاف��������ة ال��������ى انها تخال��������ف قانون 
الخدمة املدنية الذي يفترض انه يسري على كافة منتسبي 
دوائ��������ر الدولة، حيث ان مقدار الرواتب واملخصصات يكون 
بموجب ن��������ص قانوني واحد يطبق عل��������ى جميع املوظفني 

واملكلفني بخدمة عامة.
 قانون مجل��������س النواب خالف هذا املبدأ ف��������ي املادة 64 في 
أوال وثانيا، ح��������ني نص على ان مقدار ما يتقاضاه موظفو 
املجل��������س وأعض��������اؤه يكون بموج��������ب تعليم��������ات يصدرها 
رئي��������س املجلس وبموافقة املجل��������س وبالتوافق مع نائبيه. 
وهذا يعني ان مقدار املخصصات قد ال تتناسب وال تتفق 
م��������ع قانون الخدم��������ة املدنية، اذ يمكن ان تش��������كل تلك املبالغ 
ثق��������ال كبيرا نتيجة لحجم تلك املبال��������غ الكبيرة التي يتوقع 
انها س��������تفوق النس��������ب املحددة في القوانني بش��������كل كبير. 
كم��������ا ان الحكومة طعنت باملادة73 أيض��������ا، تلك املادة التي 
ت��������م بموجبها اس��������تحداث هي��������أة طبية خاص��������ة باملوظفني 
والزائري��������ن والن��������واب، وه��������ي هي��������أة ال مب��������رر لوجوده��������ا، 
خصوصا وانها الزمت وزارة الصحة بتقديم التس��������هيالت 
الالزمة لها، ورفدها بالكوادر اإلدارية وتزويدها باألدوية 
واملس��������تلزمات الكاملة لها، في حني ان هنالك مستشفيات 
تفتقر الى ابس��������ط الخدمات الطبية، ومراكز صحية تعاني 
من نقص ف��������ي الكوادر الطبية واألدوية، كما ان الدولة غير 
ملزم��������ة بتوفير الع��������الج للزوار وال للموظف��������ني وال للنواب، 
حيث ال يوجد ن��������ص في كل قوانني الدولة العراقية، يحمل 

الدولة مسؤولية عالج املوظف على حسابها.
 ث��������م ان��������ه باإلمكان اس��������تغالل ه��������ذا النص لس��������حب األموال 

ال��������دورات  الطائل��������ة، كما حص��������ل في 
خزين��������ة  تكب��������دت  حي��������ث  الس��������ابقة، 
الدول��������ة مبال��������غ كبيرة، ج��������راء وجود 
نص قانوني يس��������مح بعالج النواب 
على حس��������اب املجل��������س. وغير هاتني 
املادتني العدي��������د من النصوص التي 
طعنت بها الحكوم��������ة والتي تنتظر 
رأيا م��������ن املحكم��������ة االتحادية بمدى 

دستوريتها.

إشكاليات قانون مجلس النواب

القاضي عماد عبد اهلل

عّرف املش��������رع العراقي جريمة االتف��������اق الجنائي في املادة 
55 عقوب��������ات "يعد اتفاقًا جنائيًا اتفاق ش��������خصني او أكثر 
على ارتكاب جناية او جنحة من جنح الس��������رقة واالحتيال 
والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على األفعال 
املجهزة او املسهلة الرتكابها متى كان االتفاق منظمًا ولو 

في مبدأ تكوينه، مستمرًا ولو ملدة قصيرة". 
ويع��������د االتف��������اق جنائيًا س��������واء كان الغ��������رض النهائي منه 
ارت��������كاب الجرائم او اتخاذها وس��������يلة للوصول إلى غرض 

مشروع. 
كما نص��������ت املادة 56 عقوبات عل��������ى أن ))يعاقب كل عضو 
ف��������ي اتف��������اق جنائي ولو لم يش��������رع ف��������ي ارت��������كاب الجريمة 
املتفق عليها بالس��������جن مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا 
كان��������ت الجريمة املتف��������ق على ارتكابها جناي��������ة. وبالحبس 
م��������دة ال تزيد على س��������نتني او بغرام��������ة ...إذا كانت الجريمة 
جنح��������ة. وذلك م��������ا لم ين��������ص القانون عل��������ى عقوبة خاصة 

لالتفاق......((.
وم��������ن هذا النص يتضح أن املش��������رع العراقي اعتبر االتفاق 
الجنائ��������ي جريمة قائم��������ة بحد ذاتها مس��������تقلة عن االتفاق 
كوسيلة من وسائل االشتراك وهذا األمر يتحقق من خالل 
قيام أحد املس��������اهمني بالتعبير س��������واء بالقول أو بالكتابة 
أو باإلش��������ارة أو باإليحاء بحيث يصل التعبير إلى س��������ائر 
املس��������اهمني ويلقي قب��������واًل لديهم . فال بد من قبول س��������ائر 

املساهمني على نحو يمكن معه القول بوجود اتفاق. 
إن جريمة االتفاق الجنائي ال يتصور فيها الش��������روع وذلك 
ألن االتفاق حالة نفس��������ية تتم بتالقي اإلرادات وال تحتمل 
بداية ونهاية فهذه جريمة أما أن تقع أو ال تقع، إن جريمة 
االتفاق الجنائي تنعقد بمجرد االتفاق على ارتكاب جناية 
أو جنحة وبالتالي فالعدول بعد هذا ال يعفي من العقوبة 

ألن الركن املادي لهذه الجريمة قد أكتمل به.
وليس هناك تعارض بني جريمة االتفاق الجنائي واالتفاق 
كصورة من صور االشتراك السابق الختالف مجال تطبيق 
كل منهما، فاملساهمون باالتفاق ال يعتبرون شركاء إال إذا 
وقعت الجريمة محل اإلتفاق س��������واء وقعت بش��������كل تام أو 
بشكل الش��������روع فيها، وذلك بخالف االتفاق الجنائي التي 

يتوافر بمجرد االنعقاد سواء وقعت الجريمة أو لم تقع.
 وبناء على ما س��������بق فمن املتص��������ور أن يكون هناك تعدد 
مادي بني جريمة االتفاق الجنائي والجريمة محل االتفاق 
فيه��������ا ل��������و وقعت تامة أو في صورة الش��������روع به��������ا. وغاية 
املش��������رع في ذل��������ك هو القض��������اء على االتفاق وه��������و في بداء 
تكوين��������ه وال يريد االنتظ��������ار الى حتى مرحل��������ة التحضير 
للجريمة اما جهل اعضاء االتفاق الجنائي بأنهم ال يعلمون 
ب��������ان القانون يج��������رم االتفاق الجنائي ف��������ال يعتد بذلك الن 

الجهل بالقان��������ون ليس بعذر وهذا 
مانصت عليه املادة 1/37 عقوبات. 
ويعفى عضو االتفاق الجنائي من 
العقوبة ف��������ي حالة اإلخبار بوجود 
اتفاق جنائي قب��������ل وقوع الجريمة 
ام��������ا اذا حص��������ل اإلخبار بع��������د قيام 
الس��������لطات بالبحث واالس��������تقصاء 
فال يعف��������ى املخبر من العقاب اال اذا 
كان االخبار قد س��������هل القبض على 

الجناة.

االتفاق الجنائي

قلم القاضي عين قانونية

سالم مكي

محاضرات قضائية

أقامت رئاسة استئناف البصرة االتحادية 
محاض��������رة للطلب��������ة املطبق��������ني لديه��������ا في 
التدري��������ب الصيف��������ي م��������ن كلي��������ات القانون 

اإلدارة واالقتصاد  واملعهد اإلداري.
وقال املراس��������ل اإلعالمي لصحيفة القضاء  
أن "رئاس��������ة اس��������تئناف البصرة االتحادية 
نظم��������ت محاض��������رة للطلب��������ة املطبقني لدى 
االس��������تئناف ف��������ي التدريب الصيف��������ي لهذا 

العام شملت مواضيع قانونية مختلفة".
وأض��������اف  أن  "املحاض��������رة ش��������ملت ثالث��������ة 
مواضي��������ع ألق��������ى أوله��������ا  قاض��������ي األحوال 
الش��������خصية في محكمة املعقل بموضوعة 
مكونات مجلس القض��������اء األعلى واملحاكم 
التابعة لها في استئناف البصرة االتحادية 
الثاني��������ة   واملحاض��������رة  واختصاصاته��������ا،  
ألقاه��������ا  القاضي الدكتور ف��������الح التميمي 
عن صفة عمل املحاك��������م الجزائية واالدعاء 
الع��������ام  ودور القضاء  ف��������ي محاكم  القضاء 
اإلداري واختتمت بموضوعة ثالثة ألقتها 

مسؤولة شعبة البحث االجتماعي".

استئناف ديالى 

عقدت رئاسة اس��������تئناف ديالى االتحادية 
اجتماع��������ا في مقر الرئاس��������ة حض��������ره كافة 
أعضاء املجل��������س واالدعاء العام  برئاس��������ة 

رئيس استئناف ديالى االتحادية.
وقال مراسل "القضاء" إن "اجتماعا عقد في 
رئاسة استئناف ديالى االتحادية برئاسة 
رئيس االستئناف وحضور كافة أعضائه 
م��������ن القضاء واملدعني العام��������ني نوقش فيه 
الح��������ادث اإلرهاب��������ي الذي تع��������رض له احد 
القضاة ووقوع خس��������ائر مادية في منزله،  
وش��������دد القضاة في االجتماع على وجوب 
اخ��������ذ أقص��������ى درج��������ات الحيط��������ة والح��������ذر 
الش��������خصيني  الح��������راس  عم��������ل  ومتابع��������ة 
ف��������ي  الحاص��������ل  النق��������ص  س��������د  وض��������رورة 

الحراسات".
وأش��������ار املراس��������ل الى ان "الح��������دود اإلدارية 
لناحية هبه��������ب التابعة لقض��������اء الخالص 
كانت املحور الثاني لالجتماع وعرض فيها 
كت��������اب محافظة ديال��������ى  املتضمن اإلجابة  

عن سؤال الحدود اإلدارية  للناحية".

عصابة "إتاوات" 

ص��������دق مكت��������ب التحقي��������ق القضائ��������ي ف��������ي 
الكاظمي��������ة اعترافات عصاب��������ة أقدمت على 
ف��������رض إت��������اوات عل��������ى األهال��������ي وأصحاب 
املحال التجارية تحت التهديد في مناطق 

مختلفة من العاصمة.
بيرق��������دار  الس��������تار  عب��������د  القاض��������ي  وق��������ال 
املتحدث الرس��������مي ملجلس القضاء األعلى 
ان "عصاب��������ة اعت��������رف أفرادها أم��������ام قاضي 
ف��������ي الكاظمية بف��������رض إتاوات  التحقي��������ق 
على أصحاب املح��������ال واألهالي"، الفتا إلى 
أن "ه��������ذه االبتزازات كانت تمارس بش��������كل 
مس��������تمر ويواج��������ه م��������ن يمتنع ع��������ن الدفع 
التهديد بالخط��������ف والقتل وتفجير املحال 

والبيوت".
وأضاف بيرقدار أن "أغلب هذه املمارسات، 
بحس��������ب االعتراف��������ات، كان��������ت ف��������ي مناطق 
والش��������رطة  والس��������يدية  والبي��������اع  الحري��������ة 
الرابع��������ة وق��������د ت��������م تصدي��������ق أق��������وال أفراد 
العصاب��������ة وفق أحكام املادة 443 من قانون 

العقوبات النافذ".

كتاب قضائي

اما في املبح��������ث الثاني فيتناول سياس��������ة 
التجريم والعقاب للجرائم املخلة بالشرف، 
م��������ن حي��������ث األس��������س القانوني��������ة العتب��������ار 
األفعال مخلة بالشرف، ومن حيث األسس 
الواقعية والنفس��������ية العتبار األفعال مخلة 

بالشرف.
ام��������ا في املبح��������ث الثال��������ث فيتن��������اول أنواع 

الجرائ��������م املخل��������ة بالش��������رف، فيم��������ا يتعلق 
بموارد الجرائم املخلة بالشرف في قانون 
العقوبات، وموارد الجرائم املخلة بالشرف 

في القوانني األخرى.
اما ف��������ي املبحث الرابع فيع��������رف اثر الحكم 
بالجريم��������ة املخلة بالش��������رف، فيما يتعلق 
باآلثار الجزائي��������ة للحكم بالجريمة املخلة 

بالشرف، واآلثار املدنية للحكم بالجريمة 
املخلة.

ويدون الكاتب في البدء مقدمة يشرح فيها 
مفردة الش��������رف وضرورة االلت��������زام بقانون 
يضم��������ن ان تس��������ير الحياة بش��������كل ال ضرر 
وال ضرار وماهية الجرائم املخلة بالشرف 
وإيضاح النظام القانوني للجرائم املخلة 

بالشرف.
ويس��������تفتح الفتالوي كتابه باملطلب األول؛ 
املفهوم القانوني للجرائم املخلة بالشرف 
من حي��������ث التعريف بالجريم��������ة ، الجريمة 
ف��������ي اللغة والش��������ريعة والجريم��������ة قانونا، 

وتقسيم الجرائم.
واورد القاضي في املطلب الثاني التعريف 
بالجرائ��������م املخل��������ة بالش��������رف، م��������ن حي��������ث 
اإلخالل بالشرف لغة واصطالحا ، اإلخالل 

بالشرف شرعا، اإلخالل بالشرف قانونا.
املخل��������ة  الجرائ��������م  ان��������واع  الكات��������ب  ودون 
بالشرف، وموارد الجرائم املخلة بالشرف، 

وتطرق لهذه املوارد في القوانني األخرى.
كما تن��������اول الفتالوي أثر الحكم بالجريمة 

املخل��������ة بالش��������رف عل��������ى بع��������ض األح��������وال 
الش��������خصية، مث��������ل أث��������ر الحك��������م بالجريمة 
املخلة بالش��������رف على الوالية، وأثر الحكم 

بالجريمة املخلة بالشرف على الوصاية.
كما تطرق الى أثر الحكم بالجريمة املخلة 
بالش��������رف على الحقوق الدس��������تورية، وأثر 
الحكم بالجريمة املخلة بالش��������رف في منح 

الرخص واألجازات واملميزات.
ويختم الكاتب مؤلفه بأن القانون العراقي 
أعطى امثلة كثي��������رة على الجرائم املذكورة 
وقد ش��������دد العق��������اب عل��������ى مرتكبيها وجاء 
بآثار كثيرة ض��������د مرتكبيها بهدف عزلهم 
ع��������ن املجتمع تخلصا م��������ن خطورتهم على 

كيان الدولة واملجتمع ككل.

"النظام القانوني للجرائم المخلة للشرف" للقاضي عماد الفتالوي 

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد/ إيناس جبار 

نج��������ح كمني أمني في اصطياد عصاب��������ة تتاجر باألطفال 
الرضع في العاصمة، فيما واجه أفراد العصابة الس��������جن 

بعد أن وقفوا أمام القضاء.
ونصبت قوة أمنية من مكتب مكافحة إجرام الدورة كمينا 
في إحدى العمارات السكنية ألشخاص ابلغ عن قيامهم 
باملتاج��������رة باألطف��������ال حديثي ال��������والدة، لتس��������فر العملية 
عن إلقاء القبض على متهم��������ة وابنها وبحوزتهما طفلة 
رضيعة مجهولة االس��������م ال تتجاوز الثالثة أيام  ينويان 

القيام بعملية بيعها.  
واطلعت صحيفة "القضاء" عل��������ى تفاصيل القضية التي 
ابت��������دأت ب��������ورود معلومات أمني��������ة إلى  مكت��������ب مكافحة 
إجرام الدورة بوجود أش��������خاص مش��������تبه به��������م يقومون 
ببي��������ع األطفال حديثي ال��������والدة إلى أش��������خاص يبحثون 
عن أطفال، واتفقت الق��������وة األمنية مع عناصر تابعة لهم 
الصطياد العصابة، ووفق مصادرهم الس��������رية حدد يوم 

ومكان التسليم واالستالم.
وف��������ي املنطقة الس��������كنية الت��������ي يقطنها املش��������تبه بهم تم 
التخطيط الكامل لعملية القبض عليهم، ففي مساء اليوم 
املحدد كان املتهم يقود س��������يارة نوع س��������تاريكس بيضاء 
اللون وبجانبه والدته التي تحمل الطفلة الصغيرة ذات 
الثالث أي��������ام وعند حضور املش��������ترين وه��������م من عناصر  
القوة األمنية وأثناء عملية التبادل املالي وتسليم الطفلة 

تمت عملية إلقاء القبض على املتهمني.
أحيل املتهمان ملحاكم التحقيق وسلمت الطفلة إلى شرطة 
أح��������داث الكرخ ليت��������م بعدها اتخاذ اإلج��������راءات القانونية 
إليداع الطفلة بدور الدولة واتخذت اإلجراءات القضائية 
ملحاكم��������ة املتهم��������ني، بع��������د أن دون��������ت أق��������وال املتهمني في 
التحقيقات األولية واعترافا صراحة  بقيامهما باالتفاق 
على تس��������ليم لطفل��������ة لغرض املتاجرة والنف��������ع املادي وان 

لهما شركاء في هذه العملية إال أنهم هاربون.
عند مثولهم أمام محكمة جنايات الكرخ تراجع املتهمان 
عن االعت��������راف بالجريمة بقصد التهرب من  املس��������ؤولية 
الجزائية والقانوني��������ة، وادعيا انه انتزع منهما باإلكراه، 

املحكم��������ة  اطلعت عل��������ى إفادتهما والق��������رص املدمج الذي 
يحوي على اعترافاتهم وكذلك  بني محضر ضبط الطفلة 
األصول��������ي وأق��������وال املف��������رزة األمنية والخط��������ة ملوضوعة 
والشهود واملصدر السري الذي أدلى باملعلومات الكاملة 
ح��������ول قيامه��������م بعملية بي��������ع األطف��������ال حديث��������ي الوالدة 
ووفرت املحاكمة كافة الضمان��������ات القانونية. وتمعرض 
جميع الدالئل والقرائن واملحاضر وأقوال الش��������هود التي 
بينت صحة ما ورد في القضية وقيامهم بالجرم وكانت 
جميعه��������ا  ادل��������ة مقنع��������ة بتجريم وف��������ق أحكام امل��������ادة 6/ 
أوال وثانيا من قانون  االتجار بالبش��������ر  رقم )28( لس��������نة 

.2012
وأص��������درت محكم��������ة جناي��������ات الك��������رخ حكمه��������ا القاضي 
بالس��������جن ست س��������نوات لكل من املتهمة وابنها وبغرامة 
مالية خمس��������ة عش��������ر ملي��������ون دينار عراقي تؤخ��������ذ إيرادا 
لخزين��������ة الدولة وفقا ألحكام املادة السادس��������ة من قانون 
االتجار بالبش��������ر، وفي حالة عدم دفع أي منهما للغرامة 
املالي��������ة فأن��������ه يحبس مدة بس��������يطة س��������نة عل��������ى أن تنفذ 

اإلحكام بالتعاقب.

كمين أمني يطيح عصابة تبيع األطفال الرضع في العاصمة
النفق��������ة الزوجية ف��������ي كل حاالتها هي 
واحدة إن كانت مؤقتة او مس��������تمرة او 
ماضي��������ة وهناك فرق بينه��������ا في طرق 
ا  املطالبة بها في املحاكم فاملؤقتة جزء
من النفقة املس��������تمرة ويح��������ق املطالبة 
بها اثناء س��������ير دعوى النفقة االصلية 
تجنبا لطول اجراءات حس��������مها حيث 
تكون الزوجة بام��������س الحاجة لها لذا 
أج��������از القان��������ون العراقي طل��������ب النفقة 
املؤقت��������ة أثن��������اء نظ��������ر دع��������وى النفق��������ة 
اس��������تنادا االحكام امل��������ادة 31 /اوال من 
الش��������خصية العراقي  قانون األح��������وال 
واملادة 302 من قانون املرافعات املدنية 
العراق��������ي رقم 83 لس��������نة 1969، وتكون 
النفق��������ة املؤقت��������ة مابني اقام��������ة الدعوى 
والحك��������م النهائ��������ي للمحكم��������ة واعطى 
للمحكمة  العراق��������ي صالحية  القانون 
بتقدي��������ر مقداره��������ا دون الحاج��������ة الى 

انتخاب خبير.
وبعدها تتم املطالبة بالنوع او الجزء 
الثاني من النفقة وهي النفقة املاضية 
والت��������ي تقدر للفت��������رة التي ت��������رك فيها 
ال��������زوج زوجته غي��������ر الناش��������ز وامتنع 
عن االنف��������اق عليها وتركه��������ا بال نفقة 
او منفق ش��������رعي ولفت��������رة التزيد على 
س��������نة من تاريخ االدعاء امام املحكمة 
املختصة اس��������تنادا الحكام املادة 24/

اوال م��������ن قان��������ون االحوال الش��������خصية 
العراقي.

اما النفقة املس��������تمرة فهي النفقة التي 
تس��������تحقها الزوج��������ة من تاري��������خ اقامة 
الدع��������وى املطالب��������ة ولح��������ني الطالق او 
التفري��������ق او الع��������ودة ل��������دار الزوجي��������ة 
والصل��������ح او اع��������داد البي��������ت الش��������رعي 
وذلك استنادا الحكام املادة )23 و58( 

من القانون.

النفقة وأنواعها في القانون العراقي
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ولد القاضي الدكتور عبد ال��������رزاق عبد الوهاب حمادي 
ف��������ي بغداد الكرخ ع��������ام 1924 وأكمل دراس��������ته االبتدائية 
واملتوس��������طة واإلعدادية فيها والتحق في كلية الحقوق 

العراقية وتخرج منها عام 1946.
تقلد وظائف تدرج فيها؛ كاتبا أوال في محكمة استئناف 
التس��������وية في بعقوبة س��������نة 1947 ثم نقل إلى كاتب عدل 
ف��������ي الكرخ ع��������ام 1948، ومن ث��������م عني حاكم��������ا في قضاء 
القرنة س��������نة 1950 ثم انتقل في وظائف القضاء، ومنها 
حاكم تحقيق وحاكم صلح وقاضي أحوال الش��������خصية 
واملحكم��������ة الكبرى )الجنايا ( ثم محكم��������ة الجزاء ألمانة 

العاصمة ومحكمة البداءة.
حص��������ل القاضي عبد الرزاق على ش��������هادة الدكتوراه من 
جامعة جنيف س��������نة 1962 وأصبح عض��������وا في محكمة 
اس��������تئناف بغداد س��������نة 1967، عني عض��������وا في محكمة 
التمييز س��������نة 1980، عني رئيس��������ا ملحكمة التمييز سنة 
1984، في عام 1986 مددت خدمته لثالث سنوات لبلوغه 
س��������ن التقاعد )63( ثم أحيل إلى التقاعد سنة 1989، وقد 
كان بجانب عمله القضائي أستاذا محاضرا في )جامعة 
الحكمة السابقة ملدة سبع سنوات، املعهد القضائي ملدة 
سبع سنوات، جامعة النهرين للحقوق منذ عام 1990(.

له نش��������اطات خارجية أخرى، فقد شارك في وضع نظام 
املحكم��������ة اإلدارية لجامعة ال��������دول العربية وعمل قاضيا 
في املحكمة املذكورة منذ تأسيس��������ها ع��������ام 1965 وحتى 

ع��������ام 1971، مّث��������ل الع��������راق في املؤتم��������ر الدول��������ي لقانون 
العقوب��������ات الذي عقد ف��������ي الهاي ع��������ام 1946، كما ترأس 
الوفد العراقي في املؤتمر التأسيس��������ي للجمعية الدولية 
للقضاء اإلداري العالي الذي عقد في باريس عام 1983.

انتخب أول رئيس ملحكمة االس��������تثمار العربي واش��������غل 
هذا املنصب ملدة س��������ت س��������نوات وأيضا انتخب رئيس��������ا 
للجن��������ة التي ألفه��������ا مجل��������س الجامعة العربي��������ة لوضع 
قان��������ون املعام��������الت املالية والعرب��������ي املوح��������د، وانتخب 
رئيس��������ا للجنة التي ألفها مجلس ال��������وزراء العدل العرب 

لوضع املصطلحات القانونية.
وق��������د ت��������رأس القاض��������ي أربعة وف��������ود من الع��������راق لوضع 
اتفاقي��������ة التع��������اون القانوني والقضائي ف��������ي )بولونيا ، 

يوغسالفيا ، كوبا وتركيا(.
للراحل عدة مؤلفات من كتب وبحوث منها كتب )الجمع 
بني املسؤوليتني العقدية  التقصيرية رسالة بالفرنسية 
نال بها ش��������هادة الدكتوراه من جامعة جنيف عام 1962، 
التظهير وآثاره سنة 1989 والطعن في األحكام بالتمييز 

في قانون املرافعات املدنية 1991(.
أم��������ا بحوثه فهي ) تعويض الض��������رر األدبي في القانون 
السويسري بالفرنسية )غير منشور(، نظام الفصل بني 
السلطات بالفرنس��������ية ) غير منشور ( ،  دعوى استرداد 
حيازة املنقول في القانون السويس��������ري والعراقي ) نشر 

في مجلة القضاء( وغيرها.

قضاة عراقيون

عبد الرزاق عبد الوهاب

صدر عن دار األيام للنش��������ر والتوزيع كتاب للقاضي عماد حس��������ن مهوال الفتالوي بعنوان 

)النظام القانوني للجرائم املخلة بالش��������رف(، ويتناول املؤل��������ف في املبحث األول من كتابه 

املفهوم القانوني للجرائم املخلة بالشرف، من حيث التعريف بالجريمة املخلة بالشرف.
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