
بغداد/ إيناس جبار 

تحدث قضاة في محكمة الجنايات املركزية املتخصصة 
بنظ��������ر اإلرهاب والجريمة املنظم��������ة عن املتاجرة باآلثار 
وتهريبها، الفتني إلى أن م��������واد أثرية تم بيعها بأثمان 

"بخسة" بسبب جهل املهربني.
 وذك��������ر القض��������اة أن "تهريب اآلثار موج��������ود منذ العقود 
املاضية حتى في زمن النظام الس��������ابق، لكنه انتعش مع 
دخول "داعش" اإلرهاب��������ي الذي مّول عملياته اإلجرامية 

من أموال اآلثار".

وف��������ي تعليقه إلى "القضاء" يس��������تدرج القاضي س��������هيل 
الحمداني مراحل االتجار باآلث��������ار تاريخيًا في العقود 
األخي��������رة، ويق��������ول إن "الجريمة موج��������ودة منذ عقود إال 
أنها كانت محصورة بيد أش��������خاص محددين وقريبني 
من النظام السابق، لكن بعد ذلك وكون البلد مر بمراحل 
مختلفة منذ الغزو األميركي إلى دخول داعش نش��������طت 
الكثير من العصاب��������ات التي تروج لبيع اآلثار واالتجار 
بها سواء اآلثار املوجودة في املتحف الوطني أو املواقع 
األثري��������ة فقد وجدت طريقها خ��������ال أوقات الفوضى إلى 

خارج الباد".

وأوض��������ح الحمدان��������ي أن "اغل��������ب اآلث��������ار املس��������روقة يتم 
التعامل واالتجار بها بأثمان بخس��������ة، ألن األش��������خاص 
الذين يس��������تولون عليها ليس��������ت لديهم دراي��������ة حقيقية 
بقيمته��������ا أو أثمانها فيذكر عن لس��������ان اح��������د املروجني 
انه تمت بي��������ع قطعة أثرية بمبلغ عش��������رة مايني دينار 
في حني أن قيمتها كان��������ت تفوق املليوني دوالر"، ولفت 
إل��������ى أن "تهريبها يتم عن طريق كردس��������تان أو إيران أو 

تركيا".
وع��������ن الدع��������اوى التي تع��������رض أمام محكم��������ة الجنايات 
املركزي��������ة، يتاب��������ع القاض��������ي أن "اغلبها تتعل��������ق بحيازة 

اآلثار ال املتاجرة"، مش��������يرا إلى أن "أهالي بغداد اغلبهم 
م��������ن املقتن��������ني ال املتاجري��������ن ل��������ذا تكون نس��������بة املتاجرة 
ضئيلة إضافة إلى الجهد االس��������تخباراتي الذي أس��������هم 
ف��������ي تعطي��������ل املتاجرين باآلثار بعد إلق��������اء القبض على 

العديد من األشخاص داخل العاصمة". 
وعن أماكن نشاط تهريب اآلثار ذكر أن "أغلب املحافظات 
الت��������ي تنش��������ط به��������ا عملي��������ات املتاجرة ه��������ي املحافظات 

املحاذية لكردستان".

التفاصيل ص2

أغلب من يتاجرون باآلثار يجهلون أسعارها.. و"داعش" فاقم تهريبها
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القاضي عبد الستار بيرقدار

ظاه��������رة العنف األس��������ري في عص��������ر العوملة 
تحظى باهتم��������ام كل من التش��������ريع الدولي 
والوطن��������ي وكذلك منظمات املجتمع املدني، 
التي تس��������هر عل��������ى إرس��������اء مب��������ادئ حقوق 
اإلنس��������ان ملواجهة هذه الظاه��������رة، من خال 
الت��������ي  الدولي��������ة  واالتفاقي��������ات  املعاه��������دات 
ب��������دأت تفرض نفس��������ها في كاف��������ة املعامات 

والسلوكيات اإلنسانية واالجتماعية.
 إذ أصب��������ح في غالب األح��������وال يمارس هذا 
العنف ض��������د كل مكونات األس��������رة، -س��������واء 
كان��������ت أصوال أو فروع��������ا أو أزواج � علما أن 
النس��������بة الكبرى منه تم��������ارس على الطرف 
الضعي��������ف في املنظومة األس��������رية كاألطفال 
بأشكال متعددة أفرزتها رياح العوملة، بفعل 
تعاظم املخاطر والتحديات بفعل شمولها 
كافة املج��������االت االجتماعي��������ة واالقتصادية 
والسياسية والدينية، مما أدى إلى انتشار 
العن��������ف ب��������كل أنواع��������ه بما فيه األس��������ري في 
املجتمعات، إلى أن أصبح جزءًا من املعايير 
الثقافي��������ة واملجتمعية الت��������ي تصنع البيئة 

األسرية.
 ل��������ذا ارتبط ذل��������ك بوجود منظم��������ات حقوق 
اإلنس��������ان وغيرها من املنظم��������ات الحكومية 
وغي��������ر الحكومية التي أنش��������ئت لرصد عدم 
الت��������زام ال��������دول الت��������ي ال تمتث��������ل لنص��������وص 

املعاهدات واالتفاقيات الدولية املعتمدة.
 وباعتبار العراق عضوا فاعا في املجتمع 
الدول��������ي فإن��������ه أخ��������ذ عل��������ى عاتق��������ه االلتزام 
باملعاه��������دات واالتفاقي��������ات الدولية املتعلقة 
بتنظي��������م األس��������رة، م��������ا جعل��������ه ينخ��������رط في 
سلس��������لة من اإلصاحات التش��������ريعية التي 
عرفته��������ا غالبي��������ة القوان��������ني وذل��������ك من أجل 

تكريس مبادئ املساواة واإلنصاف.
 وتأتي أهمية تشريع قانون العنف األسري 
الذي أصبح ظاهرة مس��������تفحلة في املجتمع 
العراقي، بحكم أن قانون حماية األس��������رة لم 
يش��������رع حتى اآلن، مما ترك فراغا، وذلك في 
ظل االكتف��������اء باألحكام العام��������ة املنصوص 

عليها في قانون العقوبات العراقي.

قانون العنف األسري

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

)JAMC(

hjc.idep2013@gmail.com

اإلفتتاحية

بغداد / حيدر زوير

أكد رئي��������س املحكمة الجنائية املركزية 
القاضي أحمد األميري إن التنظيمات 
اإلرهابية مّول��������ت الكثير من عملياتها 
أخ��������رى  جرمي��������ة  أعم��������ال  خ��������ال  م��������ن 
كالخط��������ف واملس��������اومة أو التهريب أو 
االتجار بالبش��������ر وتروي��������ج املخدرات، 
الفتا إلى أن "صلة وثيقة وتواصا بني 
اإلرهابي��������ني والعصابات األخرى على 

الرغم من عدم التقائهم فكريا".
وق��������ال األميري ف��������ي حوار موس��������ع مع 
"القضاء" إن "العراق يعتبر من البلدان 
املتقدم��������ة في مكافح��������ة اإلرهاب"، الفتا 
إل��������ى "أن قانون مكافح��������ة اإلرهاب أحد 

القوان��������ني الرائدة ف��������ي املنطقة والعالم 
بهذا املجال".

من جهة أخ��������رى وصف رئيس محكمة 
قان��������ون املخدرات  املركزية  الجناي��������ات 
ب�"الهزيل"، منتقدا  العقلي��������ة  واملؤثرات 
عدم إشراك مجلس القضاء األعلى في 
كتابة هذا القانون، الفتا إلى أن جريمة 
املخ��������درات توازي جرائ��������م اإلرهاب في 

خطورتها على املجتمع.
ويفرق األميري بني الجريمة اإلرهابية 
عن الجرائ��������م األخرى بالقول "ممكن أن 
تؤدي أي جريمة إلى أضرار وخطورة 
طبع��������ًا إال أن ذل��������ك ال يتع��������دى أن يكون 
عل��������ى نط��������اق ش��������خصي او مناطق��������ي 
او عائل��������ي"، الفت��������ا إل��������ى أن "الجريم��������ة 

اإلرهابي��������ة بمج��������رد حصوله��������ا فأنها 
يمت��������د تأثيرها إل��������ى كل املجتمع الذي 
وقع��������ت فيه من حيث التأثير النفس��������ي 
والخ��������وف والرع��������ب ال��������ذي تزرع��������ه في 
نفوس املجتمع كونها جريمة ال تتعلق 
بالش��������خص الذي وقعت ضده كما في 
الجرائم العادية إنما القصد منها هي 
ضرب اس��������تقرار وامن املجتمع ككل بل 
أكثر من ذل��������ك فأن خطواتها وتأثيرها 
يتع��������دى حدود الدولة الت��������ي تقع فيها 
مما يدفع بالدول األخ��������رى إلى اتخاذ 
الحيط��������ة والح��������ذر بالرغم م��������ن وقوع 
الجريم��������ة خارج حدودها خش��������ية من 

انتقال آثارها".
مكافح��������ة  قان��������ون  "تش��������ريع  ان  ورأى 

ف��������ي   2005 لس��������نة   13 رق��������م  اإلره��������اب 
الع��������راق بالرغم من ان��������ه تجربة حديثة 
ومتط��������ورة في التص��������دي ملكافحة هذا 
النوع م��������ن الجرائم إال انه من القوانني 
الرائ��������دة ليس عل��������ى مس��������توى الوطن 
العربي والشرق األوسط فحسب إنما 

على مستوى العالم".
"للعصاب��������ات  أن  األمي��������ري  وأك��������د 
اإلرهابي��������ة جرائم أخ��������رى فهي تحاول 
تمويل نش��������اطاتها من جرائم الخطف 
واملساومة والسطو املسلح وخصوصا 
على محال صاغة الذه��������ب والصيرفة 
واملص��������ارف والت��������ي تك��������ررت وثبت��������ت 
ف��������ي أكثر م��������ن جريمة وكذل��������ك االتجار 
باملخ��������درات واآلث��������ار والنف��������ط لغرض 

دفع رواتب عناصرها وشراء األسلحة 
واملتفجرات".

وعن قانون املخ��������درات الجديد يعتقد 
األميري أن "املخدرات جريمة كبرى في 
مقاب��������ل قانون هزيل، ه��������ي من الجرائم 
الخط��������رة جدا عل��������ى الصعي��������د العاملي 
والتي أصبحت توازي جريمة االتجار 
بالس��������اح إن لم تتعداه��������ا كما ثبت أن 
تجارة املخدرات من املصادر الرئيسية 
لتمويل الجماع��������ات اإلرهابية وملا لها 
م��������ن تأثير ف��������ي القضاء عل��������ى مجتمع 

بأكمله".

التفاصيل في صفحة حوار

رئيس الجنايات المركزية: اإلرهابيون تواصلوا 
مع عصابات جرمية أخرى

قال إن قانون مكافحة اإلرهاب من التشريعات الرائدة عامليا

بغداد/ ضحى عبد الكريم 

تتفاوت العقوبات عن جريمة اإلجهاض حتى 
يصل أقصاها إلى الحبس نحو 15 عاما، إال أن 
هذه الوقائع غالبا م��������ا تبقى طي الكتمان درءًا 

للمسؤوليات الجزائية.

وقال القاضي خضير س��������لمان ف��������ي مقابلة مع 
"القض��������اء" إن "اإلجهاض يع��������د جريمة عالجها 
قانون العقوب��������ات العراقي بامل��������واد )418-417-
419("، الفتا إلى أن "القانون فصل في كل فقرة، 

الحالة وعقوباتها".
وأضاف سلمان أن "اإلجهاض حدد وفق حاالت 

معين��������ة منها إذا تم بموافق��������ة املجني عليها او 
تم من دون رضاها، فف��������ي الحالة األولى تكون 
العقوب��������ة وفق املادة 417 م��������ن قانون العقوبات 
وتتضمن أيضا عقوبة للشريك إذا أفضت إلى 
وفاة املجني عليها حيث حدد القانون عقوبتها 

بالحبس )7( سنوات واعتبرها جناية".

وزاد بالق��������ول أن "هن��������اك ظرفا مش��������ددا إذا كان 
الش��������ريك طبيبا او صيدالني��������ا او كيميائيا أو 
قابل��������ة مأذونة، يكون هنا حكم الظرف املش��������دد 

الحبس أكثر من سبع سنوات". 

التفاصيل ص3

ال مخبرين عن جريمة اإلجهاض 
بابل/ مروان الفتالوي

خلص��������ت إحصائي��������ة أعدتها "القض��������اء" إلى أن 
النس��������اء ترتك��������ب ما يع��������ادل 2 % م��������ن مجموع 
الجرائم في الباد، بحس��������ب األحكام الصادرة 
من محاكم الجنايات والجنح واألحداث خال 

عام واحد.
وتم إع��������داد هذه العّينة اعتم��������ادًا على مجموع 
الجرائم في بابل، بالنظر إلى جغرافيا املحافظة 
بني الوسط والجنوب وطبيعتها السكانية من 

حيث املجتمعني الحضري والريفي.
ووجدت اإلحصائية أن محاكم الجنح في بابل 
س��������جلت )163( حكمًا ضد النس��������اء خال العام 
املاض��������ي، فيما لم ترتكب املرأة أية جناية خال 

تلك املدة.
في املقابل، أصدرت محاكم بابل )5471( حكمًا 

ض��������د الرجال، ج��������اءت ع��������ن جرائ��������م الجنايات 
والجن��������ح واألحداث خ��������ال الع��������ام املاضي، ما 
يعن��������ي أن جريمتني اثنني ارتكبتها نس��������اء بني 
كل مئ��������ة جريم��������ة، أي اثنان باملئ��������ة من مجموع 
الجرائم، بينما تذهب نس��������بة %98 من الجرائم 

إلى الذكور.
وعن أبرز الجرائم التي ترتكبها النس��������اء يعّلق 
القاضي مظهر بدر الطرف��������ة بأن املحاكم نادرًا 
م��������ا تس��������تقبل جرائم مرتكبة بواس��������طة نس��������اء 
لكنه لم ينف وجوده��������ا، الفتا إلى أن "القضايا 
ال��������واردة إلى محاكم الجنح س��������جلت مجموعة 
من الجرائم ضد النس��������اء منها الس��������ب والشتم 
وتس��������جيل صك��������وك ب��������دون رصي��������د وتعني��������ف 
األطفال وشكاوى أخرى أسرية تسجل من قبل 

األزواج".
التفاصيل ص3

النساء ترتكب 2 % فقط 
من مجموع الجرائم 

"القضاء" تعرض اعرتافات إرهابي 
25تركي تعرض لغسيل دماغ عرب االنرتنت قضاة املثنى يناقشون "تعدد اجلرائم" 5

يف التشريع العراقي
استئناف الرصافة: االستعالمات االلكرتونية 

دليل عصري إلرشاد مراجعي احملاكم

كتاب العدد

القاضي علي كمال

اإلفراج الشرطي

■ الواجهة الرئيسية لقصر القضاء في ذي قار/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد / سيف محمد

أس��������همت جه��������ود قضائية اس��������تثنائية 
األمني��������ة  األجه��������زة  م��������ع  وبالتع��������اون 
باإلطاح��������ة بكبرى عصابات التس��������ليب 
اتخ��������ذت م��������ن مناطق العاصم��������ة بغداد 

مسرحًا لتنفيذ عملياتها.
 العصاب��������ة نف��������ذت أكثر م��������ن 39 عملية 
في جانب��������ي الكرخ والرصافة بحس��������ب 
م��������ا يروي قاض��������ي التحقي��������ق املختص، 
مبين��������ًا ان الضحايا يتم اختيارهم بعد 
مراقبتهم بواسطة عناصر يتم زرعهم 

أمام املصارف وشركات الصيرفة.
ويتحدث قاضي محكمة تحقيق الكرخ 
الذي ينظر القضية عن أن "عدد املتهمني 
الذين تم القب��������ض عليهم هم 15 متهمًا 
وال تربطهم صلة قرابة او صداقة إنما 
التقوا في أحد النوادي الليلية واتفقوا 

على تنفيذ هذه العمليات".
ويضي��������ف القاض��������ي ف��������ي حدي��������ث إل��������ى 

"القضاء" ان "ه��������ذه العصابة تمثل اكبر 
عصابة للتسليب في مناطق العاصمة 
بغ��������داد حيث نفذوا أكث��������ر من 39 عملية 
القادس��������ية،  الحارثي��������ة،  مناط��������ق  ف��������ي 
الدورة، الس��������يدية، الخضراء، املنصور، 
الكفاح، ش��������ارع فلسطني، زيونة، جميلة 
واألماك��������ن األخرى الت��������ي تتواجد فيها 

رؤوس أموال".
وع��������ن ط��������رق العصابة للتس��������ليب يبني 
قاض��������ي التحقي��������ق ان "العصاب��������ة تقوم 
بمراقب��������ة الضحي��������ة بواس��������طة عناصر 
يت��������م زرعهم أم��������ام املصارف وش��������ركات 
الصيرفة مستقلني سيارة صفراء اللون 
)أجرة( للتمويه ومجموعة املراقبة هذه 
يقتص��������ر عملها على مراقب��������ة الضحية 
وما إذا كان الشخص املستهدف يحمل 

االموال أم ال وتحديد وجهته".

التفاصيل ص3

أكبر شبكة "تسليب" 
في بغداد أمام تحقيق الكرخ

بغداد / القضاء

طّور قس��������م تكنولوجي��������ا املعلومات في مجل��������س القضاء 
األعلى ماسحًا ضوئيًا )Scanner( يمنح خدمات مضاعفة 
م��������ن حيث الس��������رعة والكفاءة، فيما لفت مدير القس��������م إلى 
أن الجه��������از تم تصنيعه بجهود ذاتية وبتكلفة منخفضة 

جدًا قياسًا بمثياته.
وذك��������رت من��������ى عب��������د الحس��������ني مدي��������ر قس��������م تكنولوجيا 

املعلومات في مجلس القضاء األعلى إن "القسم نجح في 
تصميم ماس��������ح ضوئي جهاز )Scanner( وبجهد متميز 
من قبل املهندس )حيدر سعد جواد( الذي تولى تصميمه 

وتوفير البرامج القادرة على معالجة الصور".
وع��������ن مواصفات املاس��������ح الضوئ��������ي الجدي��������د قالت عبد 
الحس��������ني ف��������ي حديث إل��������ى "القض��������اء" إن "الجه��������از يحمل 
امتيازات عديدة إذ يستطيع التقاط أكثر من )30( صورة 
في الدقيق��������ة الواحدة في حني أن أغل��������ب األجهزة األخرى 

تستطيع التقاط صورة واحدة كل ثاث دقائق"، موضحة 
 )feeder( أن "أجهزة املاسح الضوئي ذاتية سحب الصور
ال تس��������تطيع التق��������اط أكثر م��������ن )15( صورة ف��������ي الدقيقة 
الواح��������دة باإلضافة إلى كفاءتها الضعيفة إذ تحتاج إلى 
صيانة دائمة الس��������يما أن قطع غياره��������ا غير متوفرة في 

األسواق املحلية".

 التفاصيل ص5

"تكنولوجيا المعلومات" يطور ماسحا ضوئيا بامتيازات مضاعفة

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
احلق يف النقد 

يف القانون العراقي
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الحق في النقد في القانون العراقي

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

النق��������د ه��������و مظهر حري��������ة التعبير الوحي��������د ذو الطاب��������ع االيجابي 
والقيمة الفاعلة في املجتم��������ع الذي يضمن تطوره وتقدمه والحق 
في النقد هو ابداء الرأي في أمر من االمور أو عمل من األعمال دون 
مس��������اس بش��������رف أو اعتبار صاحب األمر أو العمل بغية التشهير 

بها والحط من كرامته.
 فإذا تجاوز النقد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب 
أو اهان��������ة أو قذف على حس��������ب األحوال ويضطر املش��������رع الجنائي 
أحيانا إلى تقرير إباحة بعض النقد الذي تتوافر فيه أركان القذف 
أو الس��������ب لترجيح حماية القاذف ال��������ذي تهدف إلى مصلحة عامة 
وبش��������روط معين��������ه على حماية املق��������ذوف بيد إن النق��������د في حاالت 
أخرى ال تتوافر فيه أركان جرائم السب والقذف ويستمد حق النقد 
ش��������رعيته وأساس��������ه من الدس��������تور ومن قانون العقوبات وقوانني 
حماي��������ة الصحفيني وإذا ما أعطى هذا الحق للصحفي فانه يتوقع 
ويطمح أن يكشف الصحفي عن مظاهر الخلل في املجتمع ويؤشر 
عل��������ى حلقات ضعفه وعيوبه طمعا في إصاحها واقتراح بدائلها 
وإظه��������ار فضائلها وأس��������اس حق النقد هو فح��������ص العمل والحكم 
عل��������ى قيمته أو تعليق على تصرف وقع فع��������ا أو حكم على واقعة 

مسلمة.
 وإذا كان النق��������د تقديرا أو حكما أو تعليق��������ا أو رأيا قابا للنقاش 
أو الج��������دل بني الرف��������ض والقبول فانه يفرق ع��������ن القذف الذي يمثل 
إس��������ناد واقعة محددة تمس شرف من أس��������ندت اليه وإن الحق في 
النق��������د ينصرف إلى العمل ذاته والنق��������د املباح ال عقاب عليه أصا 
إذ املفهوم أن الناقد لم يخرج في نقده إلى حد القذف والس��������ب. وان 
الشروط املتعلقة بالواقعة محل النقد شرطان األول صحة الواقعة 
مح��������ا لنق��������د أو االعتقاد بصحتها ف��������ا وجه لإلباح��������ة أو الجواز 
إذا كان��������ت تلك الواقعة ملفق��������ة كما لو كانت من اخت��������راع الناقد أو 
محض إش��������اعة تتداولها األلسن أو كان عرضها بصورة مناقضة 

للحقيقة.
والثان��������ي األهمية االجتماعية للواقع��������ة وصلتها بالجمهور حيث 
إن إباحة النقد ال يرتكز فحس��������ب عل��������ى صحة الواقعة إنما ينبغي 
إلى جانب ذلك أن تك��������ون الواقعة محل النقد ذات أهمية للمجتمع 
فالنق��������د يهدف إل��������ى الرقابة على األنش��������طة السياس��������ية والعلمية 
واألدبي��������ة والفنية واملهنية الرس��������مية وغير الرس��������مية وتوجيهها 
وجهة سليمة تحقق املصلحة العامة بهدف تقدمه وازدهاره ومن 
اجل ذلك اشترط الدستور أن يكون النقد بناء وال تتحقق مصلحة 
املجتمع في النقد املتعل��������ق بالوقائع والتصرفات الخاصة بحياة 

الناس الخاصة.
ويجب إن تتوافر في النقد بعض الش��������روط التي تجعله في املسار 
القانوني الصحيح وه��������ي أن يكون الرأي أو التعليق منصبا على 
الواقعة ومس��������تندا إليها وأن ال يك��������ون الرأي أو التعليق قد تجاوز 
ما يس��������تلزمه الحكم أو التقدير للواقعة وإن تكون الصياغة للرأي 
أو التعليق في عبارات مناسبة واستهداف املصلحة العامة وذلك 
من خال توافر حسن النية لدى الناقد من خال الكشف في وقائع 
تهم املجتمع والس��������عي إلصاح الخلل وتقوي��������م مرتكبيها إما اذا 
اس��������تهدف مصالحة الش��������خصية وس��������عى إلى إش��������باع أحقاده أو 

نوازعه الوصولية واإلضرار باآلخرين فهو سيئ النية.
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القانون اجلديد يهتم بالدور البغدادية القدمية ومينع هدمها

أغلب من يتاجرون باآلثار يجهلون أسعارها 
و"داعش" فاقم تهريبها

بغداد / إيناس جبار

وف��������ي تعليقه إلى "القضاء" يس��������تدرج 
القاض��������ي س��������هيل الحمدان��������ي مراحل 
االتجار باآلث��������ار تاريخيًا في العقود 
األخيرة، ويقول إن "الجريمة موجودة 
منذ عق��������ود إال أنها كان��������ت محصورة 
بيد أش��������خاص محددين وقريبني من 
النظام الس��������ابق، لك��������ن بعد ذلك وكون 
البلد م��������ر بمراحل مختلفة منذ الغزو 
األميرك��������ي إلى دخول داعش نش��������طت 
الكثي��������ر م��������ن العصابات الت��������ي تروج 
لبيع اآلثار واالتجار بها سواء اآلثار 
املوج��������ودة ف��������ي املتح��������ف الوطن��������ي أو 
املواق��������ع األثرية فقد وج��������دت طريقها 
خ��������ال أوق��������ات الفوض��������ى إل��������ى خارج 

الباد".
وأوض��������ح الحمداني أن "اغل��������ب اآلثار 
املس��������روقة يتم التعامل واالتجار بها 
بأثمان بخس��������ة، ألن األشخاص الذين 
يس��������تولون عليها ليست لديهم دراية 
حقيقي��������ة بقيمته��������ا أو أثمانها فيذكر 
عن لس��������ان احد املروجني انه تمت بيع 
قطع��������ة أثري��������ة بمبلغ عش��������رة مايني 

دين��������ار ف��������ي ح��������ني أن قيمته��������ا كان��������ت 
تف��������وق املليون��������ي دوالر"، ولفت إلى أن 
"تهريبها يتم عن طريق كردستان أو 

إيران أو تركيا".
وع��������ن الدع��������اوى الت��������ي تع��������رض أمام 
محكم��������ة الجناي��������ات املركزي��������ة، يتابع 
القاض��������ي أن "اغلبها تتعل��������ق بحيازة 
اآلث��������ار ال املتاج��������رة"، مش��������يرا إل��������ى أن 
"أهال��������ي بغ��������داد اغلبهم م��������ن املقتنني 
نس��������بة  تك��������ون  ل��������ذا  املتاجري��������ن  ال 
املتاج��������رة ضئيلة إضاف��������ة إلى الجهد 
االستخباراتي الذي أسهم في تعطيل 
املتاجرين باآلثار بع��������د إلقاء القبض 
عل��������ى العديد م��������ن األش��������خاص داخل 

العاصمة". 
وعن أماكن نش��������اط تهريب اآلثار ذكر 
أن "أغلب املحافظات التي تنش��������ط بها 
املتاج��������رة ه��������ي املحافظات  عملي��������ات 
املحاذي��������ة لكردس��������تان، وكذل��������ك بادية 
الس��������ماوة بدرجة كبي��������رة التي تعرف 
أنواعا من التهريب كاآلثار واملخدرات 

واألغنام".

وعن الجانب التشريعي لحماية اآلثار 
يتحدث الحمداني عن أن "قانون اآلثار 
رقم 55 لس��������نة 2002 ح��������دد العقوبات 
بالفصل الس��������ادس منه بامل��������واد 38 – 
47"، الفتا إلى أن "املادة 38 من القانون 
حددت العقوبة س��������جن عشر سنوات 
وتعوي��������ض ضع��������ف القيم��������ة املق��������درة 
لآلث��������ار بحق كل من لدي��������ه قطع أثرية 
ولم يس��������لمها للدولة خ��������ال 30 يوما، 
أما امل��������ادة 39 فح��������ددت عقوبة حيازة 
املخطوطات واملسكوكات واملادة )40( 
حددت عقوبة الس��������جن مدة ال تقل عن 
5 س��������نوات وال تزيد عن 15 س��������نة لكل 
من س��������رق أثرا أو تراث��������ا، وغيرها من 

املواد العقابية".
وأف��������اد الحمداني بأن "القانون ش��������دد 
أيض��������ا عل��������ى كل الجه��������ات الحكومية 
أو املواطن��������ني م��������ن يرغب بتش��������ييد أو 
بناء مش��������روع ويس��������تثمر في العراق 
أن يراجع الدائرة القانونية املختصة 
الستحصال  املوافقة بالبناء إذ اهتّم 
قانون اآلثار بالدور السكنية التراثية 

واألثري��������ة وس��������بل املحافظ��������ة عليه��������ا، 
فمث��������ا ال��������دور التراثي��������ة في )ش��������ارع 
النهر( ال يجوز بيعها أو إيجارها أو 

هدمها". 
من جانبه أفاد قاض آخر في محكمة 
التحقيق املركزية بأن "عملية املتاجرة 
باآلثار تعتبر من الجرائم املاسة بأمن 
الدولة ونش��������طت بعد سيطرة داعش 

على مساحات كبيرة من املوصل".
وأفاد القاض��������ي أن "كثيرا من الجرائم 
ت��������م ضبطها عمليا بالجرم املش��������هود 
أثن��������اء بي��������ع تل��������ك اآلثار حي��������ث تعتبر 
األس��������اس القانوني الكتمال الجريمة، 
ويتم االس��������تدالل عنها إما عن طريق 
معلومات اس��������تخباراتية او من خال 
مصادر تأت��������ي من تلقاء نفس��������ها إلى 
األجه��������زة األمنية أو املحاك��������م لإلدالء 

باملعلومات".
ويؤك��������د أن "أكث��������ر العصاب��������ات املنظمة 
تنشط في العاصمة حيث تتم عمليات 
االتفاق على االتجار باآلثار"، الفتا إلى 
أن "قس��������مًا من اآلثار يباع داخل العراق 

لوج��������ود الراغبني باقتن��������اء الحاجيات 
األثري��������ة القديم��������ة، أم��������ا القس��������م األكبر 
فيت��������م تهريبه خارج الع��������راق عن طريق 
املحافظات الحدودية مثل التهريب إلى 
األردن عن طريق االنب��������ار او عن طريق 
والنج��������ف وهناك  البصرة  محافظ��������ات 
محافظ��������ات تحتوي عل��������ى اآلثار بكثرة 

مثل محافظة بابل واملوصل".
وعن مصادرة األثريات وعائديتها بعد 
ضبط الجرائم، يخبرنا قاضي التحقيق 
االقتصادي��������ة  الجريم��������ة  "مديري��������ة  أن 
مهمتها ضبط املبال��������غ النقدية املزورة 
وضبط اآلث��������ار وتتع��������اون كل األجهزة 
األمني��������ة عل��������ى ضبطها مثل الش��������رطة 
االتحادي��������ة واملخاب��������رات"، مؤك��������دا "يتم 
إرسال املضبوطات إلى  دائرة املتاحف 
ف��������ي وزارة الثقاف��������ة  لغ��������رض فحصها 
وبي��������ان إذا م��������ا كانت تحم��������ل صفة آثار 
وتراث وهذا بدوره يحدد نوع الجريمة 
وإذ أثبت��������ت أنها آثار يت��������م ضبطها من 
قبلهم وتس��������ليمها إلى املتحف الوطني 

والجهة املسؤولة عنها".   

بغداد/ حيدر زوير

اس��������تخدمت التنظيم��������ات اإلرهابية وس��������ائل التواصل 
االجتماع��������ي أداة مهمة في تجيد اإلرهابيني عن طريق 
غسيل الدماغ الذي تمارس��������ه هذه التنظيمات، وقصة 

عبد الله التركي خير مثال على ذلك.
فما زال يستعمل معجم الكلمات التي تنتمي للتنظيم 
اإلرهابي، وعندما س��������أله قاضي التحقيق في املحكمة 
املركزي��������ة: ما ال��������ذي دفعك لانضم��������ام لتنظيم "داعش" 
اإلرهاب��������ي أج��������اب "عندما فت��������ح الله على ي��������د التنظيم 
املدن في س��������وريا والعراق شعرت أن من واجبي نصرة 
الدين، ولم أس��������تطع أن اكتفي بالقيام بمس��������اندته عبر 
مواقع التواص��������ل االجتماعي فقط، فصرت أبحث عمن 
يس��������اعدني للمش��������اركة في الجهاد من أجل إعاء كلمة 

الدين وقتل الكافرين".
اي��������دن عم��������ر ذو الفق��������ار جلن ويكن��������ى داخ��������ل التنظيم 
اإلرهاب��������ي "عب��������د الله التركي"، ذو الس��������بعة وعش��������رين 
عاما، يغطي الش��������عر األش��������قر رأس��������ه ووجهه، والقادم 
من مدينة تسمى "مرس��������ني" جنوب تركيا، هكذا أجاب 
على قاضي التحقيق الذي س��������مح "للقضاء" أن تحضر 

جلسه التحقيق معه.
وقال "الترك��������ي" وهو يجيب على األس��������ئلة التحقيقية 
"كنت م��������ن املتابعني ألخبار التنظي��������م وهو يفتح املدن 
اإلس��������امية الواحدة تلو األخرى في س��������وريا والعراق 
وكان��������ت هذه األخبار تصلنا عب��������ر مواقع في االنترنت 
وكذل��������ك ع��������ن طري��������ق األصدقاء ف��������ي مواق��������ع التواصل 
االجتماعية الس��������يما صفحة الكترونية باسم "محمد 

سلف".
وأضاف ايدن "كنت أش��������اهد مقاطع فيديوية لعمليات 
مقاتلي التنظيم يرافقها خطابات وأناش��������يد حماسية 
وكان��������ت هذه تزيد من رغبتي باالنضمام للقتال ضمن 
صفوف التنظيم، وعن طريق هذه املواقع تعرفت على 

الشيخ محمد سلف".

أوضح أبو عبد التركي وهو يكمل اإلجابة على أسئلة 
القاض��������ي حول الش��������يخ املذك��������ور إن "محمد س��������لف هو 
مس��������ؤول تجنيد عب��������ر مواقع االنترن��������ت وهو مختص 
بإقن��������اع األتراك وبالفعل تحدث ل��������ي عبر موقع الفيس 
ب��������وك وص��������ار يقنعن��������ي ع��������ن أن االلتح��������اق بالقتال مع 
التنظي��������م من الواجبات التي فرضها الدين على جميع 

املسلمني".
وأكم��������ل يق��������ول "كنت أجهل أي ش��������يء عن أح��������وال املدن 
التي يسيطر عليها التنظيم فأرسل لي "سلف" مقاطع 
فيديوية توض��������ح الحالة الجيدة للم��������دن التي احتلها 
التنظيم وهو يشرح لي كيف أن هذه املدن صارت تتبع 

املنهج الديني بكل شيء في حياة أبنائها".
واسترس��������ل " كل ما قاله لي محمد سلف " كان يقنعني 
إال أن أكث��������ر عب��������ارة أعتقد ه��������ي من غيرتن��������ي بالكامل 

عندما قال لي ال يوجد على وجه هذه األرض من يحكم 
الش��������ريعة اإلسامية إال املدن التي نسيطر عليها فيما 

كل األراضي األخرى أراضي كفر".
"طلبت من محمد سلف -أجاب التركي قاضي التحقيق 
ع��������ن س��������ؤال كي��������ف وصل��������ت لألراض��������ي الس��������ورية-  أن 
يساعدني بالوصول إليه والقتال بني يديه، فبارك لي 

نيتي للهجرة إلى الجهاد ونصرة دولة اإلسام".
"وعن طريق االتصال الهاتفي مع محمد س��������لف يشرح 
عب��������د الله التركي تم التنس��������يق عل��������ى االلتحاق بباص 
ينقلن��������ي مع مجموعة من األتراك ل��������م أعرف منهم أحد 
سابقا إلى مدينة كلس؛ قضاء البيلية" وبعدها زودني 
برق��������م هاتف لش��������خص يتكفل بإدخال��������ي إلى األراضي 

السورية".
يكم��������ل "الترك��������ي وبع��������د اتص��������االت مع الش��������خص ذاته 

الذي لم أعرف أس��������مه وصلت ل��������ه وكان حوله مجموعة 
م��������ن األش��������خاص الذين يروم��������ون هم كذل��������ك لالتحاق 
بالتنظي��������م وم��������ن مدين��������ة  كل��������س انتقلنا إل��������ى املنطقة 
الحدودية مع س��������وريا، بقينا لساعات وبعد منتصف 
الليل وعبر شخص آخر قطعنا املسافة مشيا ولم يكن 

يعترض مسيرنا أحد".
"لم ينقط��������ع اتصالي الهاتفي مع "محمد س��������لف" طيلة 
ه��������ذه الفترة -يش��������رح عب��������د الله- وطلب مني س��������لف أن 
أخبر م��������ن معي بنيتي قص��������د منطقة ال��������ري، وبالفعل 
وعبر س��������يارات متعددة وصلت إل��������ى الري وكان هناك 
باس��������تقبالي محم��������د س��������لف ال��������ذي عانقن��������ي بح��������رارة 
فور مش��������اهدتي وج��������دد لي مباركت��������ه بانضمامي إلى 

املجاهدين".
يوض��������ح عبد الل��������ه "قضيت أس��������بوعًا ف��������ي منطقة الري 
وكنت أس��������كن بمستشفى جعل منه التنظيم ما يسميه 
ب� املضافة، وبعدها أخذني س��������لف إل��������ى معمل مهجور 
قام التنظي��������م بجعله مكانًا لتدري��������ب امللتحقني الجدد، 
قضيت ش��������هرا كاما ف��������ي التدريب وكان��������ت التدريبات 
الجس��������دية محدودة فيم��������ا كان التركيز عل��������ى الدروس 

العقائدية وأهداف التنظيم".
يضي��������ف التركي "بعد انته��������اء فترة ال��������دورة والتدريب 
س��������لمني طلب مني سلف أن ننتقل مع مجموعة كبيرة 
م��������ن املقاتل��������ني املتخرجني من الدورة ذاته��������ا إلى مدينة 
الرق��������ة وهناك قام بتس��������ليمي إلى وال��������ي الرقة الذي قام 
بدوره بتس��������لمي س��������احا متوس��������طا وأمر ل��������ي بكفالة 

مقدارها خمسون دوالرا". 
يجيب  التركي على س��������ؤال القاضي ع��������ن أول عملياته 
ومش��������اركاته بالقت��������ال "ف��������ي الرقة وضعت بما يس��������ميه 
التنظي��������م بالخط الثاني وكنا نقاتل الجيش الس��������وري 
ونتعرض للضربات الجوية وفي الرقة أصبت برأسي 
وعل��������ى أثرها طلبت من الوال��������ي أن أعود لتركيا للعاج 
والراحة، وبعد التنس��������يق مع محمد س��������لف س��������مح لي 

بالعودة".
ويكش��������ف التركي "الق��������ت القوات التركي��������ة القبض علي 

بعد عودت��������ي للمن��������زل إال أنهم أخلوا س��������بيلي بعد 24 
س��������اعة وإجابتي عل��������ى مجموعة أس��������ئلة، اعترفت بها 
أنني كنت في س��������وريا لكنني أخبرتهم أني كنت هناك 
للعمل، وبعد أن أفرج عني قضيت 15 يوما وباالتصال 

ب�محمد سلف عدت إلى الرقة السورية".
"به��������ذا التوقيت أعل��������ن التنظيم على الس��������يطرة الكاملة 
على مدين��������ة املوصل العراقية -يكمل عب��������د الله أفادته- 
وألج��������ل ه��������ذا طلب من��������ي محم��������د س��������لف أن ألتحق مع 
مجموعة م��������ن املقاتلني األجانب إل��������ى العراق وتحديدا 

إلى قضاء تلعفر".
يضيف عبد الله التركي "فور وصولنا إلى تلعفر طلب 
مني أن أشارك في حماية املدينة من أي تعرض للقوات 
العراقية وحينه��������ا لم نكن نواجه إال الضربات الجوية، 
وف��������ي تلعف��������ر تعرف��������ت على ام��������رأة كبي��������رة تعمل ضمن 
التنظيم وهي مس��������ؤولة عن تزويج املقاتلني وأخبرتها 
برغبتي بالزواج وبالفعل وبعد التنسيق مع الوالي تم 

تزويجي من عراقية هي األخرى تعمل مع التنظيم". 
يوض��������ح التركي "كن��������ا مجموعة كبيرة م��������ن األتراك في 
تلعفر وفي الوق��������ت الذي كان التنظيم يقاتل في صاح 
الدي��������ن الق��������وات العراقية كنا نتع��������رض لضربات جوية 
ورغ��������م أن األمراء كان��������وا يدفعون باملقاتل��������ني من والية 
نينوى للمش��������اركة في القتال في صاح الدين واألنبار 
لم يطلب من��������ا أحد هذا". وبعد تحري��������ر مدينة املوصل 
-يكمل التركي أفادته- وبسبب الحصار الشديد للقوات 
العراقي��������ة لقض��������اء تلعف��������ر وقت��������ل مجموع��������ة كبيرة من 
املقاتلني ال��������ذي كانوا معي اضط��������ررت أن أتنكر بأزياء 
عراقية وبرفق��������ة زوجتي وأختها، حاولنا التس��������لل مع 
العائ��������ات النازحة إال أن القوات األمنية وفور وصولنا 

لها كشفت أمرنا". 
م��������ن جانب��������ه أوضح لنا قاض��������ي التحقيق ف��������ي املحكمة 
املركزية أن التحقيقات ما زالت جارية مع أيدن عمر ذو 
الفقار املكنى بأبي عبد الله التركي وس��������يحال بعد ذلك 
إلى املحكمة الجنائية املركزية املختصة من أجل الحكم 

عليه وفقا للقوانني العراقية".

"             " تعرض اعترافات إرهابي تركي تعرض لغسيل دماغ عبر االنترنت

■ تحف ومواد أثرية

■ مواقع التواصل االجتماعي إحدى الوسائل الرئيسية لجذب اإلرهابيين

تحدث قضاة في محكمة 
الجنايات املركزية املتخصصة 

بنظر اإلرهاب والجريمة 
املنظمة عن املتاجرة باآلثار 

وتهريبها، الفتني إلى أن مواد 
أثرية تم بيعها بأثمان "بخسة" 

بسبب جهل املهربني.
وذكر القضاة أن "تهريب اآلثار 

موجود منذ العقود املاضية 
حتى في زمن النظام السابق، 

لكنه انتعش مع دخول "داعش" 
اإلرهابي الذي مّول عملياته 

اإلجرامية من أموال اآلثار".



القضاء ساحة للعدل وإحقاق الحق
إن مب��������دأ حس��������ن النية هو مبدأ عام يس��������ود جمي��������ع العاقات 
القانوني��������ة ويبقى عاما وفاع��������ا وحاكما لهذه العاقات وإن 
لم تورده التش��������ريعات في نصوصه��������ا ألنه من األحكام الكلية 
واألساسية في القانون الحديث، وألنه يحقق اخطر غاية من 
غايات القان��������ون وأجلها وهي درء األض��������رار التي قد يوقعها 

الفرد بغيره في املجتمع.
 وينبني على ذلك مسؤولية هذا الفرد ان كان خصما في نزاع 
معروض امام القضاء، االلتزام التام بأحكام القانون واحترام 
القض��������اء بما له من قدس��������ية تمنع املتخاصم��������ني من ان تكون 
املحاك��������م ميدانا ملخاصماته��������م بعيدا عن مبدأ حس��������ن النية، 
فللقض��������اء مقام واحترام وهو س��������احة الحقاق الحق وتطبيق 
العدل، االمر الذي يحتم عليهم ان يكون سلوكهم خلقيا عاليا 
ف��������ي فهم تطبيق القواعد القانونية في كافة مراحل وإجراءات 
س��������ير الدعوى، فميدان القضاء أعز واكرم من ان يكون ميدانا 
لكيد الخصوم او تعسفهم، وهذا القول يجري كذلك على وكاء 

هؤالء الخصوم ومن يمثلهم او ينوب عنهم في الدعوى.
 وم��������ن اظهر مظاه��������ر خرق هذا املبدأ ما تش��������هده املحاكم على 
اختاف اختصاصاتها سواء املدنية او الجزائية من سلوكيات 
ض��������ارة بالخصم اآلخر ف��������ي الدعوى من خال س��������عي الطرف 
االخر او وكيلة بالتعس��������ف في اس��������تعمال الح��������ق الذي منحه 
القانون ل��������ه بالطعن في األحكام والق��������رارات وهو حق مكفول 
ألطراف الدعوى، اال ان البعض منهم يسعى الى تجاوز حدود 
ه��������ذا الحق من خال الطعن بالقرارات اإلعدادية التي تتخذها 
املحكمة اثناء س��������ير الدعوى والتي ال تقبل الطعن فيها اال مع 
الحكم الفاصل فيها امام جهة الطعن املعينة لها وفق القانون، 
بقصد إلحاق الضرر بهذا الخصم س��������واء بهدف التأخير في 
حسم الدعوى والحيلولة دون وصول الحقوق الى أصحابها 
في اقصر وقت ممكن وضمن الس��������قوف الزمنية التي حددها 
القانون لحس��������مها وإطالة امد النزاع خافا للقانون او بقصد 
اطالة فت��������رة توقيف املتهم في بع��������ض القضايا التي ال يجوز 
القانون اخاء سبيله فيها، وهي بالنتيجة سلوكيات مشينة 
وال تستقيم مع الهدف االسمى الذي ينشده القضاء في إقامة 

العدل وإشاعته بني الناس.
 وكل ذل��������ك لم يكن خافيا عن أنظ��������ار جهات الطعن من محاكم 
التميي��������ز عل��������ى اخت��������اف تخصصاته��������ا فق��������د تص��������دت لهذه 
الس��������لوكيات املخالفة للقانون في العديد م��������ن قراراتها فتارة 
تنب��������ه الخص��������م الذي يس��������عى الى هذا الس��������لوك م��������ن التمادي 
والعبث، وتارة توعز الى محكمة املوضوع باتخاذ اإلجراءات 
القانوني��������ة بحق الخص��������م املتمادي أو وكيل��������ه وقطع الطريق 
أمامه م��������ن اإلمعان بخصم��������ه او العبث بإج��������راءات التقاضي 
عم��������ا بنص امل��������ادة )٥( م��������ن قانون االثب��������ات رقم ١٠٧ لس��������نه 
١٩٧٩ الت��������ي نصت على ان )القضاء س��������احة للع��������دل وإلحقاق 
الح��������ق مما يقتض��������ي صيانته من العبث واالس��������اءة، ويوجب 
على املتخاصمني ومن ينوب عنه��������م االلتزام بأحكام القانون 
وبمبدأ حسن النية في تقديم األدلة، وإال عرض املخالف نفسه 
للعقوب��������ة( مع العرض ان اإلج��������راءات القانونية التي تتخذها 
املحكمة بحق من يتمادى في التعس��������ف بحق خصمه ال يخل 
بما يمك��������ن ان يتخذ بحقه من إج��������راءات انضباطية اخرى إن 
كان وكيا لهذا الخصم وبتقرير او إشعار ترفعه املحكمة الى 
مرجعه او النقابة التي منحته اجازة ممارس��������ة مهنته إلعمال 
النصوص القانونية العقابية التي تتناسب مع جسامة فعله 

املخالف للقانون واملخالف كذلك لقواعد السلوك املهني.

راقبوا الضحايا أمام املصارف.. واستخدموا مثال مصريا دارجا كشفرة للتجمع

15 فردا شكلوا أكبر عصابة "تسليب" 
في بغداد أمام تحقيق الكرخ

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
3تقارير

عينة إحصائية: النساء ترتكب 2 % فقط من مجموع الجرائم 
بابل/ مروان الفتالوي

خلص��������ت إحصائية أعدته��������ا "القضاء" 
إلى أن النس��������اء ترتكب م��������ا يعادل 2 % 
من مجموع الجرائم في الباد، بحسب 
األحكام الصادرة من محاكم الجنايات 

والجنح واألحداث خال عام واحد.
وت��������م إعداد ه��������ذه العّين��������ة اعتمادًا على 
مجم��������وع الجرائم ف��������ي باب��������ل، بالنظر 
إل��������ى جغرافي��������ا املحافظة بني الوس��������ط 
والجن��������وب وطبيعته��������ا الس��������كانية من 

حيث املجتمعني الحضري والريفي.
ووجدت اإلحصائية أن محاكم الجنح 
ف��������ي باب��������ل س��������جلت )163( حكم��������ًا ضد 
النس��������اء خال العام املاض��������ي، فيما لم 
ترتك��������ب امل��������رأة أي��������ة جناية خ��������ال تلك 

املدة.

ف��������ي املقاب��������ل، أص��������درت محاك��������م باب��������ل 
)5471( حكمًا ض��������د الرجال، جاءت عن 
جرائ��������م الجنايات والجن��������ح واألحداث 
خ��������ال الع��������ام املاض��������ي، م��������ا يعن��������ي أن 
جريمتني اثن��������ني ارتكبتها نس��������اء بني 
كل مئ��������ة جريم��������ة، أي اثن��������ان باملئة من 
مجموع الجرائم، بينما تذهب نس��������بة 

%98 من الجرائم إلى الذكور.
وع��������ن أب��������رز الجرائ��������م الت��������ي ترتكبه��������ا 
النس��������اء يعّل��������ق القاض��������ي مظه��������ر بدر 
الطرفة بأن املحاكم نادرًا ما تس��������تقبل 
جرائم مرتكبة بواس��������طة نساء لكنه لم 
ينف وجودها، الفت��������ا إلى أن "القضايا 
ال��������واردة إل��������ى محاكم الجنح س��������جلت 
مجموعة من الجرائم ضد النساء منها 
السب والشتم وتسجيل صكوك بدون 
رصي��������د وتعني��������ف األطفال وش��������كاوى 

أخرى أسرية تسجل من قبل األزواج".
إل��������ى  ف��������ي حدي��������ث  الطرف��������ة  وأض��������اف 
"القض��������اء" أن "هن��������اك جرائم أخرى ضد 
املرأة تخ��������ص قضايا النزاه��������ة، وكذلك 
سجلت املحاكم جرائم سرقة ونشل في 
األماك��������ن املزدحمة وامل��������زارات الدينية"، 
مؤك��������دًا أن "أهم القضايا التي تس��������جل 
ضد امل��������رأة الخيان��������ة الزوجي��������ة والتي 
تص��������ل عقوبتها إلى الحبس الش��������ديد 
خمس س��������نوات ملا لها من تأثير سلبي 

على األسرة واملجتمع".
وع��������ن طبيعة تعامل القض��������اء مع املرأة 
املتهمة يتابع الطرفة أن "املتهم س��������واء 
أكان ذك��������را أم أنثى يبقى مج��������ردًا أمام 
القض��������اء من أي صفة أخ��������رى"، لكنه لم 
ين��������س أن "طبيعة املجتم��������ع قد تفرض 
بع��������ض املراعاة ف��������ي تطبي��������ق األحكام 

العقابي��������ة ض��������د النس��������اء ف��������ا ضير أن 
تعاقب املرأة بالغرامة بداًل عن السجن، 
أو الس��������جن مع وقف التنفيذ إذا كانت 
ظ��������روف القضي��������ة تتي��������ح ذل��������ك، أي أن 
هناك أحكام��������ا بديلة أخف وطأة يمكن 

تطبيقها مع املرأة".
م��������ن جانب��������ه، ي��������رى قاض��������ي التحقيق 
حس��������ني مبدر أن س��������بب قل��������ة الدعاوى 
املس��������جلة ضد املرأة ترجع إلى طبيعة 
املجتمع الذكوري والتقاليد، ويقول إن 
"امل��������رأة غالبا ما تكون الطرف األضعف 
ف��������ي املعادلة، بل ف��������ي كثير من األحيان 
ت��������ؤدي دور الضحية ال الجاني، وأكثر 
من هذا أن العديد من النس��������اء تتعرض 
لكثي��������ر م��������ن العن��������ف حت��������ى تلج��������أ إلى 

القضاء لتسجل الشكوى األولى".
وأض��������اف القاض��������ي مب��������در ال��������ذي نظر 
أن  األس��������رية  الدع��������اوى  م��������ن  الكثي��������ر 
"املحاكم س��������جلت العديد من الدعاوى 
ضد النس��������اء في املدة الس��������ابقة في ما 

يخص الخيانة الزوجية".
وفي الوقت الذي يؤكد أن "دخول مواقع 
التواصل االجتماعي عزز تصاعد هذه 
الدعاوى"، يثير القاضي التساؤل حول 
مفه��������وم "الخيانة الزوجية" بني ما ورد 
في التش��������ريع العراقي كمصطلح وبني 

ما نتداوله في مفهومنا االجتماعي.
ويلف��������ت مبدر إلى "عدم إمكانية اعتبار 
والعاق��������ات  االلكترون��������ي  التواص��������ل 
الغرامية خارج إط��������ار الزوجية خيانة 
زوجي��������ة، ألن التش��������ريع ح��������دد مفه��������وم 

الخيانة بممارسة الفعل الجنسي".
وفيما الم املش��������رع ل�"ع��������دم وجود نص 
يعالج مش��������كات الخيانة االلكترونية 
الت��������ي تفاقمت في امل��������دة األخيرة"، عاد 
ليثن��������ي عل��������ى التش��������ريع ف��������ي جوان��������ب 
أخرى تعامل به��������ا مع املرأة منها "عدم 
جواز توقي��������ف املرأة ف��������ي الجرائم غير 

العمدية".

 

ويتح��������دث قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق 
الكرخ الذي ينظر القضية عن أن "عدد 
املتهمني الذين ت��������م القبض عليهم هم 
15 متهمًا وال تربطه��������م صلة قرابة او 
صداق��������ة إنما التقوا ف��������ي أحد النوادي 
الليلي��������ة واتفق��������وا عل��������ى تنفي��������ذ ه��������ذه 

العمليات".
ويضي��������ف القاض��������ي ف��������ي حدي��������ث إلى 
"القضاء" ان "هذه العصابة تمثل اكبر 
عصابة للتسليب في مناطق العاصمة 
بغ��������داد حيث نفذوا أكثر من 39 عملية 
ف��������ي مناط��������ق الحارثي��������ة، القادس��������ية، 
الدورة، السيدية، الخضراء، املنصور، 
الكفاح، شارع فلسطني، زيونة، جميلة 
واألماكن األخرى الت��������ي تتواجد فيها 

رؤوس أموال".
وعن ط��������رق العصابة للتس��������ليب يبني 
قاض��������ي التحقي��������ق ان "العصابة تقوم 
بمراقب��������ة الضحية بواس��������طة عناصر 
يتم زرعه��������م أمام املصارف وش��������ركات 
الصيرف��������ة مس��������تقلني س��������يارة صفراء 
الل��������ون )أج��������رة( للتموي��������ه ومجموعة 
املراقب��������ة ه��������ذه يقتص��������ر عمله��������ا على 
مراقبة الضحية وما إذا كان الشخص 
املستهدف يحمل االموال أم ال وتحديد 

وجهته".

وأكم��������ل قاضي التحقي��������ق أن "عناصر 
املراقبة يقومون بتزويد أفراد العصابة 
باملعلوم��������ات  وزعيمه��������م  اآلخري��������ن 
املطلوبة لتت��������م محاصرة الضحية من 
األم��������ام ومن الخلف بواس��������طة عجات 
رباعي��������ة الدف��������ع حت��������ى ال يتمك��������ن من 
الهرب ويترجل علي��������ه افراد العصابة 
ملثم��������ي الوج��������ه ويتم اخذ امل��������ال الذي 
يحمله تحت تهديد الس��������اح واخرون 
يقومون بقطع الطريق عن املارة حتى 

يتمكنوا من تنفيذ جريمتهم".
وعرج القاضي على س��������بب اختيارهم 
العجات رباعي��������ة الدفع ألنها "تمتلك 
إمكانية عبور األرصفة حتى يتمكنوا 
معاك��������س  طري��������ق  ال��������ى  العب��������ور  م��������ن 
التجاه الضحية ث��������م يأخذون مفاتيح 
عجلته وهاتفه خش��������ية اللحاق بهم او 
تش��������خيصهم"، الفتا إلى أنه "غالبًا ما 
يتم اختيار أماكن بعيدة او خالية من 
الق��������وات األمنية والس��������يطرات لتنفيذ 

الجريمة".
ويذكر القاضي أن "املتهمني يتخذون 
من منطق��������ة البلديات نقطة النطاقهم 
لتنفي��������ذ جرائمهم ونقطة االلتقاء بعد 

تنفيذ كل جريمة".
الت��������ي يتخذه��������ا  وع��������ن االحتياط��������ات 
أف��������راد العصابة حت��������ى ال يتم القبض 
عليهم يفيد بأنه "يتم استخدام الغاز 
وعادة ما يتم اس��������تخدام مثل مصري 
دارج يقوم زعي��������م العصابة بإخبارهم 
إي��������اه بواس��������طة الهات��������ف النق��������ال م��������ا 
يعن��������ي عليكم التجم��������ع لتنفيذ عملية 
والزمان"، بحس��������ب  باملكان  ويخبرهم 

ما يروي القاضي املختص.
ويس��������تطرد ان  "معظم افراد العصابة 
ال يع��������رف احده��������م اآلخ��������ر او ال يمتلك 
معلومات كافية عن اآلخر سوى اسمه 
الثنائي فقط خش��������ية من القبض على 
احدهم ويعترف على البقية وغالبًا ما 
يت��������م تعزيز العصابة بأفراد جدد عند 

القبض على احدهم".
ويؤك��������د القاض��������ي نصي��������ر حس��������ني أن 
"املتهم��������ني اعترف��������وا بارتكابه��������م هذه 
تصدي��������ق  وت��������م  اإلجرامي��������ة  األفع��������ال 
اعترافاته��������م قضائي��������ا أم��������ام محكم��������ة 
تحقي��������ق الكرخ وفقًا ألحكام املادة 443 

من قانون العقوبات العراقي".
املتهم )ص ، ن( يبلغ من العمر ثاثني 

عامًا وه��������و زعيم هذه العاصمة يروي 
ف��������ي مع��������رض اعترافاته ام��������ام محكمة 
تحقي��������ق الكرخ "كنت كاس��������بًا وبعدها 
تعرفت على اح��������د األصدقاء وعلمني 
على الس��������رقة م��������ن خال كس��������ر زجاج 
السيارات وسرقة ما بداخلها ويطلق 
على هذه العملية بني أوساط املتهمني 

)درب محمد(".
ويضيف املتهم "بعد ذلك تطور العمل 
الى مراقبة األشخاص الذين يدخلون 
الصيرف��������ة  م��������ن مكات��������ب  ويخرج��������ون 
وسلبهم االموال التي يحملونها حتى 
تطور االمر وتعرفت على مجموعة من 
األشخاص وتولدت لدي فكرة السطو 
املسلح على األشخاص الخارجني من 

املصارف والصيرفات".
ويقول املتهم "تعرف��������ت على مجموعة 
من األشخاص وتم االتفاق على العمل 
املش��������ترك بتس��������ليب األش��������خاص وتم 

تقسيم األدوار بيننا".
ويذكر املتهم تفاصيل إحدى العمليات 
الت��������ي ت��������م تنفيذه��������ا حيث يق��������ول "من 
خ��������ال تجوالنا في منطق��������ة الحارثية 
أعلمن��������ي املرابط وهو الش��������خص الذي 

يقوم باملراقبة بخروج ش��������خصني من 
مص��������رف الحارثي��������ة يس��������تقلون عجلة 
نوع جارج��������ر وبالفعل تم اللحاق بهم 
وعند الوصول الى منطقة القادس��������ية 
باتجاه جس��������ر الجادرية تم إجبارهم 

على الوقوف".
ويوضح املته��������م ان طريق��������ة إجبارهم 
"من خال التوقف بعجات ذات الدفع 
الرباع��������ي امامه��������م وخلفه��������م حت��������ى ال 
يتمكنوا من الهرب وقام احد املتهمني 
بقط��������ع الطريق تحت تهديد الس��������اح 
وترج��������ل ع��������دد آخر م��������ن املتهمني وهم 

ملثمو الوجه ويحملون الساح".
ويستطرد ان "املبلغ الذي تمت سرقته 
خ��������ال هذه العملية مئتني وخمس��������ني 
مليون دينار عراقي تم تقس��������يمه على 
بقية املتهمني وكانت حصتي خمسني 

مليون دينار".
ويكم��������ل املته��������م أن "اغل��������ب العملي��������ات 
كانت تتم باألسلوب نفسه وان املبالغ 
التي كانت تس��������رق قس��������م منها كبيرة 
تصل ال��������ى 500 مليون دين��������ار عراقي 
واخرى صغيرة وحتى هناك عمليات 

لم نحصل على شيء منها".

بغداد / سيف محمد

أسهمت جهود قضائية 
استثنائية وبالتعاون مع 
األجهزة األمنية باإلطاحة 
بكبرى عصابات التسليب 

اتخذت من مناطق العاصمة 
بغداد مسرحًا لتنفيذ 

عملياتها.
 العصابة نفذت أكثر من 

39 عملية في جانبي الكرخ 
والرصافة بحسب ما يروي 

قاضي التحقيق املختص، 
مبينًا ان الضحايا يتم 

اختيارهم بعد مراقبتهم 
بواسطة عناصر يتم زرعهم 

أمام املصارف وشركات 
الصيرفة.

■ العصابة تجمعت في ناد ليلي ويجهلون معرفتهم ببعض 

■ القانون يمنع توقيف المرأة في الجرائم غير العمدية

القاضي حاتم جبار الغريري
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ال مخبرين عن جريمة اإلجهاض 
وعقوبتها قد تتجاوز السجن 15 سنة 

بغداد/ ضحى عبد الكريم 

تتفاوت العقوبات عن جريمة اإلجهاض حتى 
يصل أقصاها إلى الس��������جن نحو 15 عاما، إال 
أن ه��������ذه الوقائع غالبا م��������ا تبقى طي الكتمان 

درءًا للمسؤوليات الجزائية.
وقال القاضي خضير س��������لمان في مقابلة مع 
"القضاء" إن "اإلجه��������اض يعد جريمة عالجها 
قانون العقوبات العراق��������ي باملواد )418-417-
419("، الفتا إلى أن "القانون فصل في كل فقرة، 

الحالة وعقوباتها".
وأضاف سلمان أن "اإلجهاض حدد وفق حاالت 
معينة منها إذا ت��������م بموافقة املجني عليها او 
ت��������م من دون رضاها، ففي الحالة األولى تكون 
العقوبة وفق امل��������ادة 417 من قانون العقوبات 
وتتضم��������ن أيض��������ا عقوبة للش��������ريك إذا أفضت 
إلى وف��������اة املجني عليها حيث ح��������دد القانون 
عقوبته��������ا بالس��������جن )7( س��������نوات واعتبرها 

جناية".
وزاد بالق��������ول أن "هناك ظرفا مش��������ددا إذا كان 
الش��������ريك طبيبا او صيدالني��������ا او كيميائيا أو 
قابلة مأذونة، يكون هنا حكم الظرف املش��������دد 

السجن أكثر من سبع سنوات". 
وأش��������ار القاض��������ي س��������لمان إلى "وج��������ود ظرف 
مخف��������ف أيض��������ا إذا أجهضت امل��������رأة خوفا من 
العار  في حال حملها سفاحا فتكون عقوبتها 

بالحد األدنى". 
أم��������ا في حال��������ة أن اإلجهاض تم بع��������دم الرضا 
يوض��������ح س��������لمان ان "املش��������رع ح��������دد العقوبة 
عل��������ى الجريم��������ة باعتباره��������ا جناي��������ة ويحكم 
مرتكبها بالسجن مدة تزيد عن عشر سنوات، 
وبالنس��������بة للش��������ريك إذا أفض��������ت الحال��������ة إلى 
الوفاة فان عقوبته تكون بالسجن مدة ال تزيد 

عن خمس عشرة سنة.
ويكمل  أن "امل��������ادة )419( من قانون العقوبات 
حددت حالة الش��������خص غي��������ر املتعمد وارتكب 

جريمة اإلجهاض أي ان��������ه قام بفعل أدى لذلك 
كالضرب املفضي إلى اإلجهاض، فان العقوبة 
تكون بالحبس املطلق مدة ال تزيد عن خمس 

سنوات".
ويس��������تذكر ان "القان��������ون حدد عقوب��������ة الظرف 
املخفف في حالة األقرب��������اء من الدرجة الثانية  

وإذا كانت الحالة خوفا من العار".  
ويتف��������ق مع��������ه القاضي احمد الصف��������ار قاضي 
أحوال ش��������خصية في استئناف البصرة قائا 
في تعلي��������ق إلى "القضاء" إن "واقعة اإلجهاض 
جريم��������ة معاقب عليها وف��������ق نصوص قانون 

العقوبات العراقي النافذ".
وأضاف الصفار أن "العقوبة تتفاوت حس��������ب 
حاالت نص عليه��������ا القانون أعاه ..فقد تصل 
العقوب��������ة م��������دة ال تزي��������د عن س��������نة وبغرامة او 
إحدى هاتني العقوبتني ملن أجهضت نفس��������ها 
عمدا بأي وس��������يلة كان��������ت او مكنت غيرها من 

ذلك برضاها وبالعقوبة نفسها".
ويضيف "في حال أفضى اإلجهاض إلى موت 
املجن��������ى عليه��������ا حتى ل��������و لم يت��������م اإلجهاض 
فتكون العقوبة الس��������جن مدة ال تزيد عن سبع 
س��������نوات ويعد ظرفا قضائيا مشددا للجاني 
اذا كان طبيب��������ا او صيدليا او قابلة مأذونة او 

إحدى معاونيهم".
وحسب القاضي " اجاز املشرع العراقي ظراف 
قضائيا مخفف��������ا إذا أجهضت املرآة لنفس��������ها 
اتق��������اء للع��������ار ان كان��������ت قد حملت به س��������فاحا 
وكذل��������ك األم��������ر في ه��������ذه الحالة بالنس��������بة ملن 
أجهضه��������ا م��������ن أقربائها إلى الدرج��������ة الثانية 
وكل هذا حس��������ب إح��������كام املادة417م��������ن قانون 

العقوبات العراقي".
ويلفت الصفار الى انه "البد من اإلشارة نادرا 
ما يتم اإلباغ او اإلخبار عن جرائم اإلجهاض 
وذل��������ك ألس��������باب اجتماعي��������ة وغالب��������ا م��������ا تتم 
بس��������رية تامة وقد تخشى املجني عليها القتل 

من ذويها".



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

* نبداأ من املحكمة املركزية ملكافحة الإرهاب 
واجلرمية املنظمة كمحكمة ا�ستثنائية، نريد 

التعرف على كل تفا�سيلها؟
- تم تش��������كيل املحكم��������ة الجنائية املركزي��������ة بناًء 
على أمر س��������لطة االئت��������اف املنحلة رق��������م 13 في 
2004/4/22 واملنش��������ور ف��������ي الوقائ��������ع العراقي��������ة 
بالع��������دد 3983 ف��������ي 2006/6/1 ومقره��������ا بغ��������داد 
وتك��������ون لها والي��������ة قضائية عل��������ى جميع أنحاء 
الع��������راق بالنس��������بة للجرائ��������م التي تدخ��������ل والتي 
أش��������ارت إليها املادة )18( من األمر أعاه تحقيقا 
ومحاكم��������ة. وتتك��������ون م��������ن محكم��������ة التحقي��������ق 
املركزي��������ة وكذلك من املحكم��������ة الجنائية املركزية 
للقي��������ام بعمله��������ا املذك��������ور وه��������ي تطبق -أس��������وة 
بجميع محاكم الع��������راق الجزائية- قانون أصول 
اته��������ا وكذل��������ك  املحاكم��������ات الجزائي��������ة ف��������ي إجراء
القوان��������ني ذات الصلة بعمله��������ا كقانون مكافحة 
اإلرهاب وقانون العقوبات العراقي وغيرها من 
القوانني القضائية املتعلقة بالدعاوى املعروضة 

أمامها.
 

* هل ميكن اعتبار اأن املحكمة املركزية 
وفقا لقانونها و�سالحياتها حمكمة خا�سة؟

- مصطل��������ح "املحاكم الخاصة" يحي��������ل إلى املعاني 
بالس��������لطات  املرتبط��������ة  املحاك��������م  لتل��������ك  الس��������لبية 
التنفيذي��������ة أو األمني��������ة والعس��������كرية والت��������ي تقوم 
بتنفيذ األوامر التي ترتبط بها إضافة الى تطبيق 
القوان��������ني الخاص��������ة، بينم��������ا كان تش��������كيل املحكمة 
الجنائي��������ة املركزية خافا لهذا املفهوم إذ أنها ومن 
أول يوم لتش��������كيلها كانت جزءًا من مجلس القضاء 
األعل��������ى وإحدى املحاك��������م التابعة ل��������ه، كأي محكمة 
أخرى م��������ن محاكم التحقي��������ق والجنايات في باقي 
أنح��������اء العراق، وبالتالي لم ترتبط بأي جهة أخرى 
غير الس��������لطة القضائية متمثل��������ة بمجلس القضاء 
األعل��������ى بل ف��������ي اآلونة األخيرة تم ربطها برئاس��������ة 
اس��������تئناف بغداد الرصافة االتحادية أسوة بباقي 
محاك��������م التحقيق والجنايات التابع��������ة لها، كما أن 
املحكمة الجناية املركزية تطبق في عملها اليومي 
كما ذكرنا القوانني العقابية النافذة وقانون اصول 
املحاكمات الجزائية اس��������وة ببقية املحاكم األخرى، 
باس��������تثناء ما يتعلق باختصاصه��������ا األول )قانون 
مكافح��������ة اإلرهاب رقم 13 لس��������نة 2005( وكذلك في 
م��������ا يتعلق بالس��������ادة القضاة املنس��������بني للعمل في 
محكمتي التحقيق والجنايات املركزية، فبعضهم 
يج��������ري انتداب��������ه من محاك��������م التحقي��������ق األخرى أو 
البداءة أو الشرعية حسب مصلحة العمل والكفاءة 
التحقيقي��������ة وبالعك��������س يجري انت��������داب قضاة من 
محكم��������ة التحقيق والجنائي��������ة املركزية إلى محاكم 
أخ��������رى وبالتالي فان عم��������ل املحكمة اس��������وة ببقية 
محاكم العراق، وبهذا ال يمك��������ن اعتبارها كما قلت 
"محكم��������ة خاصة" ب��������ل يمك��������ن تس��������ميتها "محكمة 
نوعية" نظ��������را إلى حجم عمله��������ا ونوعية الدعاوى 
املعروضة أمامها والتي تشكل في معظمها قضايا 
تتعلق بأش��������خاص لهم خطورة عل��������ى املجتمع بل 

يتعدى خطرهم الحدود اإلقليمية .

* هل تقت�سر حمكمتكم على نظر ق�سايا 
الإرهاب فقط؟ 

- أش��������ارت امل��������ادة )18( من أمر تأس��������يس املحكمة 
إلى اختص��������اص املحكمة بنظر )قضايا اإلرهاب 
وقضاي��������ا الجريم��������ة املنظم��������ة وقضايا الفس��������اد 
الحكومي إضافة الى القضايا املتعلقة بارتكاب 
جرائم الغاية منها زعزعة اس��������تقرار املؤسسات 
أو العملي��������ة الديمقراطية وكذل��������ك أعمال العنف 
العراق��������ي والقوم��������ي واإلثني والدين��������ي( إضافة 
إلى م��������ا يحيله عليه��������ا مجلس القض��������اء األعلى 
قضاي��������ا،  م��������ن  االتحادي��������ة  التميي��������ز  ومحكم��������ة 
ا م��������ن املنظومة القضائية  باعتبار املحكمة جزء
ملجلس القض��������اء األعل��������ى، والرتباطها بمحكمة 
اس��������تئناف بغداد الرصافة االتحادية في الوقت 
الحالي كما م��������ر فان جميع القضاي��������ا الجنائية 
إضافة إلى ما تم ذكره س��������ابقا أصبحت موضع 
اختصاص هذه املحكمة كجرائم القتل والسرقة 
واملخ��������درات وغيره��������ا وبالتالي ف��������ان املحكمة لم 
تعد متخصصة فقط باإلرهاب إنما ذلك يجري 
تقدي��������ره م��������ن مجلس القض��������اء األعلى ورئاس��������ة 
اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة االتحادي��������ة وفقا ملا 

تقتضيه املصلحة العامة .

* تاريخًا لي�ست لدينا جتربة ق�سائية مع 
الإرهاب كيف متت �سناعة ق�ساء يوازي 
ما تعر�ست له البالد من هجمة اإرهابية ؟ 

- بعد حصول التغيير في العراق بعد 2003/4/9 
وجد العراق نفسه أمام هجمة شرسة من جرائم 
العنف الطائف��������ي واالثني والقومي تقودها إياد 
خفي��������ة ولم يكن لها حضور ف��������ي الواقع العراقي 
وال ف��������ي تطبيقات أح��������كام القض��������اء العراقي فما 
كان م��������ن القض��������اء العراق��������ي إال أن تص��������دى لهذه 
الهجم��������ة اإلرهابي��������ة لحماي��������ة املجتم��������ع وأرواح 
األبرياء بما تس��������عفه النص��������وص القانونية في 
قان��������ون العقوب��������ات العراقي كما ف��������ي املواد )194 
و197 / عقوب��������ات وغيره��������ا ( دافع��������ًا باالتج��������اه 
اآلخ��������ر الس��������لطة التش��������ريعية بض��������رورة تحم��������ل 
مس��������ؤوليتها وتش��������ريع القوان��������ني الت��������ي تحقق 
الرادع لهذه الجرائم حت��������ى اثمرت هذه الجهود 
بتش��������ريع قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لس��������نة 
2005 وما أن تم تش��������ريع هذا القانون حتى عمل 
مجلس القضاء األعلى على فتح ندوات قانونية 
للس��������ادة القضاة ودورات قانونية داخل العراق 
وخارجه بغية تطوير الكفاءة القانونية للسادة 
القض��������اة في التعامل مع هك��������ذا نوع من الجرائم 
واملجرمني ومع العمل الدؤوب للس��������ادة القضاة 
في محاك��������م التحقي��������ق والجنايات فق��������د أصبح 
الع��������راق في مصاف ال��������دول املتقدم��������ة إن لم يكن 
األول على مستوى الش��������رق األوسط والعالم في 
نج��������اح تجربته ف��������ي التعامل مع ه��������ذا النوع من 

الجرائم واملجرمني .

* مباذا تختلف دعاوى الإرهاب عن ق�سايا 
اجلرائم الأخرى؟

- ممكن أن تؤدي أي جريمة إلى أضرار وخطورة 
طبع��������ًا إال أن ذلك ال يتع��������دى أن يكون على نطاق 
ش��������خصي او مناطقي )أي املنطق��������ة التي وقعت 
فيها الجريمة( او عائلي )أي على مستوى نطاق 
العائلة او العش��������يرة التي وقعت فيها الجريمة( 
بينم��������ا الجريم��������ة اإلرهابية بمج��������رد حصولها 
فأنها يمتد تأثيرها إلى كل املجتمع الذي وقعت 
فيه من حيث التأثير النفس��������ي والخوف والرعب 
ال��������ذي تزرعه في نفوس املجتم��������ع كونها جريمة 
ال تتعلق بالش��������خص الذي وقعت ضده كما في 
الجرائ��������م العادية إنما القص��������د منها هي ضرب 
استقرار وامن املجتمع ككل بل أكثر من ذلك فأن 
خطواتها وتأثيره��������ا يتعدى حدود الدولة التي 
تق��������ع فيها مما يدفع بال��������دول األخرى إلى اتخاذ 
الحيط��������ة والح��������ذر بالرغ��������م من وق��������وع الجريمة 
خارج حدودها خشية من انتقال آثارها وفكرها 
إل��������ى داخل مجتمعها إضافة إل��������ى تأثيرها على 
األوض��������اع االقتصادية والسياس��������ية للبلد الذي 
تقع فيه بينما الجرائ��������م األخرى تكون محدودة 
التأثي��������ر كونه��������ا جرائ��������م ش��������خصية وبدواف��������ع 
شخصية محدودة مهما بلغت خطواتها كالقتل 

والسرقة واالختاس واملخدرات وغيره.

* هل لدينا قوانني واأدوات منا�سبة 
للتعاطي مع ق�سايا الإرهاب ؟

- ان تشريع قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 
2005 ف��������ي العراق بالرغم من ان��������ه تجربة حديثة 
ومتط��������ورة في التصدي ملكافح��������ة هذا النوع من 
الجرائ��������م إال انه من القوان��������ني الرائدة ليس على 
مس��������توى الوطن العربي والش��������رق األوسط أنما 
عل��������ى مس��������توى العال��������م ف��������ي مكافح��������ة الجريمة 
اإلرهابية وبالتال��������ي فانه يمكن القول إن العراق 
نجح في تشريع قانون يمكنه التعاطي مع هكذا 
ن��������وع من الجرائم في الوقت الحاضر ومن املبكر 
القول بالحاجة إلى قوانني أخرى ملعالجة هكذا 
ن��������وع من الجرائ��������م اإلرهابية الس��������يما وأنها من 
الجرائم الحديث��������ة الظهور ف��������ي املجتمعات وان 
مر على ظهورها ما يقارب الخمس��������ة عشر سنة 
إال أنها قياس��������ًا بالجرائم األخرى البعيدة العهد 
تعتبر من الجرائم الحديثة والغريبة على جميع 

املجتمعات سواء اإلسامية او غيرها. 

* هل ميكن احلديث عن اأن الق�ساء 
العراقي متقدم عربيًا او عامليًا بنظر 

ق�سايا الإرهاب؟
- م��������ع عدد القضاي��������ا اإلرهابي��������ة املعروضة أمام 
القض��������اء العراقي والتي تعددت عش��������رات اآلالف 
وتنوع الجرائ��������م اإلرهابية من خال هذا التعدد 
وتع��������دد املجرم��������ني وتنوع جنس��������ياتهم كالعرب 
واألوربيني واألفارقة ودول شرق أسيا باإلضافة 
إل��������ى العراقي��������ني كان القضاء العراق��������ي هو األول 
في التعاطي مع هك��������ذا قضايا إرهابية وطريقة 

النجاح في معالجتها.
 

*  الع�سابات الإرهابية وبعد جتربة طويلة 
مبقا�ساتها ما هو الو�سف او التعريف 

املنا�سب الذي ت�سفه لها �سيادة القا�سي؟
- ه��������ي منظمة إرهابي��������ة عاملية من حي��������ث الفكر 
والتخطي��������ط والتموي��������ل والنق��������ل والتنفيذ إذ أن 
نقل األشخاص واألسلحة واملتفجرات واألموال 
عب��������ر أكثر من دولة وتنفيذ أعمالها اإلجرامية ال 
يمك��������ن أن يقع من عصاب��������ة او مجموعة إجرامية 
تعمل في نط��������اق محلي ومن الخطأ النظر إليها 
ف��������ي ح��������دود الجريمة الت��������ي ارتكبته��������ا إذ يجب 
معالجته��������ا من ه��������ذا املنظ��������ور الش��������مولي بغية 

القضاء عليها تمامًا.

* اغلب من يعر�سون من اأفراد التنظيمات 
الإرهابية على و�سائل الإعالم هل بالفعل 

هم نادمون جميعًا وكان مغررا بهم؟ 
- الندم في ارتكاب الفعل الجرمي يمكن تصوره 
من ش��������خص دفعت��������ه ظروف آنية الرت��������كاب فعله 
اجتماعي��������ة  ظ��������روف  او  الته��������ور  او  كالغض��������ب 
وعشائرية كالقتل بالترصد او سبق اإلصرار أو 

ظروف مادية كالعوز والحاجة في جرائم السرقة 
او غيره��������ا من الظ��������روف التي تدفع بالش��������خص 
إل��������ى ارتكاب فعل مخالف للقانون أما بالنس��������بة 
للجريمة اإلرهابية فهي مبنية باألس��������اس على 
الفك��������ر والعقيدة واإليمان والتي ال تتوفر إال عن 
قناعة تام��������ة، فكيف ملن دخل به��������ذه التنظيمات 
اإلرهابية عن قناع��������ة وأيمان أن يناقض قناعته 
بالن��������دم الس��������يما وإنه��������ا كان��������ت بإرادت��������ه الحرة 
املختارة وبالتالي فا وجود ملصطلح الندم ملن 

يعتنقون هذا الفكر املتطرف أصا بإراداتهم. 

* عن طريق خربتك يف حماكمة 
الإرهابيني، هل النتماء للتنظيم الإرهابي 

اأ�سبابه القناعة الفكرية اأم هناك اأ�سباب 
اأخرى؟

- إن أس��������اس االنتم��������اء ألي تنظي��������م ه��������و اإليمان 
واالقتناع بمبادئه وان أس��������اس قيام التنظيمات 
اإلرهابي��������ة وانتش��������ارها هو التروي��������ج ألفكارها 
بش��������تى الوس��������ائل ومنه��������ا وس��������ائل التواص��������ل 
)وف��������ق  إس��������امية  دول��������ة  بإقام��������ة  االجتماع��������ي 
منظورها( وتكفير الغير واس��������تباحة دمه وماله 
وعرضه وان هجرة النس��������اء والرجال في سبيل 
االلتح��������اق به��������ذه التنظيم��������ات يؤك��������د قناعتهم 
الفكرية به��������ذه األفكار املطروحة وال يمكن القول 
باإلجب��������ار أو ع��������دم وج��������ود اإلرادة مل��������ن ينتم��������ي 
له��������ذه التنظيمات الس��������يما وان هذه التنظيمات 
ال س��������لطان لها في الدول التي ق��������دم منها هؤالء 

األشخاص.

* مباذا يختلف الإرهابيون املحليون عن 
العرب والأجانب؟

- إن اإلرهابيني املحليني هم من قادة التنظيمات 
اإلرهابية وذلك بحكم نش��������أة ما يسمى "داعش" 
ودعوته إلى تأس��������يس دولة إسامية في العراق 
وس��������وريا حيث كان��������وا أول الدعاة واملؤسس��������ني 
لذلك وبحكم خبراتهم بتفاصيل املنطقة وبحكم 
خبرته��������م العس��������كرية إذ أن اغلبه��������م م��������ن ق��������ادة 
الجيش واألنظمة األمنية للنظام السابق بينما 
اإلرهابي��������ون الع��������رب واألجانب ه��������م غالبا يكون 
من منفذي العمليات االنتحارية بحكم إيمانهم 
وهجرتهم إلى )الدولة اإلسامية( لغرض املوت 
في س��������بيل تحقيقه��������ا كما ت��������م إقناعه��������م فكريا 

بذلك.
 

* كم كان ملحكمتكم دور يف مكافحة 
الإرهاب يف العراق وم�ساعدة الأجهزة 

الأمنية يف هذا الهدف؟
- م��������ن خ��������ال قي��������ام محكم��������ة التحقي��������ق املركزي��������ة 
واملحكمة الجنائية املركزية بنظر قضايا اإلرهاب 

والجرائم اإلرهابية توصلت من خال تحقيقاتها 
إل��������ى مجموعة من الش��������بكات اإلرهابي��������ة املرتبطة 
ببعضه��������ا البعض م��������ن خال اعتراف��������ات املتهمني 
وإص��������دار الق��������رارات املناس��������بة ف��������ي متابع��������ة هذه 
الش��������بكات اإلرهابية والقبض عليه��������ا وتقديمها 
للقض��������اء وتحدي��������د أعمالها كما س��������اهمت في مد 
األجه��������زة األمنية باملعلوم��������ات املتوفرة لديها من 
خال القضايا املعروض��������ة في التوصل ملعلومات 
مهم��������ة عن جرائ��������م إرهابية مخطط له��������ا حيث تم 
تزويد الجه��������ات األمنية بهذه املعلومات مما منع 
حدوث كثي��������ر من الجرائ��������م اإلرهابية ومس��������اعدة 
الجه��������ات األمنية ف��������ي القبض عل��������ى املتهمني قبل 
قيامهم بتنفي��������ذ هذه األفعال مما حال دون وقوع 
خسائر بشرية او أضرار مادية. كما قامت املحكمة 
بعقد ندوات تحقيقية لكثير من ضباط التحقيق 
املختصني بهذا نوع من الجرائم وكيفية التعامل 
م��������ع املعلوم��������ة األمني��������ة واالس��������تخبارية وكذل��������ك 
كيفي��������ة التعامل م��������ع قضايا الجريم��������ة اإلرهابية 

واألشخاص املتهمني بهذا النوع من الجرائم. 

* ما �سلة اجلرائم املنظمة وغريها 
بالإرهاب؟

- للمنظمات اإلرهابية صات وثيقة بعصابات 
الجريم��������ة املنظم��������ة بالرغم م��������ن أنه��������ا ال تلتقي 
معها فكري��������ا وهدفا إال أنها تحاول االس��������تفادة 
م��������ن إمكاني��������ات ه��������ذه العصاب��������ات كالعصابات 
املتخصصة في نقل وغس��������يل األموال عبر الدول 
وكذل��������ك عصاب��������ات نق��������ل وتهري��������ب األش��������خاص 
وكذل��������ك عصاب��������ات االتج��������ار بالس��������اح وكذل��������ك 
عصابات االتجار باملخدرات في س��������بيل إيصال 
وس��������ائل تمويلها من حيث األشخاص واألموال 

والساح.

* هل للجماعات الإرهابية اأعمال غري 
اإرهابية؟ 

- بالتأكي��������د فهي تحاول تمويل نش��������اطاتها من 
جرائ��������م الخطف واملس��������اومة والس��������طو املس��������لح 
الذه��������ب  صاغ��������ة  مح��������ات  عل��������ى  وخصوص��������ا 
والصيرف��������ة واملص��������ارف والتي تك��������ررت وثبتت 
ف��������ي أكثر من جريمة وكذل��������ك االتجار باملخدرات 
واآلث��������ار والنفط لغرض دف��������ع رواتب عناصرها 

وشراء األسلحة واملتفجرات.
 

* ما هو تقييمكم لقانون املخدرات الذي 
�سرع موؤخرا؟

- اعتق��������د أن املخ��������درات جريمة كب��������رى في مقابل 
قانون هزيل، هي من الجرائم الخطرة جدا على 
الصعي��������د العاملي والتي أصبحت توازي جريمة 
االتج��������ار بالس��������اح إن لم تتعداه��������ا كما ثبت أن 
تجارة املخدرات من املصادر الرئيسية لتمويل 
الجماعات اإلرهابي��������ة )كطالبان والقاعدة ( وملا 
له��������ا من تأثير في القض��������اء على مجتمع بأكمله 
السيما وانها تستهدف الشباب فيه والذين هم 
عماد نهوض املجتمعات، أمام هذا كله فقد كنا 
نأمل إصدار قانون بمثل هذه التحديات إال إننا 
فوجئن��������ا بتش��������ريع قانون املخ��������درات واملؤثرات 
العقلية رقم 50 لس��������نة 2017 ال��������ذي وردت اغلب 
الجرائ��������م في��������ه )بعقوب��������ة الجنح��������ة( إضافة إلى 
املعاقبة على جريمة التعاطي للمخدرات بعقوبة 
)الجنحة أيضا( كما ان بعض النصوص جاءت 
غير رصينة من الناحي��������ة القانونية مما يطول 
ش��������رحها في هذا املقام ومثال ذلك حجز األموال 
املنقول��������ة وغي��������ر املنقولة املتهم��������ني واملحكومني 

فيه.

 * هل كنتم كمجل�س ق�ساء جزءا من 
و�سع هذا القانون؟

- كا وان عملية تش��������ريع هذا القانون وإصداره 
نعتق��������د كان��������ت بالتع��������اون ب��������ني وزارة الصح��������ة 

ومجلس النواب العراقي.
 

*  هل تقدمتم بطلبات لتعديل هذا القانون؟
- ال ل��������م يؤخذ رأي مجلس القض��������اء األعلى بهذا 
الص��������دد إال ان��������ه كانت لنا دراس��������ة موجزة حوله 

اعتق��������د أنه��������ا دفع��������ت إل��������ى إص��������دار التعليم��������ات 
الخاص��������ة بالتنفي��������ذ والت��������ي نش��������رت بالوقائ��������ع 
العراقية بالع��������دد 4464 ف��������ي 2017/10/9 والتي 
عالجت بع��������ض ما ورد فيه س��������لبيات وان كانت 

غير دقيقه قانونا. 

* هل اأثر هذا القانون على اجلهود يف 
مكافحة انت�سار ظاهرة املخدرات؟

 - بالتأك��������د فأن��������ت عندما تق��������وم بوضع عقوبات 
بس��������يطة وغي��������ر رادع��������ة إنم��������ا توح��������ي لآلخرين 
بارتكاب الفعل الجرمي مع تس��������هيات قانونية 
ف��������ي املعاقب��������ة علي��������ه. فل��������و أخذنا مث��������ا جريمة 
التعاط��������ي والت��������ي ذكرنا تكون عقوب��������ة مرتكبها 
هي )عقوبة الجنح��������ة( وبالتالي فأنت إن رغبت 
من��������ع ش��������خص م��������ن التروي��������ج وبي��������ع بضاعت��������ه 
فعلي��������ك أن تضع عقوبة ش��������ديدة ملن يقتني هذه 
البضاعة ويس��������تخدمها فان تناقص أو تاشى 
أعداد املتعاطني فس��������وف تنقرض وتنتهي هذه 
الجريمة فا وجود لاتجار والبيع بدون ش��������راء 

وتعاطي.

*  بني فرتة واأخرى ن�سمع ارتفاع 
وانخفا�س ن�سبة جرائم اخلطف، حاليا 

هل منر بفرتة �سعود او انخفا�س؟
االتص��������االت  متابع��������ة  وس��������ائل  تط��������ور  م��������ع   -  
والكامي��������رات الرقمي��������ة وأجه��������زة تحدي��������د املوقع 
اس��������تطيع القول ان جرائ��������م الخطف وخصوصا 
جرائ��������م خط��������ف ألغ��������راض املس��������اومة املادية في 
طريقه��������ا إل��������ى الزوال ولي��������س إل��������ى انخفاض إذ 
بمجرد اتصال العصابة اإلجرامية بأي شخص 
لغرض املس��������اومة تصبح جمي��������ع املعلومات من 
األماكن واملعلومات الشخصية في متناول اليد 
ما يسهل كش��������ف الجريمة بالسرعة املمكنة هذا 
مع اإلش��������ارة إلى ضرورة تعاون ذوي املخطوف 

واإلباغ عن الجريمة فور وقوعها .

* ما هي ا�سد اأ�سناف اجلرائم التي 
ت�سكل حتديا يف هذه املرحلة بتقديرك؟

 - كل جريم��������ة تؤدي إلى إيقاف وعرقلة تطور أي 
مجتمع س��������واء كانت إرهابية أو جريمة منظمة 
أو فس��������اد مالي او اداري أو مخ��������درات أو غيرها 
تش��������كل تحديا للقض��������اء العراق��������ي ويجب العمل 

على القضاء عليها والحد من خطورتها. 

*  هل تعانون كمحكمة خمت�سة بق�سايا 
الإرهاب وبالق�سايا املهمة من م�سكلة يف 

املنظومة القانونية يف عملكم؟
- س��������بق وان تم الق��������ول أن هذه املحكم��������ة لم تعد 
مقتص��������رة في عملها عل��������ى القضاي��������ا اإلرهابية 
والقضاي��������ا املهمة بل ش��������مل عمله��������ا كافه أنواع 
الجرائ��������م وبمختل��������ف القضاي��������ا كم��������ا أن قانون 
مكافح��������ة اإلره��������اب العراقي رقم 13 لس��������نة 2005 
وقانون العقوب��������ات واملعدل املحاكمات الجزائية 
العراقي من القوانني الرصينة ولم نواجه مشكلة 
قانوني��������ة في ه��������ذا الصدد على األق��������ل في الوقت 
الحاضر عدا ما اش��������رنا إليه سابقا عند الحديث 

عن قانون املخدرات واملؤثرات الفعلية .

*  يقال التنفيذ مقربة الأحكام هل هذا 
بالفعل ما يح�سل ؟ وما مقدار تعاطي 

الأجهزة التنفيذية مع حمكمتكم ؟
- تصدق هذه املقول��������ة كثيرا من األحيان على 
األح��������كام الصادرة من القضاء املدني )البداءة 
واألحوال الش��������خصية ( أما بالنسبة للقضاء 
الجزائ��������ي فا حضور له��������ذه املقولة فيه إذ إن 
األحكام تنفذ بمجرد صدورها س��������واء كانت 
بالعقوب��������ة او اإلف��������راج أم��������ا إذا كان املقص��������ود 
هو تنفي��������ذ عقوبة اإلعدام فان ه��������ذه العقوبة 
لش��������دة خطورتها فان اغلب الدول وبضمتها 
تنفيذه��������ا  إج��������راءات  ف��������ي  تتش��������ابه  الع��������راق 
م��������ن حي��������ث تصديقها م��������ن محكم��������ة التمييز 
وإصدار املرس��������وم الجمهوري بذلك وبالتالي 
فه��������ي إج��������راءات طبيعية أمام هك��������ذا نوع من 

العقوبات .

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
السنة الثالثة/ العدد )30( نيسان 2018

3rd Year  Issue (30) April 2018  ●

* كنا نأمل إصدار قانون يوازي التحديات إال إننا فوجئنا 
بتشريع قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 

الذي وردت اغلب الجرائم فيه )بعقوبة الجنحة(
■ قاعة املحاكمات داخل املحكمة الجنائية املركزية

أكد رئيس املحكمة الجنائية املركزية القاضي أحمد األميري إن التنظيمات اإلرهابية مّولت الكثير من عملياتها من خال أعمال جرمية 
أخرى كالخطف واملساومة أو التهريب أو االتجار بالبشر وترويج املخدرات، الفتا إلى أن "هناك صلة وثيقة وتواصا بني اإلرهابيني 

والعصابات األخرى على الرغم من عدم التقائهم فكريا".
وقال األميري في حوار موسع مع "القضاء" إن "العراق يعتبر من البلدان املتقدمة في مكافحة اإلره��اب"، الفتا إلى "أن قانون مكافحة 
اإلرهاب أحد القوانني الرائدة في املنطقة والعالم بهذا املجال". من جهة أخرى وصف رئيس محكمة الجنايات املركزية قانون املخدرات 
واملؤثرات العقلية ب�"الهزيل"، منتقدا عدم إشراك مجلس القضاء األعلى في كتابة هذا القانون، الفتا إلى أن جريمة املخدرات توازي جرائم 

اإلرهاب في خطورتها على املجتمع.

رئيس محكمة الجنايات المركزية:

نص الحوار في ما يلي:

* قانون مكافحة اإلرهاب بالرغم من انه تجربة حديثة ومتطورة في 
التصدي ملكافحة هذا النوع من الجرائم إال انه من القوانني الرائدة ليس 

على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط إنما على مستوى العالم

اإلرهابيون يتواصلون مع عصابات جرمية أخرى



بغداد/ ايناس جبار

يخضع هك��������رز متمرس ق��������ام بابتزاز 
الكثير مش��������تركي برنام��������ج التواصل 
االجتماع��������ي )التليك��������رام( م��������ن خال 
تهكي��������ر حس��������اباتهم والدخ��������ول إل��������ى 
وس��������حب  الش��������خصية  البيان��������ات 
الص��������ور ومن ثم القي��������ام بطلب مبالغ 
بقيم��������ة  أرص��������دة  وكارت��������ات  مالي��������ة 
كبيرة للمحاكمة العادلة في س��������احة 
القضاء بع��������د ان هز عائات عدة عبر 
أس��������لوب رخي��������ص بالتهدي��������د لنش��������ر 
ف��������ي مواقع التواصل  خصوصياتهم 

االجتماعي. 
ويسرد الهكرز في إفادته أمام الجهات 
األمني��������ة ومحكم��������ة تحقي��������ق البصرة 
كيفي��������ة االعت��������داء عل��������ى خصوصيات 
املواطن��������ني وابتزازهم بالق��������ول "قمت 
ع��������ن طري��������ق برنام��������ج موج��������ود على 
اليوتيوب بإنشاء رقم هاتف أميركي 
ألجل تفعيل برنامج التليكرام، وبهذه 
الطريق��������ة تمكنت م��������ن الحصول على 
محادثات سابقة ألش��������خاص آخرين 
قاموا باس��������تخدام البرنامج نفس��������ه"، 
مؤكدا انه "عند تفعيله وجد حس��������ابا 
س��������ابقا ألح��������د األش��������خاص ويحتوي 
عل��������ى معلومات ش��������خصية وبيانات 

وصورا لفتيات بأوضاع مخلة".
وتاب��������ع بالق��������ول "أجري��������ت اتصاال مع 
صاح��������ب الحس��������اب وه��������ددت بنش��������ر 
الصور ووافق على تسوية املوضوع 
وطلب��������ت منه بطاق��������ات تعبئة رصيد 
بمبل��������غ يع��������ادل مئ��������ة دوالر لش��������ركة 
آسياس��������يل وق��������ام بالفع��������ل بإرس��������ال 
وعش��������رين  خمس��������ة  فئ��������ة  البطاق��������ات 
أل��������ف دينار ع��������دد عش��������رين بطاقة، ثم 
قمت بابتزاز صديقاته في الحس��������اب 
وتهديدهن بالفضيحة ونشر الصور 
وقد تحصلت منهن على عدد بطاقات 
فئة خمس��������ة وعش��������رين بعدد عشرين 

بطاقة أيضا". 
ويوضح انه استمر على العمل بهذه 
الطريقة مع عدد من الضحايا، مبينا 
انه يقوم ببيع البطاقات التي يحصل 
عليها بس��������عر اقل إل��������ى صديق يعمل 
من��������دوب آلسياس��������يل لكن��������ه ال يعل��������م 
كيف يحصل عليه��������ا إلى أن اتفق مع 
زوج احد الضحايا وقام بمس��������اومته 
واستطاع أن يبلغ عنه وألقت القوات 

األمنية القبض عليه أثر ذلك. 
من جانبها أفادت إحدى املش��������تكيات 
من الضحايا بأنها "قبل حوالي شهر 
تقريب��������ا وردته��������ا رس��������الة ع��������ن طريق 
التليكرام من الشخص املعني والذي 
اعرفه كونه كان يعمل معي في إحدى 
شركات السياحة قبل عملي كمدرسة 

ف��������ي اح��������دى امل��������دارس األهلي��������ة حيث 
تضمنت تلك الرس��������الة س��������ؤالي فيما 
إذا كنت قد راس��������لت احد األش��������خاص 
كونه يقوم بتهكير الحس��������ابات حيث 
أجبت��������ه بالنفي وبأنه لم يراس��������لني"، 
مشيرة الى انه "طلب مني أن أصور له 
شاشة املحادثة للتأكد ولكوني كنت 
اظن انه ذلك الشخص هو زميلي قمت 
بتصوير شاش��������ة املحادث��������ة لبرنامج 
التليك��������رام وبعده��������ا ل��������م اع��������د أتحكم 
بالرس��������ائل ف��������ي التلك��������رام الص��������ادرة 

والواردة إلي".
وأضافت "قام ذلك الش��������خص بإرسال 
محادثات بيني وبني زميلي تتضمن 
السب والش��������تم فيما بيننا وتعجبت 
م��������ن املوضوع حيث وم��������ن ضمن تلك 
املحادثات طلب مني أن أقوم بمس��������ح 
البرنامج وفعا قمت بمسح برنامج 
التليكرام وأصبح الحساب كله عائدا 
لذلك الشخص الذي تمكن من سحب 
الص��������ور ومقاطع الفيدي��������و املوجودة 

لدي". 
وتتابع "كانت تل��������ك الصور تتضمن 
ص��������وري الش��������خصية وان��������ا بمابس 
البي��������ت وكذلك صورا لي بحفلة زواج 
ش��������قيقي وص��������ورا ومقاط��������ع فيدي��������و 
لزوجة ش��������قيقي أثناء الحفلة وصور 
ف��������ي الجامع��������ة ومقاطع  صديقات��������ي 
فيديو لحفات تخرجي من الجامعة 
قب��������ل ع��������ام وكذلك ص��������ور أهلي وعند 
مراس��������لتي ع��������ن طري��������ق الفايب��������ر له، 
اخبرني األخير أن حس��������ابه أيضا قد 

تم تهكيره قبلي وعن طريق حس��������ابه 
قد ت��������م تهكير حس��������ابي وبعدها قام 
ذل��������ك الش��������خص بمس��������اومتي وطلب 
مني مقابل الصور ومقاطع الفيديو 
مقاب��������ل 250 دوالرا أمريكي��������ا يرس��������ل 
ع��������ن طريق رصيد تعبئة آسياس��������يل 
وعندم��������ا عل��������م ب��������ان صاحب��������ة احدى 
الصور هي زوجة شقيقي طلب مني 
أن يك��������ون املبل��������غ 300 دوالر أميركي 
واخبرني بأنه س��������وف يقوم بتهكير 
حس��������اب زوجة شقيقي ولكوني كنت 
خائفة من التهديد بنش��������ر الصور لم 
اخبر أهلي باالبت��������زاز الذي تعرضت 
له وب��������دون علم أهلي اش��������تركت معه 
بإرس��������ال عش��������رين رصيد آسياسيل 
وتعرضت لابتزاز وأرس��������لت املبالغ 

عن طريق التليكرام". 
وي��������روي زوج احد الضحاي��������ا عملية 
ابتزازه قائا "تمت مراسلتي من قبل 
صفحة زوجتي عل��������ى التيليكرام من 
احد األش��������خاص واخبرن��������ي إن عمله 
هو اختراق الحس��������ابات الش��������خصية 
وطلب أرص��������دة م��������ن أصحابها ومن 
ثم القيام بمس��������ح الحس��������اب، بعدها 
بدأ يه��������دد بنش��������ر الص��������ور ومقاطع 
الفيدي��������و العائلية التي حصل عليها 
من تهكير صفحة زوجتي إذا لم نقم 

بإرسال املبالغ املطلوبة". 
ويتابع "ل��������م أتوان لحظة ف��������ي القيام 
بالعم��������ل الصحي��������ح الذي ي��������ردع كل 
مج��������رم فقم��������ت بتقدي��������م إخب��������ار إلى 
خلية الصقور االستخبارية وحصل 

االتفاق أن أقوم بمجاراته، وأرس��������لت 
عددا من بطاقات األرصدة فئة عشرة 
آالف دين��������ار و25 أل��������ف دين��������ار وكنت 
أحاول تأخيره ولكنه أرسل لي عددا 
من الصور الخاصة بزوجتي ورسالة 
تهدي��������د مضمونه��������ا )ان��������ه سينش��������ر 
ف��������ي برامج  الفيديوه��������ات والص��������ور 
والتش��������هير  واليوتي��������وب  االنترن��������ت 
بسمعتي( وأرس��������ل لي فيديو يحوي 
على صور نس��������اء عائلت��������ي )زوجتي 
وزوجة أخي وأختي( وهدد بنش��������ره 
على اليوتيوب إذا لم أرسل إليه بقية 
األرص��������دة التي تبلغ أقي��������ام مبالغها 

)تسعمائة ألف دينار(. 
وأضاف املش��������تكي "حاول��������ت تهدئته 
من خال وعدي له بإرسال األرصدة 
بعد حل مش��������كلة تعس��������ر بالس��������يولة 
املالي��������ة وقمت بتلبي��������ة رغباته وبعد 
مرور عش��������رة أيام أتص��������ل بي من رقم 
عل��������ى برنام��������ج الفايب��������ر واعترف في 
أكث��������ر من رس��������الة ان��������ه ق��������ام باختراق 
حسابات أخرى عديدة وحصل على 
مبال��������غ عالي��������ة م��������ن أصحابه��������ا، كما 
ويؤكد املش��������تكي إن الهكرز اخبره أن 
رقم هاتف��������ه بدون أولي��������ات وال يمكن 
الوص��������ول إلي��������ه وبع��������د إرس��������ال عدة 
كارتات من األرصدة واس��������تدراجه تم 
القبض عليه ومن كان يساعده حيث 

تبني أن له مساعدين". 
وأفادت ضحية أخرى بسرد حالتها 
قائل��������ة "وردتني رس��������الة ع��������ن طريق 
التلكرام من إحدى موظفات الش��������ركة 

التي اعمل مديرا فيها حيث تضمنت 
تلك الرس��������الة س��������ؤال املدعوة )نونة( 
ف��������ي م��������ا إذا ما كان��������ت تراس��������لني من 
عدمه فأجبته��������ا إن��������ي ال اعرفها ولم 
تكن تراس��������لني فطلبت مني تصوير 
)س��������كرين الشاش��������ة( فقمت بإرس��������ال 
الت��������ي تضمن��������ت املحادثات  الصورة 
الجاري��������ة ف��������ي ذل��������ك الي��������وم حي��������ث لم 
أتمكن من الس��������يطرة على مراساتي 
ع��������ن طري��������ق التليك��������رام واخ��������ذ ذل��������ك 
الشخص يس��������تخدم حسابي ويبعث 
رسائل السب والشتم للمشتركني في 

حسابي".
 وتضيف "لم اعد أتحكم بالحس��������اب 
فاتصلت باملوظف��������ة وأخبرتها فيما 
إذا كان��������ت ق��������د أرس��������لت ل��������ي رس��������ائل 
فأجابتن��������ي بالنفي وتأك��������دت بعدها 
أن حس��������ابي ف��������ي التليك��������رام ق��������د ت��������م 
تهكيره وسحبت صوري الشخصية 
وصور لفتيات تربطن��������ي بهم عاقة 
وكانت تلك الصور شخصية وبدون 
حجاب وم��������ن ضمن تلك املراس��������ات 
كانت لي مراس��������لة مع املش��������تكية )...( 
الت��������ي أخبرتني عن طري��������ق االتصال 
إل��������ى  تعرض��������ت  بأنه��������ا  بش��������ريحتي 
التهكي��������ر عن طريق حس��������ابي وكذلك 
اتص��������ل ب��������ي أربعة أش��������خاص آخرين 
ق��������د تعرضوا إلى االبت��������زاز عن طريق 
حس��������ابي بالتليكرام وباسمي حيث 
تمك��������ن ذل��������ك الش��������خص م��������ن تهكي��������ر 
حس��������ابي  طري��������ق  ع��������ن  حس��������اباتهم 
وإرس��������ال رس��������ائل تضمن��������ت الس��������ب 

والقذف والشتم لهم".
وأكمل��������ت "س��������ببت لي تلك الرس��������ائل 
مشكات عشائرية كونهم لم يصدقوا 
ان الحس��������اب قد تم تهكيره وقام ذلك 
الشخص بمطالبتي بدفع مبلغ قدره 
س��������تمائة ألف دينار يتم إرساله عبر 
بطاق��������ات رصي��������د تعبئة اسياس��������يل 
بع��������دد عش��������رين بطاق��������ة ونف��������ذت له 
م��������ا اراد وقم��������ت كذلك بدفع عش��������رين 
بطاقة رصيد فئ��������ة 25 ألف دينار عن 
املشتكية )....( وكذلك 20 كارت فئة 25 
ألف دينار بدل من املش��������تكية الثانية 
)...( كون ذلك الشخص قام بابتزازهم 
بفضح صورهم التي قام بالحصول 
عليه��������ا ع��������ن طري��������ق الهك��������ر وبعدها 
أعاد ذلك الش��������خص لي حس��������ابي في 

التلكرام". 
وذك��������رت محكمة تحقي��������ق البصرة أن 
الضحايا اآلخرين تقدموا بش��������كاوى 
ع��������دة تب��������ني ط��������رق ابتزازهم بش��������كل 
متش��������ابه وباآللي��������ة نفس��������ها وطل��������ب 
املبال��������غ النقدي��������ة عل��������ى ش��������كل كارت 
فئ��������ات، وان الجان��������ي س��������ينال عقابه 
حس��������ب القانون ونوع الجرم املرتكب 

واملادة القانونية.

بغداد / حيدر زوير

يكف��������ي أن يصل لها عبر أح��������د مواقع التوصل 
أو  نفس��������ية  ظروف��������ا  ويس��������تغل  االجتماع��������ي 
اجتماعي��������ة س��������يئة وبالكلمة الت��������ي تعبر عن 
"الص��������دق" وعنده��������م تش��������كل املصي��������دة األكثر 
تحقيق��������ا ألهدافهم "أحبك" و أريد الزواج منك؛ 
لتهج��������ر أمن أهله��������ا و تلتحق إل��������ى املجهول، 
ليس��������ت قصة فري��������دة ب��������ل وكما أف��������اد قاضي 
التحقيق بمحكمة استئناف الكرخ هذا النوع 

من القصص صار ال حصر له.
قال قاض��������ي التحقيق  "ألقت الق��������وات األمنية 
القب��������ض عل��������ى ش��������اب يكن��������ى ب�"تيت��������و" يقوم 
باس��������تدراج فتيات م��������ن املحافظات عبر موقع 
" التليغ��������رام" بعد التغرير به��������ن بحجة الحب 

ومواعدتهن بالزواج".
وأكمل الس��������يد القاضي وه��������و يزودنا بأوراق 
إف��������ادات الجن��������اة و الضحاي��������ا لاط��������اع على 
تفاصيل القصة "تيتو و برفقته ثاثة أصدقاء 
ل��������ه يق��������وم باس��������تعمال برام��������ج االتص��������ال في 
الهوات��������ف الذكية للوصول إلى فتيات من غير 
تعيني وبعد محادث��������ات وإقناع بإقامة عاقة 
ح��������ب واملواعدة بال��������زواج والس��������فر إلى خارج 
الباد يستدرجهن إلى شقة معدة لجريمته".

وأوضح الس��������يد القاضي "عند وصول أخبار 
من س��������كنة املنطق��������ة الواقع��������ة جن��������وب بغداد 
للقوات األمنية حول الشقة التي تحتجز فيها 
الفتيات بعد سماع أصوات صراخهن للقوات 
األمني��������ة ومداهمته��������ا وج��������دت س��������ت فتي��������ات 

محتجزات في أحدى الغرف".
واسترسل القاضي "بعد نصب كمني من قبل 
الق��������وات األمنية في الش��������قة ذاتها ت��������م اعتقال 
أحده��������م مما س��������اهم بالوصول إل��������ى اآلخرين 
الذي��������ن أوضح��������وا أنهم وع��������ن طري��������ق "تيتو" 
يحصل��������ون على فتي��������ات يقومون بس��������رقة ما 
لديه��������ن من أموال وأش��������ياء ثمين��������ة ويقومون 

بمواقعتهن باإلكراه". 

وزاد القاضي أن "هذه املجموعة ال تكتفي بهذا 
الجرائ��������م بل أن التحقيق كش��������ف عن أن املكنى 
ب�"تيتو" يقوم بعد ذل��������ك ببيعهن إلى صاحبة 
كافي��������ه بمبل��������غ مق��������داره )1000 دوالر ( للفتاة 
الواحدة، وهذه األخيرة تقوم بتغيير هيئتهن 
عبر عمليات تجميل وتزج بهن للعمل ظاهرا 

كعامات خدمة بكافيه ولكن في الحقيقة هو 
مكان للسمسرة والدعارة".

أكد القاضي "أمرنا بالفعل بإلقاء القبض على 
صاحبة الكافيه التي يطلق عليها أسم "عسل" 
وه��������ي من اهال��������ي البصرة وهنال��������ك تعمل عن 
طري��������ق " كافيه " و تم عرضه��������ا علينا وذكرت 

املتهم��������ة بأنه��������ا تعرفت عل��������ى املته��������م "تيتو" 
مؤخرا عبر زيارت��������ه للكافيه وتم االتفاق على 

أن يزودها بفتيات".
وأوضح القاضي وهو يقرأ نص إفادة املتهمة 
"عس��������ل" كما ذك��������رت "أنه��������ا لم تش��������تر منه في 
الس��������ابق وكان قد هاتفني مؤخ��������را وأخبرني 

ع��������ن فتاتني ي��������روم بيعهما ل��������ي واتفقنا على 
سعر الفتاة الواحدة ب1000 دوالر".

ونق��������ل القاض��������ي عن إف��������ادة املتهم��������ة كذلك أن 
"الكافيه الذي أديره مدخل لطلبات ممارس��������ة 
البغاء وتأجير الفتي��������ات العامات وهن على 
األغل��������ب من الهاربات من بيوتهن أو الراغبات 

بالعمل الذي نقوم به".
وعن كيفية اس��������تدراج الفتيات أطلعنا قاضي 
التحقي��������ق ما روت��������ه الضحاي��������ا وهن قصص 
تتشابه إلى درجة كبيرة فأفادت أحداهن وهي 
من املحافظ��������ات الجنوبية "كانت أعاني كثيرا 
بس��������بب مرض أبي النفسي و عندما فاتحني 
"تيت��������و" عبر برنامج " التليغرام" بإقامة عاقة 
غرامي��������ة ووعدني بال��������زواج لم أت��������ردد بقبول 
اله��������رب من أهل��������ي وكان هو م��������ن وضع خطة 
هروبي عبر سيارة أجرة انتظرتني قرب البيت 

في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل".
فيم��������ا كانت قص��������ة الفتاة األخ��������رى والحديث 
للسيد القاضي ال تختلف كثيرا عن سابقتها 
فق��������د ذكرت بإفادتها "تعرف��������ت على "تيتو" في 
أح��������د موالت بغداد عندما ص��������ار يتبعني إلى 
أن تبادلن��������ا أرقام الهواتف و بعد مدة ليس��������ت 
بالطويلة طلب من��������ي أن نلتقي و أخذني إلي 
البيت و ما أن دخلنا البيت حتى أنتزع هاتفي 
املحمول بالقوة و ش��������هر مسدس��������ا بوجهي و 

طلب مني أن أعطيه كل ما أملك".
ال تختلف قصص الفتيات األخرى عن هاتني 
القصت��������ني يكمل قاضي التحقيق و يوضح أن 
"جمي��������ع الفتيات األتي يس��������تدرجن إلى البيت 
يس��������رقن ما يحملن معهن ويغتصنب ويهددن 
بالتش��������هير في ح��������ال الهرب بع��������د تصويرهن 
بأوض��������اع مزرية، م��������ا يضط��������ررن للقبول بما 

يمليه عليهن الخاطفون".
وخت��������م الس��������يد القاض��������ي حديثه ب��������أن "أفراد 
العصابة بما فيه��������ن صاحبة الكافيه صدقت 
أقواله��������م باالعت��������راف وهم االن قي��������د التحقيق 
و س��������تحال دعاواه��������م إلى املحاك��������م املختصة 

لينالوا جزاء أفعالهم".
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تدوين اعترافات هكرز ابتز عائالت كثيرة 
عبر سحب صورهم من "التيلكرام"

محكمة تحقيق الكرخ: تصديق أقوال عصابة لالتجار بالبشر 

حول مشروع قانون "من أين لك هذا"

عني
قانونية

بسبب القصور ال��واض��ح ف��ي ق��ان��ون ه��ي��أة ال��ن��زاه��ة والثغرة 
املالية  ب��ال��ذم��ة  كشف  تقديم  ع��ن  التخلف  بتجريم  املتمثلة 
للمكلف، وإي��م��ان��ا م��ن امل��ش��رع، ب��أن اسلم طريق للكشف عن 
حاالت الفساد، هو التقصي عن ثروات املكلفني، فقد تمت إحالة 
مشروع قانون الكسب غير املشروع الى مجلس النواب لغرض 

إقراره، وتم نشر مسودة املشروع في موقع مجلس النواب. 
األسباب املوجبة للقانون اش��ارت الى ان تشريعه جاء بغية 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل����ال ال��ع��ام ول��ض��م��ان ع���دم اس��ت��غ��ال املنصب 
ألغ���راض خاصة وملعالجة ح��االت الفساد التي حدثت بعد 
يساهم  ق��ان��ون��ا،  يكون  ان  يفترض  فإنه  وعليه،   .2003/4/9
بمعالجة ح��االت الفساد، وي��ردم الثغرة التي تركها القانون 

.30
 ولكن من خال قراءة اهم مادة فيه وهي املادة 6 التي تعالج 
حالة تخلف املكلف عن تقديم تقرير الكشف عن ذمته املالية، 
حيث تنص: يتم إيقاف راتب كل من تخلف عن تقديم تقرير 
الكشف عن ذمته املالية لهيأة النزاهة بعد إنذاره ملرتني خال 

السنة الواحدة لحني الكشف عن ذمته. 
ون��اح��ظ ان امل���ش���روع، ت���رك املشكلة ق��ائ��م��ة، حيث ل��م يجرم 
بشكل واضح وصريح تخلف املكلف عن تقديم كشف بذمته 
املالية، بل جعل العقوبة إدارية وليست قانونية، وهي إيقاف 
الراتب فقط، مع إنذار املكلف املمتنع ملرتني في السنة. وحتى 
التعليمات التي تصدرها هيأة النزاهة والتي نصت عليها 
التخلف  ت��ج��رم  ن��ص��وص��ا  ان تتضمن  امل����ادة 8، ال يمكنها 
بتلك  املكلف سيطعن  املالية. ألن  بالذمة  تقديم كشف  ع��ن 
التعليمات، كما تم الطعن بتعليمات الكشف عن الذمة املالية 
التي تم الغاء املادتني املتعلقتني بتحريك الشكوى الجزائية 
وكذلك حبس رات��ب املمتنع عن تقديم كشف بذمته املالية. 
كما ان باقي نصوص املشروع، تعتبر نافذة مفتوحة يمكن 
للمكلف من خالها النفاذ من املسؤولية القانونية، حيث 
نصت املادة األولى: كل زيادة هامة في الذمة املالية للمكلف 
بخدمة عامة، يحصل عليها لنفسه او لفائدة من تربطه به 
صلة قرابة درجة أولى ال يتناسب مع موارده وغير قادر على 
اثبات مصادرها ومشروعية الحصول عليها يعتبر اثراًء 
وكسبا غير مشروع، يعاقب عليه القانون. من املؤاخذات على 
هذه املادة، انها استثنت املوظف من الحكم، وشملت املكلف 

بخدمة عامة فقط. 
كما ان عبارة: هامة، يمكن تفسيرها لصالح املكلف، حيث 
باإلمكان ان يقول املكلف ان تلك الزيادة غير هامة، والهامة 
يقصد امل��ش��رع بها زي����ادة كبيرة ف��ي أم����وال امل��ك��ل��ف. كما ان  
أقرباء املكلف اقتصرت على الدرجة األولى فقط، مما يعني ان 
بإمكان املكلف ان يجعل أمواله التي استحصلها بطريقة غير 
مشروعة، بأسماء أقربائه من الدرجة الثانية والثالثة. وهنا 

ال يمكن للقانون  محاسبته.
الجانب اإليجابي، في ه��ذا امل��ش��روع، ان��ه منح هيأة النزاهة 
حق مخاطبة دوائ���ر التسجيل العقاري وامل��ص��ارف ودوائر 
املرور لغرض بيان ممتلكات املكلفني. والخطابات ال تقتصر 
على املكلف فقط، بل تشمل أقرباءه من الدرجة األولى أيضا. 
ولكن ل��و ت��م شمول باقي أقربائه لكانت ف��رص الكشف عن 
أم��وال املكلف كبيرة ج��دا. امل��ادة 7 وضعت عقوبة ملن يخفي 
م���اال ع��م��دا متحصا ع��ن كسب غير م��ش��روع، حيث نصت: 

ي��ع��اق��ب بالحبس وب��غ��رام��ة ال تقل 
عن 10 مايني دينار كل من أخفى 
عمدا م��اال متحصا من كسب غير 
ب������رده وفقا  م����ش����روع او م��ح��ك��وم��ا 
ألحكام هذا القانون. فالعقوبة تكون 
الحبس والغرامة، علما ان امل��ادة 5 
نصت على م��ص��ادرة األم����وال التي 
ال يستطيع املكلف اثبات حصوله 

عليها بطريقة  مشروعة.
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وقص ش��������ريط االفتت��������اح رئيس 
مجلس القضاء األعلى القاضي 
فائ��������ق زي��������دان بحض��������ور رئيس 
القضاة،  االستئناف ونخبة من 
فيما ج��������رى التأكيد على أهمية 
املشروع والس��������عي إلى تعميمه 

في جميع املحاكم العراقية.
وعل��������ى هام��������ش االحتف��������ال ق��������ال 
استئناف بغداد  رئيس محكمة 
الرصاف��������ة االتحادي��������ة القاض��������ي 
"مجل��������س  إن  األعرج��������ي  ماج��������د 

القض��������اء األعل��������ى يس��������عى إل��������ى 
اعتم��������اد األس��������اليب االلكترونية 
في إج��������راءات املراجع��������ة والعمل 
بها في جميع املحاكم في الباد 
من اجل تطوير وتحسني العمل 

وفق األنظمة الحديثة واملتطورة 
بغية تسهيل اإلجراءات وتيسير 

املراجعات أمام املواطنني".
أن  األعرج��������ي  وأض��������اف 
االلكتروني��������ة  "االس��������تعامات 

فتحت أبوابها الي��������وم للمواطن 
في رئاس��������ة استئناف الرصافة"، 
الفتا إلى أن "هذه الخدمات وما 
تضمنت مراسيم االفتتاح مرورا 
بتهيئة القاعة الكبيرة الخاصة 

االلكتروني��������ة  باالس��������تعامات 
كانت بجه��������ود ذاتية، وان العمل 
من اجل انجازها تطلب ساعات 
متواصل��������ة من دون االس��������تعانة 
ب��������أي ش��������ركة وبدعم وبإش��������راف 

من قبل رئي��������س مجلس القضاء 
األعلى القاضي فائق زيدان".

وأفاد األعرج��������ي في تصريحات 
إل��������ى "القض��������اء" بأن "الش��������عبتني 
والحاس��������بة  الهندس��������ية 
االلكتروني��������ة التابع��������ة لرئاس��������ة 
بغ��������داد  اس��������تئناف  محكم��������ة 
بذلت��������ا  االتحادي��������ة  الرصاف��������ة 
جه��������ودا كبيرة  ف��������ي انجاز هذا 
العمل"، مبينا أن "ذلك سيدفعهم 
لبذل املزيد م��������ن اجل تحقيق ما 
نصب��������و إليه ويص��������ب في خدمة 
القضاء والعدال��������ة وبالتالي هو 

خدمة املواطن العراقي".
محكم��������ة  رئي��������س  أش��������ار  كم��������ا 
استئناف الرصافة الى ان "العمل 
االلكتروني��������ة  باالس��������تعامات 
ل��������ن يك��������ون مقتصرا ف��������ي حدود 
قص��������ر القضاء ف��������ي الرصافة بل 
سيصل إلى جميع دور القضاء 
في اس��������تئناف الرصافة في حال 
نجاحه وس��������يتم الحصول على 
موافقة مجل��������س القضاء األعلى 

بعدها ستعمم التجربة". 
أوض��������ح  املش��������روع،  ه��������ذا  وع��������ن 
املس��������ؤول عن نصب الشاش��������ات 
معاون  املهن��������دس  االلكتروني��������ة 
رئي��������س املبرمج��������ني يحيى عبد 
الخالق أن "تجربة االستعامات 
نص��������ب  تتضم��������ن  االلكتروني��������ة 
شاش��������ات العرض الخاصة بكل 
دعاوى محاكم استئناف بغداد 
الرصافة االتحادية وس��������توضح 
للمواط��������ن معرف��������ة مكان واس��������م 

الدعوى".
كم��������ا بني عب��������د الخال��������ق أنه "في 

الخط��������وة األول��������ى تم رب��������ط هذه 
الشاش��������ات بنقطة االستعامات 
الخارجي��������ة"، مضيف��������ا ان "ذل��������ك 
س��������يقلل من زخم املراجعني على 
قل��������م كل محكمة ويس��������هل بعمل 
املراجعني ودخولهم وتنظيمهم 

داخل املحكمة".
إل��������ى ذلك، أك��������د رئي��������س مجلس 
القض��������اء األعل��������ى القاضي فائق 
زي��������دان خ��������ال الجلس��������ة الثالثة 
آذار  خ��������ال  املنعقدة  للمجل��������س 
املاض��������ي عل��������ى ض��������رورة العمل 
بنظام االستعامات االلكترونية 
في رئاس��������ات االس��������ئتناف كافة 
كما ه��������و معمول به في رئاس��������ة 
بغ��������داد  اس��������تئناف  محكم��������ة 
الرصاف��������ة االتحادي��������ة، الفتا إلى 
إمكانية "االستعانة بخبرة قسم 
تكنولوجي��������ا املعلومات في مقر 
القضاء األعلى ورئاسة  مجلس 
الرصاف��������ة  بغ��������داد  اس��������تئناف 

االتحادية".
وتس��������عى رئاس��������ات االستئناف 
إلى تطبيق ه��������ذه التجربة نظرا 
للخدمات التي توفرها للمواطن، 
إضاف��������ة إلى أنه��������ا ال تحتاج إلى 

تكاليف باهظة.
وكانت رئاسة محكمة استئناف 
بابل االتحادية وضعت شاشات 
رقمية وضوئية في أروقة مبنى 
االستئناف إلرش��������اد مراجعيها 
في أول تجربة للمحاكم العراقية، 
العمل  وذلك تطبيقًا إلج��������راءات 
العص��������ري وتخفيفا عن موظفي 
املحكمة وتجنيبًا للمواطن عناء 

السؤال.

استئناف الرصافة: االستعالمات االلكترونية 
دليل عصري إلرشاد مراجعي المحاكم

قضاة المثنى يناقشون "تعدد الجرائم" في التشريع العراقي
المثنى/ غسان مرزة

عق��������دت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف املثن��������ى 
االتحادي��������ة في مقرها ندوة ش��������هرية قانونية 
ترأس��������ها رئيس االس��������تئناف بحضور رئيس 
وأعض��������اء محكمة الجنايات وعدد من القضاة 
وأعض��������اء االدعاء العام، وخصصت ملناقش��������ة 
موضوع "تعدد الجرائ��������م واألثر املترتب عليه 

في التشريع العراقي".
 وق��������ال رئي��������س االس��������تئناف القاض��������ي طال��������ب 
حسن حربي خال افتتاحه الندوة إن "املشرع 
العراق��������ي لم ُيع��������رف تعدد الجرائ��������م في قانون 
العقوب��������ات وترك الباب مفتوح��������ا للفقه والذي 
عرف التع��������دد بأن يرتكب الش��������خص عددًا من 
الجرائ��������م قب��������ل الحكم علي��������ه نهائي��������ا بواحدة 
منها س��������واء أكانت من نوع واحد أم من أنواع 

مختلفة".
وأض��������اف حرب��������ي ان "هن��������اك ش��������رطني لتعدد 
الجرائ��������م أولهما أن يرتكب الش��������خص نفس��������ه 
أكثر من جريمة س��������واء حصلت بأفعال مادية 

متعددة او بفعل واحد وثانيهما أن ال يفصل 
ب��������ني تلك الجرائ��������م حكم نهائ��������ي أي ان يرتكب 
الشخص الجرائم قبل الحكم عليه عن الجريمة 
األولى وقبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية". 
وأوض��������ح حربي ان "لتع��������دد الجرائ��������م نوعني 
األول ص��������وري ه��������و أن يرتك��������ب الجان��������ي فعا 
واح��������دا ينطبق عليه اكثر من نص في القانون 
ويستلزم لوجوده عنصران هما وحدة الفعل 
وتعدد النتائ��������ج اإلجرامي��������ة والثاني حقيقي 
ويقصد به أن يرتك��������ب الجاني أفعاال متعددة 
يع��������د كل منها جريمة مس��������تقلة قائمة بذاتها 
ول��������ه صورتان هما التعدد الحقيقي البس��������يط 
)القاب��������ل للتجزئ��������ة( والتع��������دد الحقيق��������ي غير 

القابل للتجزئة".
وأش��������ار ال��������ى انه "ال يش��������ترط أن يقع الس��������لوك 
اإلجرامي في حال��������ة التعدد الصوري للجرائم 
بفعل او سلوك ايجابي بل يمكن أن يقع بفعل 
س��������لبي كاالمتن��������اع أو الترك كما وان املش��������رع 
اوجب في حالة تعدد الجرائم اتخاذ اإلجراءات 
التحقيقي��������ة فيها بدع��������وى واحد س��������واء أكان 

ذل��������ك في مرحل��������ة التحقي��������ق او املحاكمة وفقا 
للش��������روط الواجب توفرها في املادة )132( من 

قانون أصول املحاكمات الجزائية". 
وأس��������تدرك حرب��������ي أن "التع��������دد الحقيقي غير 
القاب��������ل للتجزئة ال يق��������وم إال بتوفر عنصرين 
)هما وحدة الغ��������رض واالرتباط الذي ال يقبل 
التجزئ��������ة وان وح��������دة الغرض تعن��������ي الهدف 
النهائي الذي يسعى الجاني لبلوغه من جراء 
ارتكاب��������ه ألكث��������ر م��������ن جريمة واح��������دة وان عدم 
القابلية للتجزئة يشير الى ان هناك مشروعا 
إجراميا قد ولد في ذهن الجاني ومن ثم على 
ارض الواقع وان وحدة الغرض وعدم القابلية 
للتجزئة هما شرطان ال شرط واحد وإذا كان 
االول يمثل نهاية املش��������روع ف��������ان الثاني يمثل 
املش��������روع ذاته بكاف��������ة عناص��������ره املوضوعية 

والنفسية".
وأكمل رئيس االس��������تئناف "عن��������د بحث قواعد 
االختص��������اص وجدنا انه كأصل ع��������ام يتحدد 
اختصاص الجريمة باملكان الذي ارتكبت فيه 
الجر يمه اال ان املش��������روع خرج عن هذا األصل 

ف��������ي امل��������ادة )65( من قان��������ون رعاي��������ة األحداث 
رق��������م 76 لس��������نة 1983 حيث أعطت ه��������ذه املادة 
االختصاص في التحقيق بالجريمة الى املكان 
الذي يقوم به الحدث الى جانب مكان الجريمة 

وقيام حالة التشرد او انحراف السلوك".
وأش��������ار ال��������ى ان "الهيئ��������ة العامة ف��������ي محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة املوقرة عدل��������ت عن مبدأ 
)املش��������روع اإلرهاب��������ي الواح��������د ( الت��������ي كان��������ت 
قد تبنت��������ه في العدي��������د من قراراتها الس��������ابقة 
باعتب��������ار ان جميع األفع��������ال الجريمة املرتكبة 
والت��������ي تنطبق علية قان��������ون مكافحة اإلرهاب 
تش��������كل مش��������روعا إجراميا واحدا تتم بنشاط 
إجرامي واح��������د ثم قررت فيما بعد العدول عن 
ذلك والعودة لتطبيق أحكام املادة )132/أ/4( 
من قان��������ون أص��������ول املحاكم��������ات الجزائية في 

الجرائم املتعددة.
وأكد حربي أن "املشرع العراقي اوجب توجيه 
تهمة واحدة في جرائم التعدد الصوري وهو 
أم��������ر ينس��������جم وطبيعة هذا التع��������دد في حني 
اوجب توجيه ع��������دة تهم في التعدد الحقيقي 

للجرائم سواء أكان التعدد الحقيقي بسيطا 
ام التع��������دد غي��������ر القاب��������ل للتجزئ��������ة وتج��������ري 
املحاكم��������ة عن كل تهم��������ة وان كان��������ت بدعوى 
واح��������دة عما بأحكام امل��������ادة )88/ ب/ج/ و ( 

من قانون أصول املحاكمات الجزائية".
وأضاف حربي أن "املشرع فرض عقوبة واحدة 
ف��������ي حال��������ة التعدد الص��������وري وه��������ي العقوبة 
االش��������د بني تل��������ك العقوب��������ات املتع��������ددة التي 
يقررها القانون للفعل بأوصافه املتعددة في 
حني وضع لكل جريمة عقوبة خاصة بها في 
حال��������ة التعدد الحقيقي للجرائ��������م فإذا وقعت 
ع��������دة جرائم ناتجة عن أفع��������ال متعددة ولكن 
بعضه��������ا مرتبط بالبعض اآلخ��������ر ارتباطا ال 
يقبل التجزئة ويجمع بينهما وحدة الغرض 
وجب الحك��������م بالعقوبة املقررة ل��������كل جريمة 

واألمر بتنفيذ العقوبة االشد دون سواها".
وتاب��������ع "أما إذا ارتك��������ب الجاني ع��������دة جرائم 
بعضها مس��������تقل ع��������ن البع��������ض اآلخر وجب 
ف��������رض عقوبة عن كل جريمة من تلك الجرائم 
وتنفذ علي��������ة جميعا بالتعاق��������ب اال ان هناك 

قيدين على ه��������ذه القاعدة )تع��������دد العقوبات 
بتع��������دد الجرائ��������م( أولهما عدم ج��������واز زيادة 
العقوب��������ات الس��������البة للحرية عل��������ى حد معني 
وثانيها جب العقوبة كما خرج املش��������رع على 
قاعدة تع��������دد العقوب��������ات ال بتع��������دد الجرائم 
وتنفيذه��������ا بالتعاق��������ب وذلك في م��������ا يتعلق 
باألح��������داث حيث جاز ملحكم��������ة األحداث عند 
اتهام حدث بارتكاب أكثر من جريمة يضمها 
باب قانون العقوبات والحكم عليه بالتدابير 
املقررة ل��������كل جريمة واألم��������ر بتنفيذ العقوبة 

األشد".
وع��������رج أن��������ه إذا تم الحك��������م عل��������ى الجاني عن 
األخ��������ف واكتس��������ب  العقوب��������ة  الجريم��������ة ذات 
درج��������ة البتات ثم ظهرت جريم��������ة ذات عقوبة 
اش��������د من التي حوك��������م الجاني عنها س��������ابقا 
وعالج هذه املسالة معالجة حكمية في املادة 
)303( م��������ن قانون أصول املحاكمات الجزائية 
والت��������ي تضمنت إمكانية الع��������ودة إلى اتخاذ 
اإلجراءات القانونية مجددا عن الجريمة ذات 

العقوبة األشد".

قسم تكنولوجيا المعلومات يطور ماسحا ضوئيا بامتيازات مضاعفة
بغداد / مروان الفتالوي

تكنولوجي��������ا  قس��������م  ط��������ّور 
مجل��������س  ف��������ي  املعلوم��������ات 
ماس��������حًا  األعل��������ى  القض��������اء 
يمن��������ح   )Scanner( ضوئي��������ًا 
م��������ن حيث  خدم��������ات مضاعفة 
الس��������رعة والكف��������اءة، فيما لفت 
مدي��������ر القس��������م إل��������ى أن الجهاز 
ت��������م تصنيع��������ه بجه��������ود ذاتية 
وبتكلفة منخفضة جدًا قياسًا 

بمثياته.
وذك��������رت من��������ى عبد الحس��������ني 
تكنولوجي��������ا  قس��������م  مدي��������ر 
املعلومات في مجلس القضاء 
األعل��������ى إن "القس��������م نج��������ح في 
تصميم ماس��������ح ضوئي جهاز 
)Scanner( وبجه��������د متميز من 
قب��������ل املهن��������دس )حيدر س��������عد 
ج��������واد( الذي تول��������ى تصميمه 
وتوفير البرام��������ج القادرة على 

معالجة الصور".
املاس��������ح  مواصف��������ات  وع��������ن 
الضوئ��������ي الجدي��������د قالت عبد 
إل��������ى  حدي��������ث  ف��������ي  الحس��������ني 
"القض��������اء" إن "الجه��������از يحمل 
امتيازات عديدة إذ يس��������تطيع 
التق��������اط أكثر م��������ن )30( صورة 
في الدقيق��������ة الواحدة في حني 
األخ��������رى  األجه��������زة  أغل��������ب  أن 

ص��������ورة  التق��������اط  تس��������تطيع 
دقائ��������ق"،  ث��������اث  كل  واح��������دة 
موضح��������ة أن "أجهزة املاس��������ح 
الصور  الضوئي ذاتية سحب 
)feeder( ال تس��������تطيع التق��������اط 
أكث��������ر م��������ن )15( ص��������ورة ف��������ي 
الدقيقة الواحدة باإلضافة إلى 
كفاءته��������ا الضعيفة إذ تحتاج 
إلى صيانة دائمة الس��������يما أن 
قطع غياره��������ا غير متوفرة في 

األسواق املحلية".
الجه��������از الجديد يتخذ ش��������كل 
بعرض  مس��������تطيات  متوازي 
100 س��������م وطول 80 س��������م فيما 
يبل��������غ ارتفاعه 140 س��������م، وهو 
خال م��������ن التعقي��������د الصناعية 
إذ يتك��������ون من قال��������ب حديدي 
مغط��������ى بقماش جل��������دي يمنع 
وأربع��������ة  الض��������وء،  تس��������رب 
مصادر إضاءة نوع بلوجكتر، 
وحاسوب متكامل، وكاميرتني 

.)canon 750D( من نوع
وعن كلفته قارنت مدير قس��������م 
بني  املعلوم��������ات  تكنولوجي��������ا 
سعر مثيله في األسواق الذي 
يبل��������غ أكثر م��������ن ثاثة وثاثني 
مليون دينار، بينما تقول عبد 
الحس��������ني إن الجه��������از الجديد 
كلفت صناعته مليوني دينار 

فقط.

أن  الحس��������ني  عب��������د  وتضي��������ف 
ه��������و  الجه��������از  م��������ن  "الغ��������رض 
إتاحة القدرة على أرش��������فة كل 
بوقت  والدع��������اوى  الس��������جات 
وجهد قياس��������يني"، مشيرة إلى 
أن "الجهاز الجديد يس��������تطيع 
السجات  أنواع  كافة  تصوير 
وبقياس��������ات مختلف��������ة بينم��������ا 
ال تمتل��������ك باق��������ي األجهزة هذه 
اإلمكاني��������ة إذ يتع��������ذر عليه��������ا 

تصوير بعض األحجام".
وعن امتيازاته أيضًا أوضحت 
أن "املاس��������ح الضوئ��������ي الجديد 
يمتل��������ك القابلي��������ة على تحريك 
الكامي��������رات ب��������كل االتجاه��������ات 
مم��������ا يعكس ق��������درة جيدة على 

التقاط الصور وبدقة عالية".
وخلصت عبد الحسني إلى أن 
"الجهاز بأنموذجه األولي أدى 
بكفاءة كبي��������رة جدا وحصلت 
املوافق��������ة على تك��������رار التجربة 
للمب��������ادرات  دعم��������ًا  وذل��������ك 
وتوفي��������ر  الذات��������ي  واملجه��������ود 
املبالغ الازمة للصرف لصالح 
املوازنة والخزين��������ة العامة، إذ 
من املؤم��������ل صناع��������ة أكثر من 
رئاسات  على  وتوزيعه  جهاز 
االس��������تئنافات لس��������رعة أرشفة 
السجات والدعاوى املوجودة 

لديهم". 

■ رئيس مجلس القضاء األعلى يقص شريط افتتاح االستعامات االلكترونية/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ عالء محمد

افتتحت رئاسة 
محكمة استئناف 
الرصافة مشروع 

االستعامات 
االلكترونية، وهو 

تجربة جديدة 
وعصرية في عمل 

القضاء العراقي 
تتضمن نصب 

شاشات الكترونية 
تتولى إرشاد 

املراجعني إلى أماكن 
دعاواهم وأرقامها في 

املحاكم.
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بجهود ذاتية وتكاليف قليلة

الجهاز الجديد يدخل حيز الخدمة



 أما املدرس فهو املوجود في ساحات 
التعليم ومرك��������ز التواصل بني مرحلة 
البن��������اء األول للمعل��������م وطري��������ق الكلية 
والجامع��������ة حي��������ث التجم��������ع العلم��������ي 
والترب��������وي واالكتم��������ال الحياتي الذي 
ينتج الفرد التعليمي القادر على البناء 
املجتمع��������ي واذا كان تعري��������ف املرش��������د 
الترب��������وي ه��������و الذي يق��������وم بمجموعة 
م��������ن الخدم��������ات التربوي��������ة تعمل على 
واالكاديمي��������ة  النفس��������ية  الجوان��������ب 
واالجتماعي��������ة واملهنية ل��������دى الطالب، 
بحي��������ث ته��������دف إل��������ى مس��������اعدته على 
فهم نفس��������ه وقدراته وإمكاناته الذاتية 
ف��������ي تحقيق  والبيئي��������ة واس��������تغالها 
أهدافه وبما يتفق مع هذه اإلمكانيات 
)الذاتية والبيئة فان مفهوم اإلش��������راف 
التربوي في الوق��������ت الحاضر يختلف 
عن الرؤية الرقابية الصارمة للمفتش 
التربوّي ال��������ذي يهتم بمراقبة املعلمني 
وانتقاده��������م،  أخطائه��������م،  وتحدي��������د 
وإلق��������اء األوام��������ر والتعليم��������ات عليهم، 
والتعام��������ل معهم عل��������ى اعتب��������ار أّنهم 
أدوات، وأصبح عمل املشرف التربوّي 

يفرض اتباع املقايي��������س الديمقراطّية، 
واحترام مش��������اعر املعلم��������ني، والحوار 
معهم وتح��������ول دوره من التفتيش إلى 
التوجيه القائم على ُأسس علمّية ُمهمة 
لتكريس الحوار والنق��������اش التعاونّي 
كأس��������اس للعملّية اإلشرافية،وقد جاء 
القانون وحس��������بما تنص املادة االولى 
املعلم��������ني واملدرس��������يني  ال��������ى حماي��������ة 
التربويني من  واملشرفني واملرش��������دين 
االعت��������داءات واملطالب��������ات العش��������ائرية 
واالبتزاز الذي يتعرض��������ون اليه اثناء 
تأديتهم ألعمال وظيفتهم او بسببها.

 والحماي��������ة القانوني��������ة كم��������ا ذكره��������ا 
القان��������ون ال��������ذي صوت علي��������ه مجلس 
النواب وف��������ي طريقه إلكم��������ال جوانبه 
الش��������كلية م��������ن املصادقة والنش��������ر هي 
حماي��������ة رم��������وز العملي��������ة التربوية من 
مرحلة ري��������اض االطفال وحتى مراحل 
الثانوي��������ة او م��������ا يعادله��������ا والعاملني 
الحكوم��������ي  الترب��������وي  القط��������اع  ف��������ي 
واضيف اليهم بحس��������ب امل��������ادة )5( من 
املؤسس��������ة  القانون معلمو ومدرس��������و 
التربوي��������ة االهلي��������ة املمنوح��������ة اج��������ازة 

رس��������مية ومعلمي ومدرس��������ي االوقاف 
والش��������ؤون الديني��������ة، وقد ج��������اء النص 
العقابي في ه��������ذا القانون مرتكزًا على 
جملة م��������ن االه��������داف: اهمه��������ا تحقيق 
الردع العام عبر س��������ن تش��������ريع عقابي 
متج��������اوز لعمومية النصوص الواردة 
ف��������ي القوان��������ني االخرى ومنه��������ا قانون 
العقوبات رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل 
والذي ج��������اء بأحكام امل��������واد القانونية 
)229،230،231،232 ( منه والتي تنص 
عل��������ى عقوبة االعت��������داء على املوظف او 
مكل��������ف بخدم��������ة عامة، ووج��������ود نص 
عقاب��������ي خ��������اص تضمن��������ه القانون هو 
تقييد للنص العام الوارد في القوانني 
االخرى وحماية للمؤسس��������ة التربوية 
ع��������ن طري��������ق االهتم��������ام به��������ا وتحقيق 
الحماي��������ة القانوني��������ة له��������ا واعتبارها 
القانوني��������ة  حرمته��������ا  له��������ا  اماك��������ن 
خصوصي��������ة  ومن��������ح  والدس��������تورية 
لاعت��������داء عل��������ى املعل��������م او امل��������درس او 
املش��������رف او املرش��������د الترب��������وي وخلق 
ثقافة ردعي��������ة إعامية راهنة للحد من 
االعت��������داءات ومعالجتها قانونيًا، لقد 

تناول النص العقابي في املادة )4( من 
القانون وفي منت نص املادة عبارة )مع 
مراعاة النصوص العقابية الواردة في 
القوانني النافذة( وهو ما يعني اذا ما 
كان النص قاصرا باتس��������اعه لش��������مول 
تمارس  التي  والتجاوزات  االعتداءات 
على املعلم واملدرس واملشرف واملرشد 
الترب��������وي فان القانون العام س��������يكون 

حاضرًا في التطبيق.
لقد نص البند )أواًل: يعاقب بالحبس 
مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثاث 
س��������نوات وبغرامة ال تق��������ل عن مليوني 
دينار وال تقل عن عشرة مايني دينار 
او بإح��������دى هاتني العقوبت��������ني كل من 
يعتدي على معلم او مدرس او مشرف 
او مرش��������د تربوي اثن��������اء اداء واجبات 
وظيفته او بسببها( وجرائم االعتداء 
قانون��������ا عل��������ى األش��������خاص: ه��������ي تلك 
الجرائم الت��������ي تنال باالعتداء أو تهدد 

بالخطر الحقوق اللصيقة باإلنسان.
 وم��������ن بني هذه الحق��������وق هو الحق في 
الحي��������اة، إذ أن جميع الحقوق األخرى 
تنبني على هذا الحق، فتنشأ بوجوده 

وتزول بفناء اإلنسان.
 وتنقس��������م الجرائ��������م الت��������ي تق��������ع على 
األش��������خاص إلى ع��������دة أقس��������ام: فمنها 
ما يمثل اعت��������داء على حياة اإلنس��������ان 
كالقت��������ل، ومنه��������ا م��������ا يصيب س��������امة 
جس��������م اإلنس��������ان كالض��������رب والج��������رح 
وإعط��������اء امل��������واد الض��������ارة، وبعضه��������ا 
يمثل اعتداء عل��������ى الجنني داخل رحم 
أمه فتتوافر جريمة اإلجهاض ومنها 
م��������ا يم��������س ع��������رض اإلنس��������ان وحياءه 
كاالغتص��������اب وهت��������ك الع��������رض والزنا 

والفعل الفاضح. 
ومنها م��������ا يصيب الحق في الش��������رف 
واالعتب��������ار كالقذف والس��������ب او يكون 
االعتداء على االموال العائدة للمعتدى 
علي��������ه وه��������و ن��������ص اتص��������ف بمعالجة 
حالة االعتداءات التي تش��������مل االسرة 
التربوي��������ة املحددة باملعل��������م او املدرس 
او املش��������رف او املرش��������د الترب��������وي ام��������ا 
نص البن��������د )ثانيا ( فقد عالجت حالة 
االعتداء على املعلم او املدرس واملشرف 
او املرشد التربوي الذي يكون مصدره 
التلميذ او الطالب فنصت على عقوبة 

الغرامة التي ال تقل عن مليوني دينار 
وال تزيد عن عشرة مايني دينار.

وفي نظرنا بان النص كان بحاجة الى 
معالجة مسؤولية ولي امر الطالب او 
التلميذ وكذلك ايجاد تمييز للمرحلة 
العمرية فالتلميذ هو التسمية ملتلقي 
التربية والتعليم ف��������ي رياض االطفال 
واالبتدائي��������ة ف��������ي ح��������ني ان اعت��������داءات 
مراح��������ل  ف��������ي  يك��������ون  ال��������ذي  الطال��������ب 
املتوس��������طة والثانوي��������ة تختل��������ف ع��������ن 
ذلك وهو ما غاب ع��������ن النص العقابي 
ومن املمكن الرج��������وع الى النص العام 
في قوان��������ني العقوبات او قانون رعاية 

االحداث وغيرها في التطبيق.
أما البند )ثالثا( من القانون فقد عالج 
املطالب��������ات العش��������ائرية التي يتعرض 
له��������ا املعلم او امل��������درس او املش��������رف او 
املرش��������د التربوي بعقوبة الحبس مدة 
ال تق��������ل ع��������ن أربع س��������نوات وبغرامة ال 
تقل عن خمسة مايني دينار وال تزيد 
عن عشرة مايني دينار وكل ذلك أثناء 
تأدي��������ة املعلم او املدرس او املش��������رف او 

املرشد التربوي واجباتهم الوظيفية.

النص العقابي ورؤى التطبيق في قانون حماية المعلمين

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد
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والتعليمية من اعتداءات متثل مبجملها �سورة قامتة لآفاق امل�ستقبل الذي يجد دعامته الأ�سا�سية يف التغذية الرتبوية والتعليمية 
التي تنطلق من اروقة املوؤ�س�سات الرتبوية الوىل )ريا�س الطفال ومرحلة البتدائية( لذلك اقرتنت ت�سمية املربي باملعلم يف تلك 

املرحلة ومفهوم املعلم من الت�ساع بحيث جتده حا�سرا يف كل مكان من ال�سلوك احلياتي فالأب معلم يف جانبه الأ�سري و�ساحب 
املهنة معلم يف جانبه العملي فهو املحطة الوىل التي تبتدئ منها وعندها م�سرية احلياة لذلك قيل )كاد املعلم ان يكون ر�سوًل(.
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وق��������د ش��������هدت اورب��������ا ف��������ي عهد 
اإلقط��������اع عقوب��������ات بدنية اش��������د 
بشاعة ووحشية وكذلك ظهرت 
جان��������ب  ال��������ى  الس��������جن  عقوب��������ة 
العقوب��������ات البدنية وم��������ا ان حل 
عص��������ر النهضة ف��������ي أوربا حتى 
ارتقت أصوات العلماء واملفكرين 
املقاربة بوضع حد لتلك املآسي 
الت��������ي يعاني منه��������ا االفراد كون 
للحري��������ة  الس��������البة  العقوب��������ات 
مازال��������ت تحتل مكان��������ه الصدارة 
بني العقوب��������ات عل��������ى الرغم من 
وجود اش��������كال اخرى للعقوبات 
به��������ا ولك��������ي تحقق  املصاحب��������ة 
هذه العقوبات الس��������البة للحرية 
هدفه��������ا االس��������مى ف��������ي إص��������اح 
وتقويم املحكوم علية البد من ان 
يجري تطوير الس��������بل في تنفيذ 
العقوبة ومعاملة املحكوم عليه 
بها. وقد بدأت االصوات املنادية 
بضرورة االفراج عن النزالء بعد 
قض��������اء القس��������م االكبر م��������ن مدة 
محكوميه��������م عل��������ى ان يلتزم��������وا 
بش��������روط معين��������ة بع��������د االفراج 

عنهم.
الكس��������ندر  الكاب��������نت  ويع��������د 
يعتب��������ره  ال��������ذي  ماكونوف��������وش 
البع��������ض اب االف��������راج الذي طبق 
ألول م��������رة في ع��������ام 1843 عندما 

كان حاكم��������ًا لجزي��������رة نوفول��������ك 
االسترالية التي كانت مستعمرة 
بريطاني��������ة نظام��������ًا لاف��������راج عن 
السجناء يجري تنفيذه بموجب 
مراحل تدريجية وقد كان العراق 
من ال��������دول التي ب��������دأت بتطبيق 

هذا النظام ولافراج الشرطي.
االف��������راج  بموج��������ب  االخ��������ذ  ت��������م 
قانون  اس��������تحدث  الشرطي عند 
االح��������داث رق��������م 11 لس��������نة 1962 
حيث طب��������ق ألول مرة في العراق 
وبع��������د ذلك صدر قان��������ون اصول 
رق��������م 23  الجزائي��������ة  املحاكم��������ات 
لس��������نة 1971 بموجب الفقرة )د( 
ف��������ي امل��������ادة 331 من��������ه مل��������ا له من 
حماي��������ة املجتم��������ع م��������ن الجريمة 
وه��������و اله��������دف الذي يس��������عى كل 
مجتمع الى تحقيقه ويتمثل ذلك 
من خال ايقاع احسن السبل في 
اصاح الجناة واعادتهم اعضاء 
ناجحني ف��������ي املجتمع ب��������داًل من 

العودة مرة اخرى الى الجريمة.
 واإلف��������راج الش��������رطي ه��������و اخاء 
س��������بيل املحك��������وم علي��������ه بعقوبة 
أصلي��������ة مقي��������دة للحري��������ة بع��������د 
انقضاء امل��������دد املنصوص عليها 
ف��������ي قان��������ون اص��������ول املحاكمات 
اس��������تفادته  الجزائية بعد ثبوت 
م��������ن النظ��������م اإلصاحي��������ة ورف��������ع 

تقرير بذلك من قبل ادارة السجن 
واملش��������رفني على األقس��������ام بذلك 
على ان يلتزم مجموعة الشروط 
املفروضة عليه بعد االفراج عنه 
وبذل��������ك يك��������ون املش��������رع العراقي 
ق��������د س��������اير أغلبي��������ة ال��������دول التي 
اخذت بهذا النظام رغم اختاف 
التسميات بني تلك الدول، وسماه 

اإلفراج املشرط او الشرطي.
وتجب هنا االشارة الى ان هناك 
بعض الجرائم التي ظهرت عقب 
صدور قانون االصول املحاكمات 
الجزائية وبما لها من الخطورة 
االجرامية وم��������ا تتطلب من نظم 
عقابي��������ة فانه��������ا تف��������وق وبعض 
الجرائ��������م املس��������تثناة م��������ن احكام 
املنص��������وص  الش��������رطي  االف��������راج 
علي��������ه في الفق��������رة )د( م��������ن املادة 
331، ه��������ذا م��������ن جهة وم��������ن جهة 
أخرى فان تع��������دد جهات االفراج 
الش��������رطي الناظرة بالطلب جعل 
م��������ن املعاملة تأخ��������ذ وقتًا طويًا 
فا بأس لو قام املش��������رع العراقي 
بإعادة النظر في بعض الجرائم 
وكذل��������ك توحيد جهات النظر في 
الطل��������ب بغية توحيد وتس��������هيل 
اإلج��������راءات ف��������ي النظ��������ر بالطلب 
وبذلك يك��������ون قد زاد من تحقيق 

النفع للمواطن واملجتمع.

القاضي علي كمال

اإلفراج الشرطي

ظاهرة اجتماعية داأبت املجتمعات على مكافحتها ومعاجلة مو�سوعها منذ القدم وقد بداأت املجتمعات 
عندما كان الن�سان يعي�س �سمن جمموعات �سغرية من بني جن�سه ابتداًء بالطرد وعقوبات بدنية طابعها 
النتقام الفردي من اجلاين، وما ان ظهرت الدولة حتى انتقل حق ايقاع العقوبة اىل الدولة لتمار�سه بدًل 

من الفراد وقد �ساحب ذلك ظهور عدة ا�سكال للعقوبة والتعوي�س والدية للعقوبات القا�سية البدنية.

الجريمة

يأتي 

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.

الرز طابعا �سيا�سيا كذلك اجهزة التربيد ومكائن اخلياطة قد تكت�سب مثل هذا الطابع حني 
ت�ستخدم و�سائل للح�سول على مكا�سب معينة فاملال ويف اأحيان كثرية ي�سكل قوة غا�سمة 
ي�سعى ممتلكها حلرف الأمور عن جادتها لتحقيق م�سالح فئوية �سيقة حتى وان كان ذلك 

على ح�ساب امل�سالح العليا للمجتمع.

قد يكتسب

واخطر م��������ا يمكن تص��������وره في هذا 
املجال هو اس��������تخدام امل��������ال للتأثير 
على صح��������ة التمثيل النيابي ألفراد 
الش��������عب ف��������ي مرحل��������ة االنتخاب��������ات 
من خ��������ال إغراء الناخ��������ب بالوعود 
والهب��������ات والهداي��������ا لتوجيه إرادته 
نح��������و التصويت ملصلح��������ة حزب او 
مرشح معني حينما يستغل صاحب 
املال حالة الفقر او املرض او البطالة 
ل��������دى الناخب  او انع��������دام الخدمات 
ومن ثم الس��������عي لس��������لب حريته في 
االختي��������ار من خال تقدي��������م الهبات 
املالية والوعود بالتوظيف او تقديم 
الخدمات او منح املس��������اكن ما ينتج 
عن��������ه ان التمثي��������ل النيابي ال يعكس 

االرادة الحقيقية للمواطنني.
 وعلى الجان��������ب اآلخر انعدام فرص 
املرشحني الذين يخوضون العملية 
االنتخابي��������ة ب��������كل نزاهة وش��������فافية 
وال يلج��������ؤون الس��������تخدام امل��������ال في 
الحص��������ول على تمثي��������ل نيابي ومن 
ثم سيخسر املجلس النيابي فرصة 
ان يصل إليه مرش��������حون لم يسلكوا 
وسائل غير مش��������روعة في سباقهم 

االنتخابي.

املشرع العراقي في قانون انتخابات 
مجلس النواب رقم 45 لس��������نة 2013 
الرش��������وة  تن��������اول موضوع  املع��������دل 
االنتخابي��������ة في امل��������ادة 32 الفقرة/ 
ثانيا والتي عاقبت بالحبس مدة ال 
تقل عن سنة كل من أعطى او عرض 
او وع��������د ب��������ان يعطي ناخب��������ا فائدة 
لنفسه او لغيره ليحمله للتصويت 
عل��������ى نح��������و مع��������ني او االمتناع عن 
التصوي��������ت ومن خال ه��������ذه املادة 
وباس��������تخدام عب��������ارة الفائ��������دة فان 
املش��������رع نحا الس��������تخدام مصطلح 
عام وشامل ويمكن ان ينطبق على 
الكثير من صور الرشوة االنتخابية 
الواق��������ع وبالتأكيد  يش��������هدها  التي 
فان لجريم��������ة الرش��������وة االنتخابية 
ركن��������ا ماديا وركن��������ا معنويا حالها 
حال بقي��������ة الجرائم وه��������ي تفترض 
أطرافا هي املرش��������ح الراش��������ي وهو 
من يقوم بعرض الرش��������وة أو الوعد 
بفائدة لقاء الحصول على الصوت 
الناخب  االنتخابي واملرتشي وهو 
ال��������ذي يص��������وت باتجاه مع��������ني لقاء 
املنفعة وق��������د يكون هناك طرف اخر 
وهو الوس��������يط الذي ال يكون ناخبا 

وال مرش��������حا لكنه يتوس��������ط إلتمام 
الجريمة او تس��������هيل ارتكابها وكل 
ه��������ذه األط��������راف تق��������ع تح��������ت طائلة 
الن��������ص العقاب��������ي للم��������ادة 32 م��������ن 
قان��������ون انتخابات مجل��������س النواب 
وفي م��������ا يتعل��������ق باختصاص نظر 
ه��������ذه الجرائم فان��������ه ينعقد ملحكمة 
جريم��������ة  وقع��������ت  الت��������ي  التحقي��������ق 
االنتخابية ضمن منطقة  الرش��������وة 
اختصاصها املكاني ورغم ان اثبات 
جريمة الرشوة االنتخابية وتوفير 
ادلتها ليس باالمر الس��������هل بسبب 
طبيعته��������ا والع��������زوف ع��������ن تقدي��������م 
الشكاوى املتعلقة بها وما يحصل 
في بعض االحيان م��������ن تداخل بني 
م��������ا يقدم ف��������ي املؤتم��������رات الدعائية 
واالنتخابي��������ة م��������ن وع��������ود كبرامج 
انتخابية وما يق��������دم فيها من منح 
ووع��������ود بمنافع كرش��������ى انتخابية 
اال ان ذل��������ك ال يمن��������ع ب��������أي حال من 
الجريم��������ة  ه��������ذه  مرتكب��������ي  تعق��������ب 
الت��������ي تؤث��������ر على ش��������رعية العملية 
االنتخابي��������ة برمتها وما يرافق ذلك 
م��������ن اس��������تغال الظروف املعيش��������ية 

الصعبة للناخبني.

●  3rd Year  Issue (30) April 2018السنة الثالثة/ العدد )30( نيسان 2018

رشوة انتخابية
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الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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)1(
املبدأ:

محكم��������ة الب��������داءة ه��������ي الت��������ي تق��������ام لديها 
الدعوى بشان طلب تنفيذ الحكم االجنبي 
حتى وان كان ص��������ادرا في قضايا االحوال 
الشخصية ، على ان تراعي محكمة البداءة 
الش��������روط التي نصت عليه��������ا املادة )6( من 
قانون تنفيذ االحكام االجنبية في العراق 
رقم 30 لسنة 1928 عند النظر بطلب قبول 

تنفيذ الحكم املطلوب تنفيذه .

القرار :
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة 
املوس��������عة املدني��������ة وج��������د ب��������أن الطعن 
التميي��������زي مقدم في مدت��������ه القانونية 
والش��������تماله على اس��������بابه ق��������رر قبوله 
ش��������كًا وعند عطف النظر على الحكم 
املمي��������ز تبني بان��������ه مخال��������ف لألصول 
واح��������كام القان��������ون وذل��������ك الن املدعية 
)املمي��������زة( تطل��������ب بعريض��������ة دعواها 
تنفيذ الق��������رار املرق��������م 2016/7225 في 
2016/10/17 الص��������ادر م��������ن محكم��������ة 
الشارقة االبتدائية في االمارات العربية 
املتح��������دة واملتضمن تس��������ليمها الطفل 
)علي محمد رمضان( باالستناد إلى 

اتفاقي��������ة الري��������اض العربي��������ة للتعاون 
القضائ��������ي املصدقة بالقانون رقم 110 
لسنة 1983 وإذ ان املادة )3( من قانون 
تنفي��������ذ اح��������كام املحاك��������م االجنبية في 
العراق رقم 30 لسنة 1928 أوجبت على 
م��������ن يريد تنفيذ حك��������م اجنبي ان يقيم 

الدعوى ل��������دى محكمة البداءة الصدار 
)قرار التنفيذ( وإذ أن اتفاقية الرياض 
قضت باملادة )31( منها بأن االجراءات 
الخاصة باالعتراف بالحكم أو تنفيذه 
املتعاق��������د  الط��������رف  لقان��������ون  تخض��������ع 
املطل��������وب إلي��������ه االعت��������راف بالحكم في 
الحدود التي ال تقضي فيها االتفاقية 
بغي��������ر ذل��������ك وإذ أن االتفاقية لم تنص 
على نوع املحكمة التي تتولى اصدار 
القرار بالتنفيذ واحالت هذه املس��������ألة 
إل��������ى القان��������ون العراق��������ي وه��������و قانون 
تنفيذ األح��������كام االجنبية والذي نص 
الب��������داءة  عل��������ى اختص��������اص محكم��������ة 
باصدار القرار بالتنفيذ فيكون كمبدأ 
عام ان محكم��������ة البداءة هي التي تقام 
لديه��������ا الدع��������وى بش��������أن طل��������ب تنفيذ 
الحك��������م االجنبي حتى وان كان صادرًا 
في قضايا االحوال الشخصية على ان 
تراعي محكمة البداءة الش��������روط التي 
نص��������ت عليها امل��������ادة )6( م��������ن القانون 
املذكور عند النظر بطلب قبول تنفيذ 
الحك��������م املطل��������وب تنفي��������ذه م��������ن عدمه 
وكذلك م��������ا نصت علي��������ه االتفاقية من 
ش��������روط فيما يتعل��������ق بتنفيذ االحكام 
الص��������ادرة من ال��������دول املصادقة عليها 
وإذ أن محكمة األحوال الشخصية في 
بغداد الجديدة نظرت الدعوى وفصلت 
ف��������ي موضوعه��������ا على خ��������اف قواعد 
االختصاص النوعي املتعلق بالنظام 
العام مما يجعل حكمها واجب النقض 
من هذه الجهة لذا واستنادًا للمادتني 
3/210 و1/212 مرافع��������ات مدنية قرر 
نق��������ض الحكم املمي��������ز وإحالة الدعوى 
إل��������ى محكمة ب��������داءة بغ��������داد الجديدة 

إلكمال النظر فيها حسب االختصاص 
وحس��������مها على وفق أح��������كام القانون 
واش��������عار محكمة األحوال الشخصية 
في بغداد الجديدة بذلك وصدر القرار 
27/محرم/1439ه���������  ف��������ي  باالكثري��������ة 

املواف�ق 2017/10/17م.

)2(
املبدأ:

االج��������راءات الص��������ادرة م��������ن محكم��������ة غي��������ر 
مختصة نوعيا بنظ��������ر الدعوى باطلة وال 

يعتد بها قانونَا .

القرار:
التدقي��������ق واملداولة وجد ب��������ان الطعن 
التميي��������زي مقدم في مدت��������ه القانونية 
والش��������تماله على اس��������بابه ق�رر قبوله 
ش��������كا وعند عطف النظر على الحكم 
املمي��������ز تب��������ني بإنه مخال��������ف لاصول 
واح��������كام القان��������ون اذ قض��������ت املحكمة 
بفس��������خ الحك��������م الصادر م��������ن محكمة 
الدعاوي  بنظ��������ر  املختص��������ة  الب��������داءة 
التجاري��������ة ف��������ي البص��������رة املرق��������م 53/
ت/2016 في 2016/10/17 وتصديق 
ق��������رار هيئة التحكي��������م املعينه من قبل 
محكم��������ة الب��������داءة وباتف��������اق الطرفني 
املؤرخ 2015/8/18 من دون إن تاحظ 
بان الطع��������ن االس��������تئنافي لم ينصب 

على القرار الصادر من محكمة البداءة 
في البص��������رة بابطال ق��������رار املحكمني 
الس��������يما وان قرار احال��������ة النزاع على 
املحكم��������ني واالجراءات الت��������ي اعقبته 
م��������ن محكمة  باالضب��������ارة  واملتخ��������ذه 
ب��������داءة البص��������رة صدرت م��������ن محكمة 
غي��������ر مختصة نوعيًا بنظ��������ر الدعوى 
مما يجعل كل تل��������ك االجراءات باطلة 
وال يعت��������د بها قانون��������ا كما إن املدعى 
علي��������ه ل��������م يتمس��������ك بش��������رط التحكيم 
املنص��������وص عليه بالعق��������د املبرم بني 
الطرف��������ني ف��������ي الجلس��������ة االول��������ى امام 
محكم��������ة بداءة البص��������رة مما اليجوز 
احال��������ة موضوع النزاع على املحكمني 
للفص��������ل في��������ه تطبيق��������ا للم��������ادة 253 
من قان��������ون املرافع��������ات املدنية ويكون 
القض��������اء العادي ه��������و املختص اصا 
بالفصل ف��������ي موضوع الن��������زاع وكان 
على محكمة ب��������داءة البصرة التلتفت 
لطل��������ب وكي��������ل املدع��������ى علي��������ه باحالة 
النزاع الى التحكيم وعلى وفق وجهة 
النظ��������ر القانونية املتقدمة كان يتعني 
عل��������ى محكم��������ة االس��������تئناف الفص��������ل 
بموض��������وع الطعن االس��������تئنافي بعد 
إن قررت قبوله من الناحية الش��������كلية 
في ض��������وء ادعاءات دفوع الطرفني لذا 
واس��������تنادا للم��������ادة 2/210 مرافع��������ات 
مدنية قرر نقض الحكم املميز واعادة 
االضب��������ارة ملحكمتها التب��������اع ماتقدم 
واصدار الحكم القانوني الس��������ليم في 
ض��������وء ماتتوصل اليه من نتائج على 
إن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة 
وص��������در الق��������رار باالتفاق ف���������ي 5/ذي 
الحجة/1438ه� املواف�ق 2017/8/27م
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القاضي عماد عبد اهلل

تتفق غالبية القوانني اإلجرائية على أن األصل في الدعوى الجزائية 
أنه��������ا تحرك دونم��������ا قيد يرد عليه��������ا فيحول دون ذل��������ك بوصف ان 

الجريمة تمس حقوق املجتمع.
ومع ذل��������ك ترد على هذا األص��������ل بعض االس��������تثناءات يتعذر معها 
تحريك الدعوى الجزائية ازاء مرتكبي بعض الجرائم او في حاالت 
معين��������ة اال بأذن او موافقة خاصة من املجن��������ى عليه او من الجهات 

الرسمية.
 وه��������ذه القي��������ود تكون على ثاثة انواع فهي اما تتعلق بأش��������خاص 
معينني او تتعلق بجرائم معينة او تتعلق بمكان ارتكاب الجريمة 
كونه��������ا ارتكبت داخ��������ل اقليم الدول��������ة او خارجها. ام��������ا القيود التي 
تتعلق باألش��������خاص تذهب غالبية التش��������ريعات على منح حصانة 
معينة لبعض االشخاص. وال يقصد بذلك تمييزهم عن باقي افراد 
املجتمع بقدر ما يقصد به توفي��������ر الحماية الجنائية الوقائية لهم 
تيس��������يرا وتمكينا لهم على ممارسة اعمالهم واختصاصاتهم التي 
تقتض��������ي ه��������ذه الحصانة، ومثال عل��������ى ذلك اعض��������اء البرملان حيث 
يتمتعون بالحصانة خال فترة الحصانة املؤقتة العضاء مجلس 
الن��������واب بقدر ال��������دورة االنتخابي��������ة وهي اربع س��������نوات اذ باإلمكان 
تنفي��������ذ اوامر القبض واتخاذ االجراءات القانونية بحق البرملانيني 

حال اكمالهم مدة االربع سنوات.
وحتى في هذه الحال يجوز اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق النائب 
في اثناء الدورة التش��������ريعية اذا ت��������َم رفع الحصانة عن النائب طبقا 
للمادة )٦٣( من الدستور وكذلك الحصانة املقررة للقضاة واعضاء 
االدعاء العام بموجب قان��������ون التنظيم القضائي. وكذلك الحصانة 
املمنوحة لرؤساء الدول االجنبية واملعتمدون السياسيون  وأعضاء 

السلك  الدبلوماسي. 
وقانون العقوبات العراقي النافذ  رقم 111 لسنة 1969 قد تطرق  لهذا 
األمر بإش��������ارته لذلك في املادة  الحادية عش��������رة حيث نصت صراحًة 
 على ذلك: ))ال يسري هذا القانون  على الجرائم التي تقع في العراق 
 من االش��������خاص املتمتع��������ني بحصانة  مقررة بمقتض��������ى االتفاقيات 

الدولية  او القانون الدولي او القانون  الداخلي((.
 ام��������ا القيد الثان��������ي فانه يتعل��������ق بجرائم معينة تنط��������وي على حق 
ش��������خصي وجد معه املش��������رع تغلي��������ب الحق الش��������خصي على الحق 
الع��������ام حفاظا على االس��������رة واملجتمع مثال على ذل��������ك املادة الثالثة 
م��������ن قانون اصول املحاكمات الجزائية املرقم 23 لس��������نة 1971 حيث 
نصت ))أ – ال يجوز تحريك الدعوى الجزائية اال بناء على ش��������كوى 
من املجني عليه او من يقوم مقامه قانونًا في جرائم زنا الزوجية او 
تعدد الزوجات خافًا لقانون االحوال الشخصية والقذف او السب 
او االخبار الكاذب او التهديد بالقول او بااليذاء الخفيف اذا لم تكن 
الجريم��������ة وقعت على مكل��������ف بخدمة عامة اثن��������اء قيامه بواجبه او 

بسببها او اتاف االموال عدا اموال الدولة...الخ.
 اما القي��������د الثالث فانه يتعلق بمكان ارت��������كاب الجريمة ويقصد به 
الجرائ��������م الواقعة خ��������ارج إقليم الدول��������ة وتكون خاضع��������ة لقانونها 
العقابي حيث ال يمكن تحريك الشكوى في تلك الجرائم اال بأذن من 
رئيس مجلس القضاء االعلى والى ذلك أش��������ارت املادة الثالثة أعاه 

الفقرة ب االصولية.

قيود تحريك الدعوى الجزائية
قلم القاضي

القاضي محمد عبد جازع

ه��������ي م��������ن الجرائم املثيرة لقل��������ق محاكم الجزاء وذلك النتش��������ارها في 
الس��������نوات األخيرة ولصعوبة اكتش��������افها ولتن��������وع صورها ولتعدد 
أس��������اليبها ولكثرة غاياتها ويمكن ان تعرف جريمة اإلخبار الكاذب 
بأنها إخبار س��������لطة تحقيقية عن جريمة غير صحيحة وإس��������نادها 
الى املخبر عنه بقصد اإلضرار به أو اسناد واقعة صحيحة الى غير 

مرتكبها الحقيقي.
 ومن خال اطاعنا على االوراق التحقيقية املعروضة علينا والواردة 
من مختلف الجه��������ات التحقيقية فقد الحظنا تن��������وع صور الدعاوى 
الكاذب��������ة كأن تكون الدعوى مدنية في طبيعتها وخالية من العنصر 
الجزائ��������ي مثل عقد القرض. اال ان مراجعة محكمة البداءة تس��������تغرق 
وقت��������ا اطول م��������ن مراجعة محكم��������ة التحقيق وكذلك لك��������ون الدعاوى 
الجزائي��������ة تتضمن عقوبة س��������البة للحرية بخ��������اف الدعاوى املدنية 
فيدعي املخبر الكاذب بان املخبر عنه قد احتال عليه ألخذ ماله وفي 

حقيقة االمر فان املبلغ ناشئ عن تعامل تجاري بني الطرفني.
 او يدع��������ي املخبر بانه قد ارتكب جريمة خيان��������ة األمانة وفي حقيقة 
االمر فان املبلغ ناشئ عن عقد قرض او عقد تجاري رضائي. وكذلك 
من صور الدعاوى الكيدية هو ما الحظته عند نظري لدعاوى مكتب 
مكافحة جريمة الخطف حيث يقوم بإخفاء ولده الصغير لدى اقاربه 
ويذهب الى مركز الشرطة لاخبار عن خطفه من قبل مجهولني وبعد 
فترة يبدأ يتهم بعض االشخاص بحجة انهم ساوموه إلطاق سراح 
ولده لقاء دفع فدية مالية وفي الحقيقة انه يهدف الى الحصول على 

مبالغ من املخبر عنهم لقاء التنازل عنهم ورفع الشك واالشتباه..
 وكذل��������ك من صور جريمة اإلخبار الكاذب هو ان تكون هنالك جريمة 
حقيقي��������ة اال ان املخب��������ر يضيف وصفًا كاذبا على تل��������ك الجريمة مثل 
االخبار عن تعرض املخبر إلصابة جس��������دية نتيجة مش��������اجرة اال ان 
املخبر يدعي س��������رقة نق��������وده اثناء املش��������اجرة من قب��������ل املخبر عنهم 

امعانًا في إيذائهم بقصد االنتقام منهم.
او ان يقوم املخبر برمي قنبلة صوتية او هجومية على داره الفارغة 
وينس��������ب ذلك الفعل الى م��������ن يريد االنتقام منه لوجود عداء س��������ابق 
بينهما، او ان يقدم اإلخبار عن اصابة املخبر باطاقة نارية طائش��������ة 
وبعد ذلك يتبني انه اصيب بها اثناء هروبه من احد الدور التي كان 

يشرع في سرقتها.
 وان الس��������ادة قضاة التحقيق غالبا ما يتريثون بإصدار امر القبض 
بح��������ق املخبر عنه، وعندما يس��������اورهم الش��������ك بان الدع��������وى قد تكون 
كاذبة، ويتم التوس��������ع ف��������ي اتخاذ اإلج��������راءات التحقيقية وصوال الى 
اكتش��������اف الحقيقة، فإذا وج��������د القاضي بان الدع��������وى كيدية فعندئذ 
يص��������در امر قبض بح��������ق املخبر الك��������ذاب وفق امل��������ادة 243 من قانون 
العقوب��������ات املعدل��������ة بالقان��������ون رقم 15 لس��������نة 2009 علما ان املش��������رع 
العراقي قد ش��������دد من عقوبة جريمة االخبار الكاذب بموجب القانون 
رقم 15 لس��������نة 2009 املعدل لنص امل��������ادة 243 عقوبات حيث أصبحت 
الجريمة معاق��������ب عليها بالعقوبة املماثلة لعقوب��������ة الجريمة املخبر 
عنها على أن ال تزيد عن عقوبة الس��������جن ملدة عشر سنوات للحد من 

هذه الجريمة.

جريمة اإلخبار الكاذب أو الدعوى 
الكيدية

■ انتحال صفة 

قض��������ت محكم��������ة الجناي��������ات املتخصص��������ة 
بقضاي��������ا النزاه��������ة ف��������ي اس��������تئناف بغداد 
الرصافة بالس��������جن 15 س��������نة ضد عصابة 
مكونة من خمس��������ة أف��������راد بتهم��������ة انتحال 

صفة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار املتحدث 
الرسمي ملجلس القضاء األعلى إن "محكمة 
جناي��������ات النزاهة في اس��������تئناف الرصافة 
أصدرت حكمًا بحق أفراد إحدى العصابات 
بالسجن ملدة 15 سنة قاموا بانتحال صفة 

رجال األمن الوطني في بغداد".
وأضاف بيرقدار أن "التحقيقات كشفت عن 
قيام العصابة باحتج��������از إحدى العائات 
وس��������رقة منزله��������ا مبالغ نقدي��������ة فضا عن 

سرقة مصوغات ذهبية ".
وبني املتح��������دث الرس��������مي أن "الحكم صدر 
اس��������تنادًا إلى أحكام امل��������ادة 440 من قانون 
العقوب��������ات العراقي ابتدائي��������ا قابا للطعن 

التمييزي".

■ يوم المرأة العالمي

أقامت محاكم االستئناف في املحافظات 
العراقية التابعة لرئاسة مجلس القضاء 

األعلى احتفالية بيوم املرأة العاملي.
وقال املتحدث الرس��������مي ملجلس القضاء 
األعلى القاض��������ي عبد الس��������تار بيرقدار 
إن "رئاس��������ات محاكم االستئناف أقامت 
حفا بمناسبة يوم املرأة العاملي في كل 
محاكم االستئناف خال الساعة األولى 
من الدوام الرسمي يوم الثامن من آذار".

وأض��������اف بيرق��������دار ان الرئاس��������ات أقامت 
هذا الحفل بحضور رؤس��������اء االستئناف 
وعدد من السادة نوابهم فضا عن دعوة 
الس��������يدات من القضاة واملوظفات"، مبينا 
أن "االحتف��������ال تضمن إلقاء كلمات تش��������يد 

بدور املرأة املتميز في املجتمع".
وأش��������ار إلى أن "رئاس��������ة مجل��������س القضاء 
األعل��������ى أوع��������زت إل��������ى رئاس��������ات محاك��������م 
االس��������تئناف كافة بإقامة حفل بمناس��������بة 

يوم املرأة العاملي". 

■ خطف وقتل 

أص��������درت محكم��������ة جنايات ديال��������ى حكمًا 
باإلعدام ش��������نقًا حتى امل��������وت بحق متهمني 

اثنني بجريمة خطف وقتل أحد األبرياء.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار املتحدث 
الرسمي ملجلس القضاء االعلى ان "محكمة 
الجناي��������ات في ديال��������ى أص��������درت أحكامها 
باإلعدام ش��������نقا حتى امل��������وت بحق مدانني 

اثنني بعملية خطف شخص ثم قتله".
وأض��������اف بيرق��������دار أن "املتهم��������ني االثنني 
اعترف��������ا بخط��������ف ش��������خص ث��������م اس��������تام 
فدي��������ة مقداره��������ا 30 أل��������ف دوالر أميرك��������ي 
بعد مس��������اومة ذوي��������ه"، مبين��������ا ان "القوات 
األمنية بعد يومني عثرت على الش��������خص 

املخطوف مقتوال".
وأش��������ار بيرقدار إلى أن "املحكمة أصدرت 
قراره��������ا وفق امل��������ادة الرابع��������ة /1 وبداللة 
امل��������ادة/1و8 من قان��������ون مكافحة اإلرهاب 
قاب��������ًا للتمييز والتميي��������ز الوجوبي امام 

محكمة التمييز االتحادية".

كتاب قضائي

فيما تناول املبح��������ث الثاني أنواع العدة 
وانتقالها وتضمنت أيضا أربعة مطالب 
تنوع��������ت ب��������ني الع��������دة باإلق��������راء والع��������دة 
باألش��������هر والعدة بوضع الحمل وتحول 

العدة". 
وف��������ي املبح��������ث الثال��������ث تن��������اول املؤل��������ف 

موضوع��������ة عدة الطاق م��������ن حيث )عدة 
الط��������اق الرجع��������ي، عدة الط��������اق البائن، 

عدة الوفاة(.  
ويع��������رج الغريري في مبحثه الرابع على 
ثاث��������ة مطال��������ب كل منه��������ا تن��������اول )عدة 
املس��������تحاضة وم��������ن غاب عنه��������ا زوجها 

وعدة الكتابية(.
وأشار املؤلف في مبحثه الخامس على 
ع��������دة غي��������ر املتزوج��������ات من حي��������ث )عدة 
املوطأة وطي الشبهة، عدة الزانية ، عدة  
األمة وعدة املتمتع بها ملن أجاز ذلك( في 

أربعة مطالب تفصيلية.

 وعن مدد العدة وتاريخها فصل املبحث 
الس��������ادس ابتداءه��������ا وانتهاءها ومكان 
الح��������داد فيها من خ��������ال مطل��������ب ابتداء 
العدة ومطل��������ب انتهائها ومطلبي مكان 

العدة والحداد على الزوج.
وعن خطب��������ة املعتدة ونفقتها والنس��������ب 
وميراث املعتدة فصل القاضي الغريري  
أحكامها  في املبحث السابع من الكتاب  
مش��������يرا إلى خطب��������ة املعتدة ف��������ي املطلب 
األول ومن ثم نفقتها  في املطلب الثاني، 
مختتم��������ا الفصل الس��������ابع بمطلب أجرة 
الرض��������اع والحضان��������ة وموقف املش��������رع 
العراقي  في قانون األحوال الش��������خصية 

النافذ رقم 188 لسنة 1959.
وتن��������اول الكتاب موضوعة  النس��������ب  في 
العدة  وميراث املعتدة  في مبحثه الثامن 

مفصا حاالته م��������ن خال  ثاثة مطالب 
أولها  نس��������ب املعتدة والثان��������ي ميراثها 
واملطل��������ب الثال��������ث ش��������ارحا في��������ه موقف 

قانون األحوال الشخصية العراقي.
ويختم الغريري كتابه بالبحث التاسع 
واألخي��������ر متن��������اوال بالتفصي��������ل موق��������ف 
قان��������ون األح��������وال الش��������خصية العراق��������ي 
الناف��������ذ وقانون إقليم كردس��������تان العراق 
وقوان��������ني بعض الدول العربية في ثاثة 
مطال��������ب كل مطل��������ب مبينا في��������ه األحكام 

والتشريعات املعمول بها.
واض��������اف الى كتاب��������ه ملح��������ق بالقوانني 
والق��������رارات املعدل��������ة للقان��������ون األح��������وال 
الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 
1959 املعدل وخاتم��������ة تناولت ملخصا 

عن املؤّلف.

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

 ■ غاف 

الكتاب

بابل/ مروان الفتالوي

أص��������درت محكمة جناي��������ات بابل حكما 
بالحبس الش��������ديد ملدة ثاث س��������نوات 
ض��������د رجل ل��������م يب��������اِل بتهدي��������د زوجته 
باالنتحار بعد مش��������كات عائلية، عاّدًة 

فعل الزوج "تحريضًا على االنتحار".
وروى ش��������هود عيان أم��������ام املحكمة في 
دوري التحقيق واملحاكمة وهم كل من 
ش��������قيق املتهم وزوجت��������ه وذوي املجنى 
عليها تفاصيل الحادثة، الفتني إلى أن 
الزوجة اكتشفت عاقات غير مشروعة 

يمارسها الزوج مع أخريات.
وتب��������دأ تفاصي��������ل الحادث��������ة –بحس��������ب 
الش��������هود- عندم��������ا طلب��������ت الزوجة من 

ش��������ريكها الدخول إلى الغرفة للحديث 
حول مشكاتهم إال أنه رفض الدخول، 
فه��������ددت باالنتحار حرق��������ًا، لكن الزوج 
رّدد العبارة الش��������عبية ")يطبج طوب(.. 

احرقي نفسك"، بحسب أقوالهم.
وذك��������ر الش��������هود أن الزوج��������ة وضع��������ت 
على رأس��������ها مادة النفط األبيض بعد 
اس��������تخراجها م��������ن املدفأة ف��������ي الغرفة 
وقامت بإشعال نفسها، ثم خرجت من 
الغرفة وهي محاطة بهالة من النيران، 
فهرع إليها الزوج وشقيقه إلخمادها، 

لكن بعد فوات األوان.
نقل��������ت إل��������ى املستش��������فى وه��������ي تلف��������ظ 
أنفاس��������ها األخي��������رة وتم هن��������اك تدوين 
الحادث��������ة على لس��������انها قب��������ل أن تفارق 

الحياة.
املحكمة دونت أقوال املتهمة والشهود 
واطلع��������ت عل��������ى جميع األس��������باب التي 
دفع��������ت الزوجة لإلقدام عل��������ى االنتحار 
النفس��������ي  الوض��������ع  باالعتب��������ار  آخ��������ذة 
واالستفزاز الخطير الذي مارسه ضدها 
ش��������ريكها واقترن��������ت ش��������هادة الزوج��������ة 
بش��������هادة املدع��������ني بالحق الش��������خصي 
والشهود اآلخرين الذين أجمعوا على 
الظروف الت��������ي دعت املجنى عليها الى 
االنتح��������ار وما صدر من املتهم من كام 
أخ��������رى تتعلق  اس��������تفزازي وتصرفات 
بالحي��������اة الزوجي��������ة للطرف��������ني، وعّدت 
املحكمة كل ذلك مع محضر الكشوفات 
والتقاري��������ر الطبي��������ة أدلة كافي��������ة إلدانة 

املتهم ب�"التحريض على االنتحار".
ورأت املحكم��������ة أن "فع��������ل املتهم ينطبق 
وحك��������م امل��������ادة /408 / 2 م��������ن قان��������ون 
العقوبات العراق��������ي )التحريض( لكون 
املجنى عليه��������ا لم تتم الثامنة عش��������رة 
فقررت تحديد عقوبة املتهم بمقتضاها 
وهي الحبس الشديد ملدة ثاث سنوات 
ع��������ن جريم��������ة التحريض عل��������ى انتحار 
زوجته، والعقوبة تأتي استنادا ألحكام 

املادة 182/أ األصولية.
ويأت��������ي ه��������ذا الحك��������م أيضًا -بحس��������ب 
املحكمة- لكون املتهم ش��������ابا في مقتبل 
العمر ولكونه أبا لطفل حديث الوالدة 
يحتاج لرعاية اس��������تنادا ألحكام املادة 

3/132 من قانون العقوبات.

جنايات بابل تحبس رجال لم يأبه بانتحار زوجته

املحاكمة ه��������ي الدعوى الجزائية 
الت��������ي ينظمه��������ا قان��������ون أص��������ول 
وتنظ��������م  الجزائي��������ة  املحاكم��������ات 
الحق الع��������ام من حيث اإلجراءات 
يطبق قانون أص��������ول املحاكمات 
ومن حيث العقوبة يطبق قانون 

العقوبات العراقي.
أما املرافعة ه��������ي الدعوى املدنية 
الت��������ي ينظمها قان��������ون املرافعات 
املدنية وهي تنظ��������م حقا خاصا 
في املجتم��������ع ومن حيث العقوبة 

يطبق قانون املدني.

ما المحاكمة وما 
المرافعة ؟

�ة
��ي�

ون
ان��

ق��
ة 

ف���
ق���ا

ث���

ولد الداعي��������ة والقاضي الش��������يخ امجد محمد 
س��������عيد الزهاوي ع��������ام 1882 وهو بن الش��������يخ 
محم��������د فيضي الزهاوي مفتي بغداد، ويرجع 
نس��������بة إل��������ى األس��������رة البابانية الت��������ي توطنت 

شمال العراق.
 درس العلوم وأولياتها على يد والده، تخرج 
م��������ن كلية القضاء باألس��������تانة عام 1906 وعني 
بعدها مفتيًا في منطقة اإلحس��������اء ثم نقل إلى 
بغداد حيث عني عضوا في محكمة االستئناف 
وعم��������ل حاكما للج��������زاء في البص��������رة وحاكما 
للمحاك��������م الحقوقية في املوصل، س��������نة 1921 
عني مستش��������ارا في ديوان األوقاف فأس��������تاذا 
ف��������ي كلية الحقوق فرئيس��������ا ملجل��������س التمييز 
الش��������رعي الس��������ني حتى إحالته إل��������ى التقاعد 
س��������نة 1947، كان يدرس م��������ادة )مجلة األحكام 
العدلية( في كلية الحقوق وكان ممتلئا علما 

وحياء وبساطة ولطفا وصوفية وزهدًا.
أما من جهة علمه فقد كان يبدأ الدرس بتاوة 
ن��������ص املادة ثم يفيض في ش��������رحها ومن جهة 
حيائ��������ه يذكر انه ق��������د أنيط به اإلش��������راف على 
امتح��������ان ال��������دور في درس��������ه فقد ب��������دأ الطاب 
يغش��������ون وحان��������ت من��������ه التفات��������ه فأبصره��������م 
واحمر وجهه وخجل وطرق من ش��������دة حيائه 

فلم يرفع رأسه إال بعد أن تسلم جميع األوراق 
من الطاب.

أما من جهة بس��������اطته فقد تأخر ذات يوم عن 
الدرس فدخ��������ل على توفيق الس��������ويدي عميد 
الكلي��������ة فعاتب��������ه فقال: " أس��������تاذ.. الل��������ه يخليك 
األوالد فل��������وا عمامت��������ي وم��������ا عن��������دي غيره��������ا 

فتأخرت في شدها".
ويذكر أنه "خال الح��������رب العاملية األولى كان 
رئيس��������ا ملحكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد وكان له 
راتب حس��������ن ومخصصات أرزاق كان يصرف 
راتب��������ه على الفقراء ويكتف��������ي بصمونة واحدة 

يأكلها".
عرف بنش��������اطه وحركته فأس��������س الجمعيات 
التي ته��������دف إلى تربية الش��������باب وتوجيههم 
 1947 س��������نة  اإلس��������امي(  األدب  )جمعي��������ة  ك�
وجمعية رابطة العلماء س��������نة 1953 وجمعية 
التربية اإلسامية 1949 وساهم في املؤتمرات 
م��������ن خال حض��������وره وتقديمه لبح��������وث قيمه 
فيها من بينها )مؤتمر العالم اإلس��������امي في 
كراجي( سنة 1953 و)مؤتمر العالم اإلسامي 

في القدس( سنة 1954.
م��������ن مؤلفاته املطبوعة ) الوصايا والفرائض( 

طبع 1925، انتقل إلى جوار ربه عام 1967.

قضاة عراقيون

أمجد محمد سعيد الزهاوي 

ص��������در عن دار مكتبة الصباح  للنش��������ر والتوزيع كتاب للقاض��������ي عدنان محمود الغريري 
بعنوان )أحكام العدة في الفقه والقانون والقضاء(.   ويتناول املؤلف في املبحث األول منه 
تعريف العدة في أربعة مطالب، مبينا ماهية العدة وتاريخها ومش��������روعيتها وأسبابها 

كذلك الحكمة من تشريع العدة وموقف املشرع العراقي منها.
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