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اإلفتتاحية

شائعة  

الش��������ائعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتش��������ر في املجتمع بشكل 
س��������ريع وُتتداول بني العامة ظن��������ًا منهم  على صحته��������ا. دائمًا ما تكون 
هذه األخبار ش��������يقة ومثيرة لفضول املجتم��������ع والباحثني وتفتقر هذه 
الش��������ائعات  ع��������ادًة إلى املص��������در املوثوق ال��������ذي يحمل أدل��������ة على صحة 
األخبار. وتمثل هذه الش��������ائعات ُجزءًا كبيرًا من  املعلومات التي نتعامل 

معها.  
وإلث��������ارة الش��������ائعات أهداف وم��������آرب, تتنوع هذه األهداف تماش��������يًا مع 
مبتغيات مثيريها, فمنها ما هو ربحي   )مادي( ومن الشائعات ما تكون 
خلفه أهداف سياس��������ية, وعادًة ما تحصل هذه الش��������ائعات في الحروب 
أو في  الحاالت األمنية غير االعتيادية وتهدف إلى إرباك الطرف املعني 
باإلشاعة, وأسباب ترديد الشائعات يعود  إلى انعدام املعلومات وندرة 
األخبار بالنس��������بة للجمهور لذا من الضروري تزويد الجمهور بجميع 
األخب��������ار  التفصيلية والدقيقة املمكنة حت��������ى يكون على بينة مما يدور 
حوله من أحداث وأعمال تؤثر على حياته  ومستقبله كما أن الشائعات 
تنتشر بصورة أكبر في امُلجتمعات غير امُلتعلمة أو غير الواعية, وذلك 
لس��������هولة  انطالء األكاذيب عليهم, وقلما ُيس��������أل ع��������ن مصدر لتوثيق ما 
ُيتداول من معلومات, فاملجتمع الجاهل يكون  بيئة خصبة ومناس��������بة 
إلراجة الش��������ائعات وفي نفس اإلطار نجد أن انتشار وسائل االتصاالت 
الحديثة ُتعد س��������ببا  هاما في انتش��������ار الش��������ائعات فهي تقوم بنشر كم 

هائل جدًا من املعلومات في وقت يسير جدًا وبكل يسر  وسهولة. 
قانون العقوبات العراقي املرقم 111 لس��������نة 1969 املعدل عد الش��������ائعات 
الكاذب��������ة من الجرائم الخطرة املاس��������ة  بأمن الدول��������ة وعاقب عليها حيث 
نصت املادة 179 الفقرة اوال منه على ان )يعاقب بالس��������جن مدة ال تزيد 
على  عش��������ر س��������نني من اذاع عمدا ف��������ي زمن الحرب اخب��������ارا او بيانات او 
شائعات كاذبة او مغرضة او عمد الى  دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك 
الحاق الضرر باالس��������تعدادات الحربية للدفاع عن البالد او بالعمليات 
الحربية  للقوات املس��������لحة او اثارة الفزع ب��������ني الناس او اضعاف الروح 

املعنوية في االمة.( 
  ونص��������ت الفق��������رة الثانية )عل��������ى ان تك��������ون العقوبة الس��������جن املؤقت اذا 
ارتك��������ب الجريمة بنتيج��������ة االتصال مع دول��������ة  أجنبية ف��������إذا كانت هذه 
الدولة معادية كانت العقوبة الس��������جن املؤبد( وفي املادة 180 من قانون 
العقوب��������ات  العراقي ) يعاقب بالحبس كل مواطن اذاع عمدا في الخارج 
اخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة  حول االوضاع الداخلية 
للدولة وكان من ش��������أن ذل��������ك اضعاف الثقة املالي��������ة بالدولة او النيل من 
مركزها الدولي  او باش��������ر بأية طريقة كانت نش��������اطا من شأنه االضرار 
باملصال��������ح الوطني��������ة، وتكون العقوبة الس��������جن مدة ال تزيد  على س��������بع 
س��������نوات اذا وقعت الجريمة زمن الحرب( كذلك امل��������ادة )304( من قانون 
العقوبات والتي جاءت  تحت عنوان الجرائم املاسة باالقتصاد الوطني 
والثق��������ة املالي��������ة للدولة فنصت عل��������ى ما يلي : )يعاق��������ب بالحبس  مدة ال 
تزيد على س��������نتني وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتني 
العقوبتني كل من اذاع بطريقة  من طرق العالنية وقائع ملفقة او مزاعم 
كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من ش��������ان ذلك إحداث هبوط 
 ف��������ي اوراق النق��������د الوطني او أضعاف الثقة في نقد الدولة او س��������نداتها 
او اي��������ة س��������ندات أخرى ذات عالق��������ة  باالقتصاد الوطن��������ي او الثقة املالية 

العامة.(  
وملواجهة خطر الش��������ائعات سواء الحسية او النفسية يجب على الدولة 
عرض الحقائق على أوسع مدى، وأن  تستغل وسائل االعالم في تقديم 
أكث��������ر ما يمك��������ن من األنباء، مع ح��������ذف التفاصيل التي ق��������د ينتفع منها 
الع��������دو, ألن  الن��������اس تريد الحقائق فإذا لم يس��������تطيعوا الحصول عليها 
فإنه��������م يتقبل��������ون الش��������ائعات والتأك��������د من مص��������در املعلوم��������ة  او الخبر 
خصوص��������ًا م��������ع األخبار الحساس��������ة واملهمة , كما للتوعي��������ة , ومحاربة 
الصفحات واملنتديات التي  تنشر ) تنسخ وتلصق ( أخبار بال مصادر 
, واعتماد الش��������فافية والنزاهة في تناول األح��������داث بما يضيق الخناق 

 على مروجي الشائعات واالصطياد في املاء العكر. 

بغداد / القضاء
"

قب��������ل اندح��������اره وط��������رده من املدن، ش��������هد تنظي��������م داعش 
اإلرهاب��������ي في فتراته األخيرة خالف��������ات حادة  عصفت به 
ووصلت حد انقالب قادة مقاتلني أجانب وعرب السيما 
املقاتلني التونس��������يني والس��������بب  األبرز لذلك كان اختفاء 
"الخليف��������ة" اإلرهاب��������ي أبو بكر البغ��������دادي وتأخر ظهوره 

على الساحة،  بحسب اعترافات أفراده. 
ما يجري م��������ن خالفات تركت أثرها ف��������ي البغدادي الذي 
بقي ف��������ي "هدوئ��������ه املعه��������ود" وكان قد بان  علي��������ه التعب 

واإلرهاق بحس��������ب ما ينقل مقرب منه فضاًل عن املشاكل 
الصحية والتي تمثلت  بإجرائه عملية جراحية في إذنه 

اليسرى في منطقة البو كمال السورية. 
اإلرهاب��������ي رباح علي إبراهيم عل��������ي البدري ابن عم زعيم 
تنظي��������م داع��������ش االرهابي إبراهي��������م ع��������واد  ابراهيم علي 
البدري "اب��������و بكر البغدادي" واب��������ن خالته أيضًا، صديق 
الطفولة الذي عمل في ما  يس��������مى ديوان الزراعة من أهم 
املوارد املالية للتنظيم االرهابي يمثل اليوم أمام القضاء 

العراقي  وتنشر "القضاء" اعترافاته الكاملة. 
ي��������روي اإلرهابي ف��������ي مع��������رض اعترافاته أم��������ام محكمة 

تحقي��������ق الكرخ املختص��������ة بقضايا اإلره��������اب  ابرز ما دار 
بين��������ه وبني اب��������ن عمه في اللق��������اء الوحيد ال��������ذي جمعهم 
منذ إع��������الن "دولة الخالف��������ة"، فيما  اك��������د تعرضهم للمنع 
والتحذي��������ر كأقرب��������اء للخليفة من محاول��������ة التقرب له أو 

اللقاء به خشية من  مالحقته أو كشف مكان تواجده. 
ويقول االرهابي رباح "كنت مقربًا من البغدادي، نش��������أنا 
معًا من��������ذ الطفول��������ة وافترقنا نهاي��������ة  الثمانينات عندما 
انتقل للدراس��������ة في بغ��������داد حتى حصوله على ش��������هادة 
الدكت��������وراه، وخ��������الل تلك الفت��������رة  كنا نلتق��������ي بني الحني 

واآلخر". 

ويضي��������ف "كان البغ��������دادي هادئ��������ا وبعي��������دا ع��������ن االفكار 
املتطرف��������ة واملتش��������ددة، اعتقل عام 2007 م��������ن  قبل القوات 
االمريكي��������ة ووضع في معتقل بوكا، وخ��������رج من املعتقل 
ع��������ام 2008 وعنده��������ا التقيت  به وكان اللق��������اء االخير قبل 
تولي��������ه خالفة )تنظي��������م الدولة اإلس��������المية( ول��������م يظهر 
علي��������ه أي اختالف في  ش��������خصيته"، مؤك��������دًا "علمت بعد 
الع��������ام 2010 بأنه أصبح مط��������اردا النخراطه في صفوف 

 التنظيمات اإلرهابية". 
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مقرب منه: البغدادي يعاني مشكالت صحية.. وعصبوا عينّي قبل أن أراه! 

بغداد / مروان الفتالوي

قال رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل 
األموال في الرصافة القاضي إياد محسن 
ضمد إن محكمته نظرت نحو ثالثة آالف 
قضية  فس��������اد وظيف��������ي خالل ع��������ام واحد، 
الفتا إلى أن بني هذه القضايا ٢٢٠ قضية 
اخت��������الس و٤٨٧ قضية هدر بامل��������ال العام 
و٨١ قضي��������ة رش��������وة  و٣٨٦ قضي��������ة تجاوز 
املوظف��������ني لحدود وظائفهم و١٣٢ س��������رقة 

ألموال الدولة. 
وأكد ضمد في حوار موس��������ع مع "القضاء" 
أن "قضاي��������ا الفس��������اد املنس��������وبة للدرجات 
الخاص��������ة بلغ��������ت ٣٩٣"، الفتا إل��������ى إصدار 
"٤٦ حكم��������ا  باإلدانة بحقه��������م، اما األحكام 

الص��������ادرة بمن هم دون الدرجات الخاصة 
فبلغت ٥٤٨ حكما خالل العام املاضي". 

وكش��������ف ف��������ي س��������ياق الح��������وار ع��������ن "ابرز 
القضاي��������ا التي تجري املحكم��������ة التحقيق 
فيها حاليا وهي جريمة اختالس مبلغ ٤٧ 
مليار دينار عراق��������ي  من مصرف الرافدين 
فرع العابد ف��������ي محافظة االنبار، إذ جرى 
توقيف مجموعة من املتهمني من موظفي 
املصرف منهم مدير  املصرف ومساعديه". 

وانتقد ضمد "قان��������ون العفو العام رقم ٢٧ 
لس��������نة ٢٠١٦ ألنه لم يستثن جرائم الفساد 
املال��������ي واإلداري م��������ن الش��������مول بأحكام��������ه 
بش��������رط تس��������ديد  قيمة الضرر باملال العام 
وبالتالي فان أي قضية فساد ارتكبت قبل 
تاري��������خ نفاذ قان��������ون العفو الع��������ام املذكور 

تش��������مل بأح��������كام القان��������ون، ما س��������اهم  في 
إفالت الكثير من املفسدين". 

وفيما لفت إلى أن "أكثر عمليات الفس��������اد 
تكمن ف��������ي العقود الحكومية"، أش��������ار إلى 
أن "اإلجراءات التقش��������فية الت��������ي اتخذتها 
الس��������لطة التنفيذية  ساهمت إلى حد كبير 
في التقليل من حجم جرائم الفساد املالي 

واإلداري خصوصا في مجال العقود". 
وأف��������اد قاضي النزاهة ب��������أن هناك "جهودا 
تتضافر باس��������تمرار بني املحكمة ورئاسة 
االدعاء العام ودائرة االس��������ترداد في هيئًة 
النزاهة، هذه  الجهود ساهمت في استرداد 
الكثير م��������ن االم��������وال واالص��������ول العراقية 
ف��������ي الخ��������ارج وكذلك في اس��������ترداد بعض 
املتهمني واملحكوم��������ني بعد  تنظيم ملفات 

االسترداد والنشرات الحمراء وبالتنسيق 
مع الشرطة العربية والدولية". 

قضي��������ة  بش��������أن  س��������ؤال  عل��������ى  وردا 
امليتسوبيش��������ي، أج��������اب ب��������أن "املوض��������وع 
يتلخص بتعاقد وزارة الداخلية على شراء 
سيارات للوزارة من  إحدى الشركات"، الفتا 
إل��������ى أن "التحقيقات الت��������ي أجراها مفتش 
عام الداخلية بينت ان هناك شبهات فساد 
تش��������وب العقد ومبالغة في أس��������عار  شراء 
السيارات املتفق عليها وعلى اساس ذلك 
اصدرت محكمتنا اوامر اس��������تقدام وأوامر 
قبض بحق أعضاء اللجان املس��������ؤولة عن 
التعاق��������د  لك��������ن فوجئنا ب��������ورود كتاب من 
مكتب املفت��������ش العام ف��������ي وزارة الداخلية 
نفس��������ه يطلب في��������ه غلق التحقي��������ق بداعي 

حص��������ول تعدي��������ل عل��������ى العق��������د  وتفاوض 
جديد على أس��������عار شراء الس��������يارات وقد 
تم��������ت الصفقة وتم ش��������راء الس��������يارات رغم 
الضج��������ة اإلعالمية الكبي��������رة التي احدثها 
مكت��������ب  املفتش العام املذك��������ور في القنوات 
الفضائي��������ة والتي شوش��������ت ال��������رأي العام 
وأث��������ارت تس��������اؤالته حول القضي��������ة إال انه 
عاد وطلب غلق التحقيق  إال أن محكمتنا 
مس��������تمرة في تحقيقاتها لكش��������ف الفساد 
املالي سواء في الصفقة األولى أو الثانية 
وإحال��������ة املتهم��������ني الى املحاك��������م املختصة 
إذا  أثبت��������ت التحقيقات وج��������ود أدلة تكفي 

لإلحالة. 
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كشف تفاصيل صفقة امليتسوبيشي

قاضي النزاهة: نظرنا 3000 قضية فساد 
في الرصافة خالل عام.. و"العفو" أطلق السراق

بغداد / إيناس جبار  

عق��������ود  برنام��������ج  يختص��������ر 
الذي  االلكتروني��������ة  ال��������زواج 
القض��������اء  مجل��������س  أطلق��������ه 
محاكم��������ه  عب��������ر  األعل��������ى 
مؤخ��������را الكثير من الحلقات 
هادف��������ا  إل��������ى  الروتيني��������ة، 
تخفيف الزخ��������م عن املحاكم 
من جهة، وتذليل اإلجراءات 
من  للمواط��������ن  وتبس��������يطها 
جهة أخرى، وهو في ش��������كل 
آخر يش��������كل مواكب��������ة  مهمة 
التكنولوج��������ي في  للتط��������ور 

العالم. 
ويتيح البرنامج الذي أطلقه 
القضاء ب��������دء معاملة الزواج 
م��������ن البيت  بملء اس��������تمارة 
وعب��������ر االنترنت، على عكس  

اإلج��������راءات الس��������ابقة الت��������ي 
 تسبب إرهاقا للمقبلني على 

الزواج. 
ويق��������ول القاضي علي خليل 
س��������لوم إن "مش��������روع عق��������ود 
الذي  االلكتروني��������ة  ال��������زواج 
القض��������اء  مجل��������س  رع��������اه 
األعلى يع��������د تجرب��������ة رائدة 
في  وتحوال  نوعيا وجذريا 
العراقية  آلية عمل املحاك��������م 
م��������ن خ��������الل االعتم��������اد على 
أنظمة الحاس��������وب وشبكات 
االتصال األم��������ر الذي أضفى 
وجانب��������ا  إس��������هامة  رائع��������ة 
عقود  انجاز  عل��������ى  ايجابيا 

الزواج". 
وأضاف س��������لوم ف��������ي حديث 
"عق��������ود  أن  "القض��������اء"  إل��������ى 
ه��������ذه  قب��������ل  كان��������ت  ال��������زواج 

الخدمة االلكترونية تتطلب 
حض��������ور الخاطبني إلى مقر 
طلبا  املحكم��������ة  وتقديمه��������م 
بذلك ومن ث��������م تتم إحالتهم 
إلى املراكز الصحية املعتمدة 
اإلجاب��������ات  ورود  وانتظ��������ار 
باإلضافة إلى مفاتحة دوائر 
األحوال  املدنية حول الحالة 
وما  للخاطبني  االجتماعية 
يترت��������ب على ذل��������ك من جهد 
وتأخي��������ر إضافة إلى ما كان 
يراف��������ق ذل��������ك م��������ن محاوالت 
البعض من  ضعاف النفوس 
املطولة  استغالل اإلجراءات 
املواطن  إيه��������ام  م��������ن خ��������الل 
بالس��������رعة  انجازها  بإمكان 
وكل ما يترتب على ذلك من 

سلبيات". 
التفاصيل ص 3 

بغداد / محمد سامي

حلت البصرة في طليع��������ة املحافظات 
املحكومني  املتهمني  ألع��������داد  العراقية 
ع��������ن قضايا املخ��������درات، بينم��������ا  كانت 
بغ��������داد بجانبيها في املرتب��������ة الثانية 
على الرغم من تصدرها عدد املتهمني 
مم��������ن مازالوا قي��������د التحقيق،  في وقت 
أرج��������ع ق��������اض ع��������ن البص��������رة أس��������باب 
اس��������تفحال ظاهرة املخدرات هناك إلى 
تنوع اساليب التهريب بتنوع  املنافذ 

الحدودية وضعف الرقابة عليها. 
وأوردت إحصائي��������ة رس��������مية حصلت 
عليها "القضاء" لألشهر الستة األولى 
من الع��������ام الحال��������ي أن ع��������دد املتهمني 
 ف��������ي ط��������ور التحقي��������ق باإلضاف��������ة إلى 

املحكوم��������ني بمختل��������ف األح��������كام ع��������ن 
قضايا املخدرات في عموم البالد عدا 
إقلي��������م  كردس��������تان، بل��������غ 6842 متهما 
منهم من تلقى حكم��������ا عقابيا ومنهم 

ما يزال قيد التحقيق. 
"نس��������بة  أن  اإلحصائي��������ة  وأوضح��������ت 
املتهم��������ني ممن مازالوا قي��������د التحقيق 
أقرانه��������م  نس��������بة  ضع��������ف  يق��������ارب 
 4201 عدده��������م  بل��������غ  إذا   املحكوم��������ني، 
مته��������م ف��������ي جمي��������ع محاك��������م التحقيق 
التابع��������ة ال��������ى املناط��������ق االس��������تئنافية 
بينم��������ا ع��������دد  املدان��������ني املحكومني بلغ 
2641 محكوم��������ا"، الفتة إل��������ى أن "اغلب 
التهم التي وجهت إليهم هي الترويج 

 واملتاجرة". 
التفاصيل ص 2 

الخدمة التكنولوجية لعقود الزواج 
خطوة نحو الحوكمة االلكترونية

 6842 موقوفا ومحكوما 
بالمخدرات في ستة أشهر

ُكتاب العدد

القاضي إياد محسن ضمد   

فكرة

ديالى / عالء محمد

صدقت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاسة محكمة استئناف 
ديالى االتحادية اعترافات مته��������م ضبطت  بحوزته أختام مزورة 
تع��������ود ملختلف دوائر الدولة بعدما القي القبض عليه في ش��������ارع 
املحافظة وتم اتخاذ  اإلجراءات كافة بحقه اس��������تنادا ألحكام املادة 
281 م��������ن قانون العقوبات.  ويق��������ول القاضي األول ملحكمة تحقيق 
بعقوب��������ة محم��������د عدنان الذي اش��������رف على عملية القبض بش��������كل 
مباش��������ر أنه   "بناء على معلومات استخباراتية القي القبض على 
املته��������م )س. ع. ح( )صاح��������ب مكت��������ب استنس��������اخ( مقاب��������ل  محكمة 
استئناف ديالى االتحادية بعد أن تمت مداهمة منزله في الساعة 

الثالثة فجرا بعد ورود معلومات من  خالل احد املصادر". 
وأكد عدنان أنه "تم االنتقال مباشرة بعد اعتقاله إلى املكتب العائد 
له للبح��������ث عن األخت��������ام واملعامالت  املزورة وتم ضبط فالش��������ات 
عددها )9( تحتوي عل��������ى معلومات مختلفة منها نماذج هويات 
أحوال مدنية  فارغة وس��������نويات عجالت فارغة وتم التحقيق معه 
عن كيفية تنظيم املعامالت فاخبرهم انه يقوم بتنظيم  املعامالت 
التي يتم جلبها إلى مكتبه وبعد التعمق بالتحقيق معه اخبرهم 
بوجود أختام ومعامالت مزورة  يحتفظ بها داخل مرآب الربيعي 
واملج��������اور ملكتب��������ه وان األخت��������ام محفوظة داخل مخ��������زن في داخل 

الكراج دون  علم صاحب الكراج". 
التفاصيل ص2  

بغداد/ القضاء

على الرغم من أن قانون املوازنة منع استيراد مجموعة من األغذية 
واملش��������روبات دعما للمنتج الوطني، إال أن هذه املواد مازالت  تدخل 
بصورة غير ش��������رعية وتأخذ مكانا واسعا في السوق املحلية على 

حساب املنتجات العراقية. 

وتتابع املحكمة املختصة بنظر الجريمة االقتصادية منع استيراد 
هذه املواد باس��������تمرار حتى إنها أصدرت عشرات األوامر  القضائية 
الى الجه��������ات التنفيذية بمتابعة املخازن واألس��������واق وجرى ضبط 
الكثير من املواد التي دخلت بصورة غير مشروعة، وتم  توقيف 39 
متهما وضبط عشرات اآلالف من املواد الداخلة خالفا للقانون.  وقال 
القاضي منجد فيصل املختص بنظر قضايا الجريمة االقتصادية 

ف��������ي محكمة تحقيق النزاهة بجانب الرصاف��������ة ببغداد ان   "املادة 60 
من قانون املوازنة العامة لعام 2019 أوجبت منع استيراد مجموعة 
من املواد لدعم املنتج الوطني منها املش��������روبات  الغازية والعصائر 
وااليس كري��������م باإلضافة إلى منع اس��������تيراد البيض والدجاج وفق 

قرارات وزارة الزراعة". 
التفاصيل ص 6

محتال يحوز 175 ختما مزورا لدوائر الدولة! 

ضبط اآلالف من علب األغذية الممنوعة.. وتوقيف 39 متهما

القاضي عماد عبد اهلل شكور  

■ ورشة تطويرية لرؤساء المحاكم الجنائية في البالد نظمها معهد التطوير القضائي.. عدسة/ حيدر الدليمي

نتائج خطأ قاضي التحقيق 
يف تكييف الوقائع
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بغداد / محمد سامي

حلت البصرة في طليعة املحافظات 
العراقية ألعداد املتهمني املحكومني 

عن قضايا املخدرات، بينما  كانت 
بغداد بجانبيها في املرتبة الثانية 

على الرغم من تصدرها عدد املتهمني 
ممن مازالوا قيد التحقيق،  في وقت 

أرجع قاض عن البصرة أسباب 
استفحال ظاهرة املخدرات هناك إلى 
تنوع اساليب التهريب بتنوع  املنافذ 

الحدودية وضعف الرقابة عليها. 

وأوردت إحصائي��������ة رس��������مية حصل��������ت عليه��������ا 
"القضاء" لألشهر الستة األولى من العام الحالي 
أن ع��������دد املتهمني  في طور التحقي��������ق باإلضافة 
إل��������ى املحكوم��������ني بمختلف األح��������كام عن قضايا 
املخدرات في عموم البالد عدا إقليم  كردس��������تان، 
بل��������غ 6842 متهما منهم م��������ن تلقى حكما عقابيا 

ومنهم ما يزال قيد التحقيق. 
وأوضحت اإلحصائية أن "نس��������بة املتهمني ممن 
مازال��������وا قي��������د التحقي��������ق يق��������ارب ضعف نس��������بة 
أقرانهم  املحكوم��������ني، إذا بلغ عددهم 4201 متهم 
في جميع محاكم التحقيق التابعة الى املناطق 
االستئنافية بينما عدد  املدانني املحكومني بلغ 
2641 محكوما"، الفتة إل��������ى أن "اغلب التهم التي 

وجهت إليهم هي الترويج  واملتاجرة". 
واحتل��������ت محافظة البصرة النس��������بة األعلى بني 
املحافظات م��������ن حيث عدد املحكوم��������ني بجرائم 
املخ��������درات إذ  أطلق��������ت قضاتها أحكام��������ا عقابية 
بحق 870 متهما، تراوحت أحكامهم بني السجن 
15 س��������نة الى السجن املؤبد،  بحسب اإلحصائية 
الت��������ي ذك��������رت أن اغلب هذه االح��������كام كانت بحق 
أش��������خاص يعملون بتج��������ارة امل��������واد املخدرة او 

 ترويجها. 
وأفادت اإلحصائي��������ة بأن "العاصمة بغداد حلت 
باملرتب��������ة الثانية بع��������د البصرة م��������ن حيث عدد 
املحكومني عن  قضايا املخدرات إذ وصل عددهم 

إلى 676 محكوما". 
  لكن بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة تصدرت 
مازال��������وا  الذي��������ن  املتهم��������ني  بع��������دد  املحافظ��������ات 
يخضعون ال��������ى  التحقيق إذ بل��������غ عددهم 1152 
متهما بواق��������ع 766 متهما في املحاك��������م التابعة 
الى رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف  الرصافة و386 
متهما قيد التحقيق في جانب الكرخ، بحس��������ب 

اإلحصائية. 
بينم��������ا س��������جلت محافظة ص��������الح الدي��������ن العدد 
األق��������ل من املتهم��������ني بقضاي��������ا املخ��������درات خالل 
النصف األول من عام   2019 سواء ممن تم الحكم 
عليه��������م أو مم��������ن مازال��������وا قيد التحقي��������ق، حيث 
بلغ املحكومني عدد 11 فق��������ط، أما  الذين مازالوا 
يخضعون للتحقيق فهم 46 متهما في مختلف 

الجرائم التي تتعلق باملخدرات. 
إل��������ى ذلك يقول رئيس الهيئة الثانية في محكمة 

جنايات البصرة القاض��������ي رياض عبد العباس 
إن "ظاه��������رة  تعاطي وتجارة امل��������واد املخدرة في 
العراق عموما وفي محافظة البصرة خصوصا 
أصبح��������ت م��������ن الظواه��������ر  املجتمعية الش��������ديدة 
الخطورة، كم��������ا لم تعد منحص��������رة بفئة عمرية 
دون أخ��������رى او بجن��������س دون آخر ب��������ل أصبحنا 
 نرى طيفا واس��������عا ممن انح��������در ووصل به األمر 
ال��������ى التعاط��������ي او الترويج او املتاج��������رة وحتى 

تهريبها". 
ويعتقد القاض��������ي عبد العباس ف��������ي مقابلة مع 
"القضاء" أن "أسباب انتشار هذه الظاهرة عديدة 
الس��������يما في  محافظة البصرة التي تحوي على 
عدد من املنافذ الحدودية البرية كونها محاطة 
بث��������الث دول وه��������ي ايران  والكويت والس��������عودية 
باالضافة الى املنفذ البحري الوحيد للعراق من 
خ��������الل الخليج العربي"، ويرى عب��������د  العباس أن 

"هذا التنوع الحدودي يساهم في ازدياد وتنوع 
أس��������اليب تهريب امل��������واد املخدرة ال��������ى املحافظة 

 ومنها الى سائر البالد". 
وأك��������د القاضي أن "من األس��������باب الت��������ي أدت إلى 
ازدي��������اد عمليات التهريب أيض��������ا ضعف الرقابة 
االمني��������ة على  الحدود العراقي��������ة ونخص بالذكر 
محافظ��������ة البص��������رة وعدم ق��������درة ق��������وات حماية 
الح��������دود عل��������ى ضبط الح��������دود البرية  بالش��������كل 
املطلوب باإلضافة الى قلة عدد منتسبي شرطة 
مكافحة املخدرات وعدم كفاءة البعض منهم من 

 جهة أخرى". 
ويؤك��������د القاض��������ي عب��������د العب��������اس ان "محكمت��������ه 
أصدرت أحكاما عقابية بحق مروجي ومتاجري 
املخدرات في  البصرة وبعقوبات مختلفة تصل 
جزء منها الى املؤبد وفق أحكام قانون املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم   50 لسنة 2017". 

ديالى / عالء محمد

صدق��������ت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاس��������ة محكمة 
اس��������تئناف ديال��������ى االتحادي��������ة اعتراف��������ات مته��������م ضبطت 
 بحوزت��������ه أخت��������ام م��������زورة تع��������ود ملختل��������ف دوائ��������ر الدولة 
بعدم��������ا القي القبض عليه في ش��������ارع املحافظة وتم اتخاذ 
 اإلجراءات كافة بحقه استنادا ألحكام املادة 281 من قانون 

العقوبات. 
ويقول القاضي األول ملحكمة تحقيق بعقوبة محمد عدنان 
الذي اش��������رف على عملية القبض بش��������كل مباشر أنه   "بناء 
على معلومات استخباراتية القي القبض على املتهم )س. 
ع. ح( )صاحب مكتب استنساخ( مقابل  محكمة استئناف 
ديال��������ى االتحادية بعد أن تمت مداهمة منزله في الس��������اعة 
الثالثة فجرا بعد ورود معلومات من  خالل احد املصادر". 

وأك��������د عدن��������ان أنه "تم االنتقال مباش��������رة بع��������د اعتقاله إلى 
املكتب العائ��������د له للبحث عن األخت��������ام واملعامالت  املزورة 
وت��������م ضبط فالش��������ات عددها )9( تحتوي عل��������ى معلومات 
مختلف��������ة منه��������ا نم��������اذج هوي��������ات أح��������وال مدني��������ة  فارغ��������ة 

وس��������نويات عجالت فارغ��������ة وتم التحقيق مع��������ه عن كيفية 
تنظيم املعام��������الت فاخبرهم انه يق��������وم بتنظيم  املعامالت 
الت��������ي يتم جلبها إل��������ى مكتب��������ه وبعد التعم��������ق بالتحقيق 
مع��������ه اخبرهم بوج��������ود أختام ومعامالت م��������زورة  يحتفظ 
بها داخل م��������رآب الربيع��������ي واملجاور ملكتب��������ه وان األختام 
محفوظة داخل مخزن ف��������ي داخل الكراج دون  علم صاحب 
الك��������راج"، الفتا إل��������ى أن "األخت��������ام املزورة والت��������ي هي فقط 
الجل��������دة التي تحمل االس��������م وليس الخت��������م  بأكمله كجهاز 
ختم ويكون استعمالها باستخدام اصطمبة الحبر والتي 
تم الحصول عليها من احدى املناطق  التابعة ملدينة بغداد 
مقابل مبالغ مالية وهي مزورة في االساس وليس أصلية 

وهي مقلدة ومقاربة الي ختم  يعود ألحد دوائر الدولة". 
وأش��������ار إلى أن "املعقب��������ني واملراجعني وحت��������ى البعض من 
املحام��������ني يقوم��������ون بجلب معام��������الت للمتهم ف��������ي  املكتب 
بحكم عالقاته فيقوم بإكم��������ال تلك املعامالت داخل املكتب 
والتي يقتضي إكمالها بصورة غير  ش��������رعية عند الحاجة 
الى ذلك الخت��������م"، مبينا أن "حوال��������ي 120 معاملة تقاعدية 
وجدت ف��������ي املكتب العائد ل��������ه  لكون دائ��������رة التقاعد قريبة 

ج��������دا من املكتب التابع له وان ه��������ذه املعامالت بحاجة الى 
أوراق طبق األصل وان  اغلب املراجعني ال يعلمون بطريقة 
التزوي��������ر ك��������ون املعاملة تبقى ف��������ي عهدته وه��������و من يقوم 
بإكمالها مس��������تعينا  بكتب وخت��������م مزور"،فضال عن وجود 
اوراق تحقيقي��������ة مص��������ورة خاصة بالتعوي��������ض وعمليات 
االره��������اب تصل  عددها الى 30 خاصة بثالثني معاملة، وان 
األختام املزورة وصل عدده��������ا إلى 175 ختما مزورا لكافة 

 الدوائر".  
املته��������م )س. ع. ح( تول��������د 1964 أف��������اد بأن��������ه "صاحب مكتب 
استنس��������اخ مقاب��������ل رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف ديال��������ى 
 االتحادية ويس��������كن حي التحرير الذي يعمل فيه منذ عام 
2002 وبتاري��������خ 2019/7/7 الق��������ي القب��������ض علي��������ه من  قبل 
مديرية اس��������تخبارات ومكافحة إرهاب ديالى"، مشيرا إلى 
أن��������ه "قام بتنظيم املعامالت باالخت��������ام املزورة  التي جلبها 
من بغداد بس��������عر يتراوح من )75 إلى 150 ألف دينار( بعد 
أحداث عام 2014 نتيج��������ة كثرة  املعامالت التي يتم جلبها 

الى املكتب". 
وتاب��������ع املته��������م أن��������ه "كان يق��������وم بتنظيم املعامل��������ة ووضع 

االختام امل��������زورة عليها ويحصل عل��������ى مبالغ مختلفة في 
 كل مرة"، مبينا انه "قام بوضع أختام مزورة على شهادات 
وف��������اة وصور وفاة وكذلك خت��������م معامالت  املفقودين حيث 
يتم وض��������ع عليها أخت��������ام )طب��������ق األصل( م��������زورة وكذلك 
تنظي��������م معامالت تخص اللج��������ان الطبية  حي��������ث يتم رفع 
نسبة اإلصابة عليها فضال عن تنظيم معامالت في دوائر 

املرور وغيرها من املعامالت". 
وأشار إلى أنه"تم ضبط كارتونات بحوزته بعضها بحجم 
كبير واالخر صغير تخص معامالت تعويض  مستنسخة 
ومعامالت تقاعد أصلية وش��������هداء ومتوفني وبخصوص 
االخت��������ام فأنها كانت في )كيس نايل��������ون(  واملضبوطة في 
القضية والبالغ عددها مئة وخمس��������ني )ختم مزور( تعود 
لدوائ��������ر الدولة مثل دائرة الزراع��������ة  ديالى ومديرية خزينة 
ديال��������ى وتقاع��������د ديالى وقس��������م الطب العدلي ف��������ي بعقوبة 
والدكتور ناصر والرعاية  االجتماعية ديالى ودائرة صحة 
ديالى مكتب تس��������جيل الوالدات والوفيات وضريبة ديالى 
ومركز شرقي  بعقوبة واملفرق وكذلك اختام تعود ملديرية 
جنسية ديالى ودائرة صحة ديالى وشعبة اللجان الطبية 

وختم  حراري ولكلية الهندسة جامعة بغداد ختم حراري 
ومستشفى بعقوبة التعليمي/ قسم الطوارئ وكذلك قسم 
 قضايا الش��������رطة ومحكمة التحقيق واالحوال الشخصية 
والبداءة في بعقوبة واختام خاصة بالشركات مثل  شركة 
وادي النس��������ور وش��������ركة روافد االعمار وشركة قمة البريق 
وش��������ركة ابن��������اء ديالى وش��������ركة نهر الوند  وش��������ركة مباني 
االبداع وشركة دعاء النور وشركة انهار املقدادية ونماذج 
فارغة لهوية احوال مدنية وكذلك  اختام الس��������ماء موظفني 

في الدولة واختام باسم القضاة". 
كم��������ا ب��������ني أن "األخت��������ام امل��������زورة ش��������ملت الجه��������از املركزي 
للتقييس والس��������يطرة النوعية ودائ��������رة كاتب عدل بعقوبة 
 وهيئة التعليم التقني وكذلك معهد تقني بعقوبة وكذلك 
أختام باس��������م محققني ودائ��������رة الرعاية الصحي��������ة االولية 
 وخت��������م مديرية كم��������ارك طريبيل ومديري كم��������ارك املنطقة 
الوس��������طى وكات��������ب ع��������دل بغ��������داد الجديدة ومركز ش��������رطة 
 الرشاد في بغداد الجديدة وختم مستشفى املقدادية العام 
ومديرية تسجيل عقاري ديالى ودائرة كاتب عدل  خانقني 

واختام كثيرة مزورة تعود لدوائر الدولة". 

البصرة تتصدر المحافظات 
بعدد المحكومين عن قضايا المخدرات

ديالى: محتال يحوز 175 ختما مزورا لدوائر الدولة إلكمال معامالت رسمية

القضاء يعالج ظاهرة التحرش ويشدد على تفعيل القوانين الرادعة

بغداد يف املرتبة الثانية.. وصالح الدين األقل

■ 6842 موقوفا ومحكوما باملخدرات في ستة أشهر

بغداد/ إيناس جبار  

عال��������ج مجلس القض��������اء األعلى ظاهرة التحرش الت��������ي باتت تتفاقم في 
اآلون��������ة األخيرة بعد أن الحظ  إن املحاكم تس��������تقبل ش��������كاوى عديدة عن 
حاالت مختلفة من التحرش اللفظي والجس��������دي وممارس��������ة  انتهاكات 
شمل في بعضها كال الجنسني من الذكور واإلناث ووضع القضاء عدة 
معالجات عن  طريق تفعيل عقوبات القانون العراقي الرادعة على هذه 

الظاهرة. 
وعن هذه الجريمة وكيفية معالجتها قانونيا، تقول القاضية س��������يماء 
نعيم هويم قاضي محكمة  تحقيق الكرخ إن "قانون العقوبات العراقي 
111 لس��������نة 1969 هو القانون الواجب التطبي��������ق على  اعتبار التحرش 
جريم��������ة، ووض��������ع عقوبات واجب��������ة التطبيق مع األخذ بنظ��������ر االعتبار 
تكييف  الجريمة املنس��������وبة للمتهم اذا ما كانت من جرائم املخالفات أو 

الجنايات أو الجنح". 
وأضافت ف��������ي حديث الى "القض��������اء" أن "التحرش فع��������ل جرمي قد يبدأ 
بس��������يطا بال��������كالم وينتهي  بالش��������روع باالنتهاك أو االعتداء الجنس��������ي 

واللفظي وتصل عقوبته إلى س��������بع س��������نوات أو عش��������ر إذا  كانت الفتاة 
قاصرا بحسب القانون النافذ وهو قانون العقوبات العراقي". 

وتواصل القاضي��������ة أن "الفعل الجرمي املنس��������وب للمتهم يبدأ بالكالم، 
بحس��������ب قانون العقوب��������ات  الذي أش��������ار القانون إلى ان مج��������رد التلفظ 
بألف��������اظ مخلة للحي��������اء ومخالفة لآلداب العامة يش��������كل  جريمة، وان لم 
يكن هناك أي ش��������خص متضرر فتحس��������ب جريمة يعاقب عليها، وهذا 

يصنف إلى  اعتداء لفظي ناهيك عن التحرش الجسدي".  
وعن الحاالت الواردة للمحاكم تفصل القاضية أن "هناك صورا ش��������تى 
وحاالت مختلفة ت��������رد  للجنح وللجنايات ويت��������م تحديدها من قاضي 
محكم��������ة التحقيق ويحيلها إلى املحكم��������ة املختصة  فالقانون في املادة 
402 منه أشار لأللفاظ املخلة للحياء وحدد نوعية العقوبة كمخالفة"، 
وتلف��������ت  إل��������ى أن "املحاكم تردها قضايا وش��������كاوى عدي��������دة عن حاالت 
التح��������رش لكنها غالبا هذه الدعاوى  تنته��������ي بالصلح والتراضي كون 
احد ألسباب ترجع للصلح العشائري وكون املجتمع العراقي  مجتمعا 
محافظ��������ا".  وتضي��������ف أن "العقوبات القانونية تبدأ م��������ن املادة 400 وما 
بعدها للتحرش البس��������يط وهي املخالفة  وهناك جرائم تحرش جنائية 

وهي االعتداء الجنسي وهذه عقوبتها شديدة تصل إلى السجن  املؤبد 
أو حكم اإلعدام"، الفتة إلى أن "االعتداء على عرض شخص أيضا سواء 

ذكرا او أنثى  تعتبر جناية وهذا التكييف يرجع للمحكمة". 
  وتق��������ول القاضية إن "جريمة التحرش ليس��������ت بجدي��������دة على املجتمع 
وتعتب��������ر من العلل النفس��������ية لذا  هي موجودة س��������ابقا ولكنها تفاقمت 
وازدادت ف��������ي الفت��������رة األخي��������رة وأرى أن ذلك يعود لوج��������ود   )االنترنت( 
ووس��������ائل التواص��������ل االجتماع��������ي التي أظه��������رت العديد م��������ن الحاالت 
ونش��������رتها فاالس��������تخدام  الس��������يئ لالنترنت وأيضا عدم وجود الرقابة 
األسرية للشاب والشابة واإلحداث وكذلك قلة الوازع  الديني واألخالقي 
فاقم من ذلك لفرد وتس��������تهجن من اعتبار بعض الش��������باب أن التحرش 

تعبير عن   ) الرجولة( وهو من التخلف.  
ووج��������ه مجل��������س القضاء األعلى خالل الش��������هر املاض��������ي بتفعيل قانون 
العقوب��������ات العراقي الذي يعالج  ظاه��������رة التحرش وأوصى خالل بيانه 
على إن " يعمل بأح��������كام املادتني ) 47-48( من قانون  أصول املحاكمات 
الجنائي��������ة رقم )23( لس��������نه 1971 بخصوص الح��������االت التي يعزف بها 
بعض  املتحرش بهن من الحضور إمام قضاه التحقيق، وكذلك تفعيل 

امل��������واد )402/401/400(  م��������ن قانون العقوب��������ات العراق��������ي والتي تصل 
عقوبته��������ا إلى الحبس ملدة س��������نة وغرامات مالية لكل م��������ن  طلب أمورا 
مخالف��������ه ل��������آلداب وأيضا تفعيل العم��������ل بأحكام امل��������ادة )10/اولى ( من 
قانون العمل رقم   )37( لس��������نه 2015 املتضمنة حظر التحرش الجنسي 
في االس��������تخدام واملهنة س��������واء على صعيد البحث ع��������ن عمل أو تدريب 

مهني أو التشغيل كشروط وظروف العمل ".  
م��������ن جانبها،  املواطنة ) ر.ع ( تقول "تعرض��������ت لتحرش لفظي وأنا في 
طريق��������ي للتبض��������ع وتكرر  الحال إل��������ى أن وصل إلى تالم��������س ما دفعني 
لالس��������تعانة بالقوت األمنية وتم القبض عليهم ومن ثم  افهموني أفراد 
العناصر األمنية أن أقدم شكوى إلى املحكمة وها انا قمت بذلك فعليا 
وتم  التحقيق مع املتحرش��������ني ولم أتنازل عن الشكوى أو اقبل بالصلح 
العش��������ائري ألجل أن يس��������ود  القان��������ون وتتخذ األجراء بحق كل مس��������يء 
وألجل الح��������د من هذه الظاهرة التي باتت ت��������ؤرق الفتيات  في املجتمع 
العراق��������ي فتوفير الحماية القانونية يبع��������ث باالطمئنان الى تقليصها 
وعدم تعرضنا إلى  هكذا حاالت تس��������بب لن��������ا الحرج املجتمعي واألذى 

النفسي". 

  م��������ن املعلوم ان التكييف القانوني هو توافق ت��������ام بني الواقعة الجرمية وأركان 
الجريم��������ة وفق عملية دقيقة يقوم  به��������ا القاضي من خالل خبرته لوجود تقارب 
ب��������ني اركان ع��������دة جرائم واال وج��������ب إيجاد توافق ب��������ني الواقع��������ة  وأركان جريمة 

أخرى. 
  بمعن��������ى اخر إعطاء وصف قانون��������ي وفق مادة عقابية مح��������ددة لواقعة معينة 
مع��������ززا بما تيس��������ر لحظة وقوعها من  وقائع، وهي مس��������ألة ش��������اقة في مراحلها 
األولى ولكنها ضرورية لوصف الواقعة في املحضر الرسمي وفق  نشاط ذهني 

وعمل فني من القاضي بغية مطابقة الواقعة مع نص القانون.  
  فاذا أسبغ قاضي التحقيق وصفا قانونيا لواقعة ما دون تفرس او قبل فحص 
االدلة وربما خموال عن البحث  والتقصي او لس��������رعة في غير محلها او لنقص 

الخبرة هذا الوصف الخاطئ في التكييف يؤدي لنتائج عدة. 
  يبدو ان مبدأ مشروعية الجرائم والعقاب الذي من خالله تحدد وجود الجريمة 
أص��������ال هو أبرز نتائ��������ج الخطأ  بالتكييف وإذ ما أخط��������أ القاضي بتجريم واقعة 
معينة دون ان تش��������كل جريمة عندها اضحى ه��������ذا الخطأ انتهاكا  للمبدأ أعاله، 
كما لو كّيف واقعة مشمولة بسبب من أسباب االباحة على انها واقعة إجرامية. 
   ويمك��������ن ان نق��������ول ان الخطأ العملي الواض��������ح في خرق هذا املب��������دأ هو توقيف 

الكفالء عند االخالل بكفالتهم  وفق املادة 119 األصولية.  
  كما ان نتائج الخطأ في التكييف تمس علم االجرام الذي هو دراس��������ة الجريمة 
كظاهرة فردية او جماعية  ملنع الس��������لوك االجرامي ومعرفة أس��������باب كل جريمة 
وكيفية الس��������يطرة عليها وبالتالي تكون الدراسات املتصلة  بهذا العلم ال تفيد 

املشرع في مكافحة الظاهرة الجرمية.  
  ويم��������س التكيي��������ف الخاط��������ئ كذلك االحص��������اء الجنائ��������ي بتكوي��������ن بيانات غير 
صحيحة عن واق��������ع االجرام في الدولة  فيفضي إلحصائيات عن الجرائم خالف 
الواقع وتكون التحليالت اإلحصائية مغلوطة لتمس��������ي األبحاث  ونتائجها بال 

قيمة وال يمكن التصدي للجريمة وتحديد حجمها.  
  كم��������ا يؤدي ذلك الخطأ الى قيام الدولة باتخ��������اذ معالجات وتدابير وقائية في 

غير محلها ويفضي الى وضع  حلول ال تحقق الغاية املأمولة.  
  إن كان التكيي��������ف الصحيح يعتبر ضمانة قانونية مهمة للمتهم فبالكاد يمس 
التكيي��������ف الخاط��������ئ حقوقه في مدى  وج��������وب توقيفه في بع��������ض الجرائم وعدم 
جواز توقيفه في أخرى ومدى إمكانية إطالق سراحه بكفالة من  عدمه او إصدار 
امر القبض او ورقة التكلي��������ف بالحضور على ضوء الوصف القانوني للواقعة 

بسبب  اختالف الضمانات لكل وصف قانوني.  
  كم��������ا وان التكيي��������ف الخاطئ نرى أثره واضحا في قان��������ون أصول املحاكمات 
الجزائية من خالل املحكمة التي  سوف تحال اليها القضية استنادا للتقسيم 
الثالث��������ي للجرائ��������م فتح��������ال جرائم الجن��������ح الى محاك��������م الجناي��������ات او جرائم 
 الجنايات الى محاكم الجنح مما يس��������بب تأخيرا وإرباكا في س��������رعة حس��������م 

القضايا لكثرة النقض.  
  ان الخطأ بالتكييف يعطي للشرطة معيارا خاطئا عند تهيئة القوة الالزمة 
لتنفيذ امر القبض الصادر او  تفتيش مسرح الجريمة او تحديد عدد األفراد 

وطبيعة األسلحة لكل واجب.  
  ال��������رأي الع��������ام هو اآلخ��������ر يتأثر بالوص��������ف القانوني للجريم��������ة ويراقب مدى 
تعام��������ل الس��������لطات التنفيذي��������ة مع تلك  الواقع��������ة ويبني تص��������ورات إزاء نزاهة 
الجهة التحقيقية فإذا ما كيفت واقعة تهديد بسيط على انها تهديد بدوافع 
 إرهابي��������ة وبالتالي فان تعام��������ل الجهة التحقيقية مع واقعة التهديد س��������وف 

تبن��������ي تصورات عن قس��������وة الجه��������ة  التنفيذية دون 
مبرر. 

  ومما تقدم فان نتائ��������ج الخطأ في التكييف يؤدي 
ال��������ى والدة جرائ��������م خ��������الف مب��������دأ املش��������روعية مع 
املساس  بالدراسات املتعلقة بعلم اإلجرام ولن يقدم 
اإلحص��������اء الجنائي ه��������و االخر البيان��������ات املرجوة 
للدول��������ة مع التعدي  على ضمان��������ات املتهم وتأخير 
حس��������م القضاي��������ا وي��������ؤدي كذل��������ك الى ع��������دم احاطة 

الشرطة والرأي العام بحقيقة  الواقعة الجرمية. 

نتائج خطأ قاضي التحقيق 
في تكييف الوقائع

القاضي عماد عبد اهلل شكور  
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   رباح البدري ابن عم زعيم داعش اإلرهابي: الزراعة من أهم موارد التنظيم  

الخدمة االلكترونية لعقود الزواج: امأل استمارة من البيت وانتظر دعوة قريبة
بغداد / إيناس جبار  

يختص��������ر برنامج عقود ال��������زواج االلكترونية 
ال��������ذي أطلق��������ه مجل��������س القض��������اء األعل��������ى عبر 
محاكمه  مؤخرا الكثير من الحلقات الروتينية، 
هادفا إلى تخفيف الزخم عن املحاكم من جهة، 
وتذليل  اإلجراءات وتبس��������يطها للمواطن من 
جهة أخرى، وهو في شكل آخر يشكل مواكبة 

مهمة للتطور  التكنولوجي في العالم. 
ويتي��������ح البرنامج ال��������ذي أطلق��������ه القضاء بدء 
معاملة الزواج بملء استمارة من البيت وعبر 
 االنترنت، على عكس  اإلجراءات السابقة التي 

تسبب إرهاقا للمقبلني على الزواج. 
ويقول القاضي علي خليل سلوم إن "مشروع 
عقود ال��������زواج االلكترونية الذي رعاه مجلس 
 القض��������اء األعلى يع��������د تجربة رائ��������دة وتحوال 
نوعيا وجذريا في آلية عمل املحاكم العراقية 
من خ��������الل  االعتم��������اد على أنظمة الحاس��������وب 
وشبكات االتصال األمر الذي أضفى إسهامة 
رائع��������ة وجانب��������ا  ايجابي��������ا على انج��������از عقود 

الزواج". 
وأض��������اف س��������لوم ف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القضاء" 
أن "عق��������ود ال��������زواج كان��������ت قبل ه��������ذه الخدمة 
االلكتروني��������ة  تتطلب حض��������ور الخاطبني إلى 
مق��������ر املحكمة وتقديمهم طلب��������ا بذلك ومن ثم 
تتم إحالته��������م إلى  املراكز الصحي��������ة املعتمدة 
إل��������ى  باإلضاف��������ة  اإلجاب��������ات  ورود  وانتظ��������ار 
مفاتح��������ة دوائر األحوال املدني��������ة  حول الحالة 
االجتماعي��������ة للخاطب��������ني وم��������ا يترت��������ب على 
ذل��������ك من جه��������د وتأخي��������ر إضافة إل��������ى ما كان 
 يرافق ذلك م��������ن محاوالت البعض من ضعاف 
النفوس استغالل اإلجراءات املطولة من خالل 
 إيهام املواطن بإمكان انجازها بالسرعة وكل 

ما يترتب على ذلك من سلبيات". 
وينوه س��������لوم إلى أن "مجل��������س القضاء األعلى 
س��������خر الكثير من الجهد ووفر اإلمكانيات في 
س��������بيل  إنجاح التجربة وتفعيل البرنامج من 
خالل تهيئة الكوادر الهندسية وكل ما يتطلبه 
البرنامج من  توفير أجهزة الحاسوب وتأمني 
ش��������بكات االتصال وتدري��������ب وتأهيل موظفي 
املحاكم على العمل  على هذا النظام األمر الذي 
أثمر معه هذا الجهد الكبير بنجاح التجربة". 

ويؤك��������د س��������لوم أن��������ه "بتطبي��������ق العم��������ل بهذا 
املش��������روع أصبح عقد الزواج ال يتطلب سوى 
الدخ��������ول إلى  موق��������ع مجلس القض��������اء األعلى 
وم��������لء االس��������تمارة االلكتروني��������ة املخصص��������ة 
لطالب��������ي الزواج  باملعلوم��������ات املطلوبة، حيث 
تظه��������ر تل��������ك املعلوم��������ات ف��������ورا أم��������ام املوظف 
املخت��������ص لدى املحكمة  والذي ينظم من خالل 
تلك املعلوم��������ات كتب مفاتح��������ة املراكز الطبية 
املعتم��������دة لغرض رب��������ط نتائ��������ج  الفحوصات 
الطبي��������ة إذ يراج��������ع املواطن املحكم��������ة النجاز 
العقد بعد ملئه لالستمارة والتقارير  الطبية 
عند توجي��������ه الدعوة له من قبل البرنامج عبر 
بري��������ده االلكتروني املس��������جل أو رق��������م الهاتف 

 الذي دونه في ملء االستمارة". 
ولفت س��������لوم ال��������ى أن "القض��������اء العراقي وجه 
املحاكم العراقية بتسهيل اإلجراءات واعتماد 
ما  يقدم��������ه املواطن من وثائ��������ق وعدم املطالبة 
بصورة قيد األحوال املدنية الذي جاء متزامنا 
مع  انطالق البرنامج األمر الذي س��������هل ويّسر 

انجاز عقود الزواج االلكترونية". 
ويشير أيضا إلى أنه "خالل تطبيق البرنامج 
لم تظهر أي صعوبات سوى بعض اإلشكاالت 
 الفنية املتعلقة بعمل الحاسبات االلكترونية 
أو شبكات االتصال والتي يتم الوقوف عليها 

ف��������ورا  وصيانتها م��������ن قبل الجهد الهندس��������ي 
ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى والتي ع��������ززت من 
إمكاني��������ة البرنامج  في وض��������ع الحلول لكل ما 

يمكن أن يطرأ على النظام مستقبال". 
  ويعتقد سلوم أن "برنامج العقود االلكترونية 
يمك��������ن  ال��������ذي  األساس��������ية  اللبن��������ة  سيش��������كل 
االس��������تفادة منه  لتعميم تجربة االعتماد على 
النظم اآللية والحاس��������وبية وشبكات االتصال 
عب��������ر االنترنيت لربط  مختل��������ف دوائر الدولة 
باملحاك��������م األمر الذي يمثل إس��������هامة حقيقية 

في طريق نجاح الحوكمة  االلكترونية".  
م��������ن جانبه��������ا، أوضحت الس��������يدة من��������ى عبد 

الحسني مدير قسم تكنولوجيا املعلومات في 
مجلس  القضاء األعلى أن "فكره املشروع بدأت 
في أواسط عام 2018 وطبق بشكل فعلي ألول 
مرة  في محكمة األحوال الشخصية في الكرخ 

في تموز من العام الحالي". 
وأضاف��������ت عب��������د الحس��������ني ف��������ي حدي��������ث إل��������ى 
"القض��������اء" أن "البرامج واألنظم��������ة املنجزة في 
القسم ومنها  هذا املشروع هي خالصة أفكار 
مشتركة للفريق البرمجي والذي يكمل أفراده 

احدهم اآلخر في  األفكار واالنجاز".  
وتقول إن "جميع محاكم األحوال الش��������خصية 
في بغداد تعم��������ل بموجب هذا النظام حاليا"، 

مش��������يرة  إلى أن "النظام منج��������ز بجهود ذاتية 
بحتة لقسم التكنولوجيا والنظم في مجلس 

القضاء". 
وع��������ن العوائ��������ق الت��������ي تعترض ه��������ذه الخدمة 
وضع��������ف خدمة االنترنت تق��������ول إن "قطوعات 
االنترن��������ت  ال تش��������كل عائقا أمام س��������ير النظام 
بعدما أق��������دم املختصون الفنيون في البرمجة 
والش��������بكات ف��������ي القس��������م  عل��������ى إيج��������اد حلول 
تقنية تضمن سير اإلجراءات بانسيابية لكن 
املعوقات الحقيقية هي في عدم  الوعي الكامل 
للمواط��������ن ف��������ي اس��������تخدام النظام رغ��������م كثرة 
التوضيحات التي ترافق االستمارة  املنشورة 
عب��������ر االنترنت والتي ته��������دف لتوعية املواطن 
بس��������هولة االس��������تخدام واالبتع��������اد ع��������ن ذوي 
 النفوس الضعيفة ممن يعمدون إلى استغالل 

املواطن وإيهامه بصعوبة االستخدام". 
وتابعت عبد الحس��������ني "أم��������ا املعوق اآلخر هو 
ع��������دم جاهزي��������ة وزاره الصحة حت��������ى االن في 
توفير  وس��������ائل املرس��������الت الكترونية إلرسال 
نتائ��������ج الفحوص��������ات الطبي��������ة للمقبلني على 
ال��������زواج للمحاك��������م، اذ  م��������ازال االعتم��������اد على 
املعتم��������د ف��������ي اس��������تالم النتائ��������ج ف��������ي حني إن 
النظام معد للربط الكتروني واستالم  نتائج 
الفحوص��������ات الطبي��������ة الكترونيا، ما يس��������هل 
ويختصر الكثي��������ر من الوقت والجهد والوقت 
ا م��������ن الحكومة   ويك��������ون في الوق��������ت ذاته جزء

االلكترونية التي تسعى الدولة للعمل بها". 
  وتزي��������د بالق��������ول إن "املعوق اآلخر هي ش��������حة 
التخصيص��������ات املالية في تجهي��������ز متطلبات 
النظ��������ام م��������ن  االجهزة والحواس��������يب وخطوط 
االنترن��������ت"، وتنوه بأنه "س��������يتم تفعيل العمل 
بالنظام في كافة أنحاء  العراق تباعا حس��������ب 
توفي��������ر متطلبات النظام املادية داخل املحاكم 

والتنس��������يق مع املراكز الصحية  حول الفحص 
الطبي". 

  وعن ماهية االستمارة تقول إنها "معدة وفق 
م��������ا هو منص��������وص عليه في قان��������ون األحوال 
 الش��������خصية رقم ) 188( لس��������نة 1959 وتعتمد 
االس��������تمارة على الهويات الثبوتية الرسمية 
املعتمدة  في العراق للمواطن )هوية األحوال، 

الجواز، البطاقة الوطنية....(.  
  وتواصل أن "االس��������تمارة منشورة عبر املوقع 
الرس��������مي ملجلس القضاء األعل��������ى وفي النية 
بعد  اكتم��������ال تفعيل النظام ف��������ي كافه املحاكم 
العراقية وضم االستمارة إلى مشروع تطبيق 
)الخدم��������ات  القضائية( والذي يج��������ري العمل 
عليه حالي��������ا حيث نجح فري��������ق من مبرمجي 
القسم في برمجة  التطبيقات وسيتم اإلعالن 
عن ذلك الحقا عبر أول تطبيق خاص بمجلس 
القض��������اء األعل��������ى   )املحاكم التجاري��������ة( املزمع 

إطالقه عبر الهواتف الذكية". 
وتلف��������ت الى أن "البرنامج يش��������كل نقطة تحول 
وانطالق في مس��������يرة القسم الذي يعتبر فتيا 
بكوادره  الذين اعتمدوا مبدأ البحث والتدريب 
الذات��������ي ولم يتل��������ق الذوات الذي��������ن نجحوا في 
النظام أية دورات  خاصة ولم يتم االس��������تعانة 
بأي ش��������ركة أو مختص من خارج القس��������م وقد 
أس��������هم الدعم املعنوي من  قبل األستاذ رئيس 
املجل��������س ومن��������ذ الورش��������ة األول��������ى للنظام في 
تحفيز القدرات لدى الفريق بش��������كل  كبير جدا 

وتعجيل فتره االنجاز". 
وتأمل عبد الحس��������ني "تعاون املواطن ووزارة 
الصحة والجهات املستفيدة من املشروع مثل 
 وزاره الداخلية في تحديث الحالة الزوجية أو 
التجارة في تحدي��������ث البطاقة التموينية عبر 

شبكة  ربط لتسهيل التبادل الكتروني". 

مقرب منه: البغدادي يعاني مشكالت صحية
وعصبوا عينّي قبل أن أراه! 

اإلرهاب��������ي رب��������اح عل��������ي إبراهيم علي 
الب��������دري ابن عم زعي��������م تنظيم داعش 
االرهابي إبراهيم عواد  ابراهيم علي 
الب��������دري "ابو بك��������ر البغ��������دادي" وابن 
خالته أيضًا، صدي��������ق الطفولة الذي 
عمل في ما  يسمى ديوان الزراعة من 
أهم املوارد املالية للتنظيم االرهابي 
يمث��������ل اليوم أم��������ام القض��������اء العراقي 

 وتنشر "القضاء" اعترافاته الكاملة. 
يروي اإلرهابي في معرض اعترافاته 
أمام محكمة تحقيق الكرخ املختصة 
بقضاي��������ا اإلرهاب  ابرز م��������ا دار بينه 
وبني ابن عمه في اللقاء الوحيد الذي 
جمعه��������م منذ إعالن "دول��������ة الخالفة"، 
فيما  اك��������د تعرضهم للمنع والتحذير 
كأقرباء للخليفة من محاولة التقرب 
له أو اللقاء به خشية من  مالحقته أو 

كشف مكان تواجده. 
ويق��������ول االرهابي رب��������اح "كنت مقربًا 
م��������ن البغ��������دادي، نش��������أنا مع��������ًا من��������ذ 
الطفولة وافترقنا نهاية  الثمانينات 
عندما انتقل للدراسة في بغداد حتى 
حصول��������ه على ش��������هادة الدكت��������وراه، 
وخ��������الل تل��������ك الفترة  كن��������ا نلتقي بني 

الحني واآلخر". 
ويضيف "كان البغدادي هادئا وبعيدا 
عن االفكار املتطرفة واملتشددة، اعتقل 
عام 2007 من  قب��������ل القوات االمريكية 
ووضع في معتقل ب��������وكا، وخرج من 
املعتقل عام 2008 وعندها التقيت  به 
وكان اللقاء االخير قبل توليه خالفة 
)تنظيم الدولة اإلسالمية( ولم يظهر 
علي��������ه أي اخت��������الف في  ش��������خصيته"، 
مؤك��������دًا "علمت بعد الع��������ام 2010 بأنه 
أصبح مطاردا النخراطه في صفوف 

 التنظيمات اإلرهابية". 
 "كنت اس��������كن قضاء الدور في صالح 
الدين ف��������ي الوقت الذي أعلن التنظيم 
س��������يطرته عل��������ى بع��������ض  املحافظات 

وامل��������دن، وكان ق��������د انتم��������ى ثالثة من 
أوالدي الس��������تة للتنظي��������م ألن اغل��������ب 
س��������كان املنطقة  التي نسكنها انتموا 
ورددوا البيعة وانتقلت بعد ذلك الى 
ارض التمك��������ني؛ والية نينوى ورددت 
 البيع��������ة هناك ام��������ام ش��������رعي الوالية 
واملكنى ابو مصطفى بيعات"، يروي 

اإلرهابي. 
ويذكر ف��������ي اعترافاته ام��������ام القاضي 
جه��������از  قضاي��������ا  بنظ��������ر  املخت��������ص 

املخاب��������رات الوطن��������ي العراقي  والذي 
تول��������ى التحقيق مع رباح بتوفر كافة 
للعمل  "عينت  القانونية،  الضمانات 
ف��������ي دي��������وان  الزراع��������ة/ قس��������م الثروة 
الحيوانية حي��������ث كان يقتصر عملي 
على تربية االغنام واملواشي وبيعها 
 وارس��������ال االم��������وال ال��������ى بي��������ت امل��������ال 
للتصرف به��������ا"، منوهًا ب��������أن "ديوان 
الزراعة كان يشكل موردًا  ماليًا مهمًا 

للتنظيم فضال عن املوارد األخرى". 

ف��������ي  الث��������الث  أوالدي  "عم��������ل  وزاد 
والي��������ة  ضم��������ن  العس��������كرية  املف��������ارز 
نين��������وى وأنيطت به��������م واجبات ضد 
 القوات العس��������كرية العراقية املتقدمة 
واالش��������تباك معهم بعد صدور أوامر 
م��������ن والي نينوى ان��������ذاك  بحل جميع 
وتنس��������يب  اإلداري��������ة  التش��������كيالت 
مقاتليها الى املفارز العس��������كرية عند 

تقدم القوات لتحرير  املدينة". 
وبني "عند تحرير مدينة املوصل من 

قبل القوات العراقية انتقلنا بصحبة 
عائالتن��������ا الى والية  الف��������رات وعملت 
هناك في دي��������وان الزراعة ايضًا وبعد 
تقدم القوات لغرض تحرير محافظة 
االنب��������ار  انتقلن��������ا عب��������ر الح��������دود الى 

سوريا منطقة شعفة تحديدًا". 
وع��������ن محاوالت��������ه للق��������اء باب��������ن عمه 
البغ��������دادي يتح��������دث اإلرهاب��������ي رباح 
"تلقينا تحذي��������رات عديدة ومنعا  من 
محاولة التق��������رب او اللقاء بالخليفة 

ابو بك��������ر البغ��������دادي كأقرب��������اء له من 
قبل ش��������قيقه وهو املكل��������ف  بحمايته 
وحارس��������ه الش��������خصي خش��������ية م��������ن 
مالحقته م��������ن قبل األجه��������زة األمنية 
او معرفة مكان تواجده  لذلك لم أفكر 

حتى بالحديث باألمر". 
ولفت رب��������اح إلى أنه "ف��������ي احد األيام 
أثناء ما كنت متواجدا في احد الدور 
في منطقة شعفة حضر  لي اإلرهابي 
احم��������د ش��������قيق أبو بك��������ر البغ��������دادي 
وحارسه الشخصي بصحبة شخص 
ال اعرفه يكنى  ابو هاجر وطلب مني 

الذهاب معه إلى مكان لم يحدده". 
ويؤك��������د "ركب��������ت العجلة وه��������ي نوع 
كي��������ا حمل وقام��������وا بعص��������ب عيناي 
حتى ال أتمكن من مش��������اهدة  الطريق 
او امل��������كان ال��������ذي كنا قد ذهبن��������ا اليه 
وبع��������د وصولن��������ا ال��������ى امل��������كان وفتح 
عين��������ي فوجئ��������ت بوجود  اب��������ن عمي 
وصديق الطفول��������ة ابو بكر البغدادي 
ما شكل صدمة لي ومفاجأة كبرى لم 

أتوقعها قط". 
ويوض��������ح رباح "كان اب��������و بكر يقطن 
في بيت بس��������يط صغي��������ر ال تتجاوز 
مس��������احته 150 مت��������رًا وكان  بصحبته 
رجل عربي يبدو علي��������ه انه جزراوي 
)سعودي( فبدأ يسألني عن أخباري 
األس��������رة  أحوال��������ي  ومصي��������ر  وع��������ن 
وطلب مني نق��������ل العائالت الى مكان 
ام��������ن خش��������ية م��������ن تعرضه��������م ملكروه 
ك��������ون  املع��������ارك أخ��������ذت تش��������تد فضاًل 
ع��������ن الخالف��������ات التي ب��������دأت تعصف 

بالتنظيم". 
وقال اإلرهاب��������ي "أخبرت الخليفة أبو 
بكر أن هن��������اك خالفات حادة عصفت 
اختف��������اؤك  او  س��������ببها  بالتنظي��������م 
تأخ��������ر ظهورك على الس��������احة وادعاء 
املقاتلني العرب بع��������دم وجود خليفة 
حتى ان��������ه في إحدى  امل��������رات اثناء ما 

كن��������ا متواجدي��������ن في احد املس��������اجد 
خرج احد املقاتلني التونس��������يني وقال 
ال يوج��������د  خليفة؟ متس��������ائال بصوت 

عال: أين الخليفة؟". 
ون��������وه ال��������ى ان "البغ��������دادي اخبرن��������ي 
باألش��������خاص  غرقنا  بأنن��������ا  بالنص 
الذين يعمل��������ون ضدنا وانه كان  على 
علم ب��������كل ما يحدث، ه��������ذه الخالفات 
أخذت تشتد حتى تطور األمر ليصل 
ال��������ى مرحلة  االنقالب ق��������اده مقاتلون 
أجان��������ب وع��������رب"، مبين��������ًا أن "ابرز من 
كان ي��������روج للخالف��������ات ويدعي بعدم 
 وج��������ود خليف��������ة هم التونس��������يون في 
نعان��������ي  وكن��������ا  التنظي��������م،  صف��������وف 
أيضًا من السعوديني املنخرطني  في 
صفوف التنظيم لتشددهم وتطرفهم 

املبالغ فيه". 
وب��������ني رباح أن "الخليف��������ة كان قد بان 
علي��������ه التع��������ب واإلره��������اق وعالم��������ات 
التق��������دم ف��������ي الس��������ن وكان يعاني  من 
ال��������م نتيجة للعملي��������ة الجراحية التي 
أجراها في إذنه اليس��������رى في منطقة 

البو كمال السورية ". 
وأض��������اف "لم يك��������ن البغ��������دادي بعيدًا 
م��������ن منطقة ش��������عفة الس��������ورية حيث 
اس��������تغرقنا من الوق��������ت للوصول  الى 
امل��������كان ال��������ذي كان يمكث في��������ه من 10 
إلى 15 دقيقة من مكان تواجده لحني 
الوصول إليه ما  ي��������دل على ان املكان 
لم يكن بعي��������دًا او خارج املنطقة على 

األقل". 
  واكم��������ل قول��������ه "ودعن��������ي اب��������و بك��������ر 
البغدادي وخرجت بالطريقة نفسها 
الت��������ي دخلت بها معص��������وب  العينني 
وكان قد كرمني بمبلغ من املال وكنت 
انا الوحي��������د من أقربائه الذي التقيت 
في��������ه وهو  اللق��������اء األول واألخير بعد 
ان أصبح اب��������و بكر البغ��������دادي زعيم 

تنظيم الدولة اإلسالمية". 

بغداد / القضاء  

قبل اندحاره وطرده من املدن، شهد تنظيم داعش اإلرهابي في فتراته األخيرة خالفات حادة  عصفت به ووصلت حد انقالب قادة مقاتلني 
أجانب وعرب السيما املقاتلني التونسيني والسبب  األبرز لذلك كان اختفاء "الخليفة" اإلرهابي أبو بكر البغدادي وتأخر ظهوره على الساحة، 

 بحسب اعترافات أفراده.  ما يجري من خالفات تركت أثرها في البغدادي الذي بقي في "هدوئه املعهود" وكان قد بان  عليه التعب واإلرهاق 
بحسب ما ينقل مقرب منه فضاًل عن املشاكل الصحية والتي تمثلت  بإجرائه عملية جراحية في إذنه اليسرى في منطقة البو كمال السورية. 

■ محكمة تحقيق الكرخ صدقت اعترافات االرهابي المقرب من البغدادي.. عدسة/ حيدر الدليمي

خالفات حادة يف صفوف التنظيم.. والتونسيون يصرخون: أين اخلليفة؟
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وكش��������ف ف��������ي س��������ياق الح��������وار ع��������ن "ابرز 
القضاي��������ا التي تجري املحكم��������ة التحقيق 
فيها حاليا وهي  جريم��������ة اختالس مبلغ 
٤٧ ملي��������ار دين��������ار عراق��������ي م��������ن مص��������رف 
الرافدين فرع العابد في محافظة  االنبار، 
إذ ج��������رى توقيف مجموعة م��������ن املتهمني 
من موظفي املصرف منهم مدير املصرف 

 ومساعديه". 
وانتقد "قانون العفو العام رقم ٢٧ لس��������نة 
٢٠١٦ ألنه لم يستثن جرائم الفساد املالي 
واإلداري م��������ن  الش��������مول بأحكامه بش��������رط 
تسديد قيمة الضرر باملال العام وبالتالي 
فان أي قضية فس��������اد ارتكب��������ت  قبل تاريخ 
نفاذ قان��������ون العفو العام املذكور تش��������مل 
بأح��������كام القان��������ون ما س��������اهم ف��������ي إفالت 

الكثير من  املفسدين". 
وفيما لفت إلى أن "أكثر عمليات الفس��������اد 
تكمن ف��������ي العقود الحكومية"، أش��������ار إلى 
أن "اإلجراءات  التقش��������فية الت��������ي اتخذتها 
الس��������لطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير 
في التقليل من حجم جرائم الفساد  املالي 

واإلداري خصوصا في مجال العقود". 

نص الحوار في ما يلي: 

 * يف البدء ما هو اخت�صا�ص املحكمة، 
واأي الق�صايا التي تخت�ص بنظرها؟

 - محكمتنا تحمل اس��������م محكمة التحقيق 
املختصة بقضايا النزاهة وغسل األموال 
والجريم��������ة  االقتصادي��������ة، واختصاصات 
محكمتن��������ا تنحص��������ر ف��������ي نظ��������ر القضايا 
التحقيقي��������ة املعروضة م��������ن هيئة  النزاهة 
ف��������ي جان��������ب الرصافة بالنس��������بة للوزارات 
التي تقع مقراتها الرئيس��������ية في الرصافة 
ببغداد،  وقضاي��������ا النزاهة كما هو معلوم 
ل��������ذوي االختصاص هي قضايا الفس��������اد 
املال��������ي واالداري والت��������ي  ترتك��������ب في إطار 
الوظيفة العامة، وبمناس��������بتها وبسببها 
منظمة الش��������فافية الدولية عرفت الفس��������اد 
 الوظيفي بانه اس��������اءة اس��������تعمال السلطة 
للكس��������ب  العام��������ة  الوظيف��������ة  او  العام��������ة 
الخ��������اص، أما قان��������ون هيئ��������ة  النزاهة رقم 
٣٠ لس��������نة ٢٠١١ فقد عرف قضية الفس��������اد 
بانه��������ا دع��������وى جزائية يج��������ري التحقيق 
فيها  بش��������أن جريم��������ة من الجرائ��������م املخلة 
بواجبات الوظيفة العامة كجرائم الرشوة 
واالخت��������الس وتج��������اوز  املوظف��������ني حدود 
وظائفه��������م ون��������ص كذلك القان��������ون املذكور 
على بعض الجرائم املنصوص عليها  في 

بعض مواد قانون العقوبات العراقي. 

 * وماذا عن اخت�صا�صات املحكمة 
الأخرى؟ 

 - تخت��������ص محكمتنا أيض��������ا بنظر القضايا 
التحقيقي��������ة املتعلق��������ة بنظ��������ر قضايا غس��������ل 
األموال في عم��������وم  العراق اي ان اختصاص 
محكمتن��������ا نوعيا يش��������مل اي جريمة غس��������ل 
أم��������وال اينما ارتكب��������ت في عم��������وم  االراضي 
العراقي��������ة، وجريم��������ة غس��������ل األم��������وال ه��������ي 
جريمة إضفاء الصفة املش��������روعة على اموال 
 متحصلة من جريمة وجعلها تبدو وكأنها 
مش��������روعة وقد اش��������ار قانون مكافحة غسل 
االموال  وتموي��������ل االرهاب الى مجموعة من 

الجرائم وحدد العقوبات املناسبة لها. 

 * تنظر املحكمة ملفات مهمة، والف�صاد يف 
مقدمتها، هل حوكم موظفون فا�صدون 

خالل هذه  الفرتة، ما هي منا�صبهم وما 
هي اجلرائم التي ارتكبوها )بح�صب ما 

تتذكر(؟
 - عل��������ى مدى الس��������نوات املاضي��������ة انجزت 
املحكم��������ة عددا كبيرا من القضايا املتعلقة 
بجرائم الفس��������اد  املالي واإلداري وأحيلت 
الى محكم��������ة الجنح ومحكم��������ة الجنايات 
املختص��������ة بقضاي��������ا النزاه��������ة فف��������ي  العام 
٢٠١٨ نظرت محكمتنا ٢٩٩١ قضية فساد 
وظيفي حسمت منها ٢٠١٢ قضية وكانت 
 القضايا هي ٢٢٠ قضي��������ة اختالس و٤٨٧ 
قضية هدر باملال العام و٨١ قضية رشوة 

و٣٨٦  قضي��������ة تج��������اوز املوظف��������ني لحدود 
وظائفه��������م و١٣٢ س��������رقة الم��������وال الدول��������ة 
والقضاي��������ا املتبقي��������ة أخ��������ذت  توصيف��������ات 
قانوني��������ة أخ��������رى. أما القضايا املنس��������وبة 
للدرج��������ات الخاصة بلغت ٣٩٣ انجز منها 
٢٤٧  وص��������درت اح��������كام باالدانة عددها ٤٦ 
حكما ام��������ا االحكام الصادرة بمن هم دون 

الدرجات الخاصة  فبلغت ٥٤٨ حكما. 

 * يف اأي امل�صاريع اأو امللفات تكمن 
الثغرات التي ينفذ منها الفا�صدون 

وميار�صون جرائمهم،  هل ميكن �صد هذه 
الأبواب اأمامهم قبل الوقوع يف املحظور؟

 - هناك مقولة نتداولها في الوسط القضائي 
تق��������ول اينما وج��������د العق��������د الحكومي وجد 
الفس��������اد س��������واء  كان هذا العق��������د عقد توريد 
او إطعام او تجهيز او إنش��������اء مستشفيات 
أو مدارس او تس��������ليح، والسبب  الذي يسهل 
عل��������ى الفاس��������دين ارت��������كاب جرائمهم هو في 
تنفي��������ذ تعليمات تنفيذ العق��������ود الحكومية 
الت��������ي  وضعته��������ا وزارة التخطي��������ط من قبل 
لج��������ان دراس��������ة وتحليل العط��������اءات ولجان 
اإلحالة، واغلب جرائم  الفساد تمر من خالل 
هذه اللجان حيث تتم احالة املناقصات الى 
شركات غير رصينة او  عطاءات سيئة كذلك 
تكثر جرائم الفس��������اد في املناف��������ذ الحدودية 
ودوائر الضريبة والتسجيل  العقاري. ومن 
اجل تفويت الفرصة على الفاسدين نحتاج 
الى تحويل نظام االدارة من النظام  الورقي 
الى النظام االلكتروني لتقليل فرص احتكاك 
املواطن باملوظف ولتس��������هيل عملية الرقابة 
 وكذلك تفعيل دور اقس��������ام الرقابة الداخلية 
في الوزارات وإعادة النظر بتعليمات تنفيذ 
العقود  الحكومية نحتاج لتفعيل إجراءات 

الرقابة السابقة والوقائية. 

 * كيف تقّيم حجم جرائم الف�صاد املايل 
بني عامني اأو اأكرث، هل هي يف ازدياد اأم 

يف تراجع؟
 - بالتأكيد فان اإلجراءات التقش��������فية التي 
اتخذتها الس��������لطة التنفيذية ساهمت إلى 
حد كبي��������ر ف��������ي  التقليل من حج��������م جرائم 
الفس��������اد املال��������ي واإلداري خصوص��������ا في 
مجال العق��������ود الحكومي��������ة ويمكن  القول 
ان جرائ��������م الفس��������اد املال��������ي واإلداري التي 
تنظرها محاكمنا في الوقت الحاضر اقل 

منها في  السنوات ما قبل عام ٢٠١٤. 

 * هل �صاهم قانون العفو الأخري بخروج 
متهمني او مدانني بق�صايا ف�صاد؟  

 - قان��������ون العفو الع��������ام رقم ٢٧ لس��������نة ٢٠١٦ 
لم يس��������تثن جرائم الفس��������اد املالي واإلداري 
من الشمول  بأحكامه بش��������رط تسديد قيمة 
الضرر باملال العام وبالتالي فان أي قضية 
فساد ارتكبت قبل تاريخ  نفاذ قانون العفو 
الع��������ام املذكور تش��������مل باح��������كام القانون اذا 
س��������دد املتهم او املحكوم ما ترتب بذمته  من 
ضرر باملال العام، وهذا القانون تس��������بب في 
إفالت الكثي��������ر من املجرمني م��������ن العقوبات 
 املقررة قانونا لك��������ن على الجانب اآلخر فان 
القانون س��������اهم بإرجاع مبالغ مالية كبيرة 
ملصلح��������ة  الخزينة العام��������ة إذ أن عددا كبيرا 
م��������ن املتهم��������ني واملحكومني س��������ددوا مبالغ 
الضرر للخزينة العامة  فيما يس��������مى  شراء 

املحكومية أو الحرية مقابل املال. 

 * هل �صاهمت املحكمة او اجلهود 
الق�صائية باإعادة اأموال عامة اإىل خزينة 

الدولة او متت  مالحقة اأموال كانت قد 
هربت اإىل اخلارج؟

 - بالتأكي��������د ف��������ان هناك جه��������ودا تتضافر 
باس��������تمرار بني املحكمة ورئاس��������ة االدعاء 
العام ودائرة  االسترداد في هيئًة النزاهة، 
هذه الجهود ساهمت في استرداد الكثير 
من االموال واالصول  العراقية في الخارج 
وكذل��������ك ف��������ي اس��������ترداد بع��������ض املتهم��������ني 
واملحكومني بعد تنظيم ملفات  االسترداد 
م��������ع  وبالتنس��������يق  الحم��������راء  والنش��������رات 

الشرطة العربية والدولية. 

 * كيف تقراأ العقوبات والقوانني التي 
تكافح هذه الآفة، هل هي كافية للردع، 
وهل نحتاج اإىل  قوانني تعنى مبكافحة 

الف�صاد على غرار قانون مكافحة الإرهاب؟
 - نع��������م، املنظومة العقابية لجرائم الفس��������اد 
املال��������ي واالداري تحت��������اج ال��������ى اع��������ادة نظر 
كون قانون  العقوبات ش��������رع في العام ١٩٦٩ 
ويحتاج الى إجراء بعض التعديالت ليكون 
مواكب��������ا ل��������روح  العصر وما تش��������هده جرائم 
الفس��������اد املالي واالداري م��������ن تطور وظهور 
ص��������ور جدي��������دة اضاف��������ًة ال��������ى ان  املنظوم��������ة 
القانونية العراقية تعاني غياب النصوص 
القانوني��������ة الت��������ي تعاق��������ب على الفس��������اد في 
القط��������اع  الخاص وهذه املش��������كلة تجاوزتها 
اغلب النظ��������م القانونية العقابي��������ة الحديثة 
للعدي��������د من ال��������دول، وفي م��������ا  يخص قانون 
هيئ��������ة النزاه��������ة فان��������ه برأي��������ي يحت��������اج الى 
تعدي��������ل مضمون امل��������ادة ١ م��������ن القانون من 
اج��������ل  ان تك��������ون القضايا الت��������ي تحقق فيها 
هيئة النزاهة وتعرضه��������ا على القضاء هي 
قضايا الفساد  الكبرى إذ ان مضمون املادة 
املذك��������ورة والتي عرفت جريمة الفس��������اد كما 
ذك��������رت في بداية الحدي��������ث  يوجب ان تحقق 
الهيئ��������ة والقض��������اء حتى في جرائم الفس��������اد 
الصغيرة التي من املمكن أن تتوالها  محاكم 
التحقي��������ق املحلي��������ة. وفي م��������ا يتعلق بمدى 
الحاج��������ة إلى قان��������ون ملكافحة الفس��������اد على 
 مكافحة االرهاب فباعتقادي ان 

ً
غرار  قانون

قانون العقوبات وقان��������ون هيئة النزاهة اذا 
ما أجريت  عليهما بعض التعديالت فانهما 

سيفيان بالغرض. 

 * ق�صية امليت�صوبي�صي اأخذت �صدى 
وا�صعا يف الراأي العام، هل لك اأن ترفدنا 
مبعلومات ب�صيطة  عنها، واأين و�صل فيها 

التحقيق؟
 - موضوع قضية امليتسوبيش��������ي هو تعاقد 
وزارة الداخلية على ش��������راء سيارات للوزارة 
من اح��������دى  الش��������ركات وبين��������ت التحقيقات 
التي اجراها مفت��������ش عام الداخلية ان هناك 
ش��������بهات فس��������اد تش��������وب العق��������د  ومبالغ��������ة 
في أس��������عار ش��������راء الس��������يارات املتفق عليها 
وعلى اس��������اس ذلك اصدرًت محكمتنا اوامر 
 استقدام وأوامر قبض بحق أعضاء اللجان 
املس��������ؤولة عن التعاقد لك��������ن فوجئنا بورود 
كتاب م��������ن  مكتب املفت��������ش العام ف��������ي وزارة 
الداخلية نفس��������ه يطلب فيه غل��������ق التحقيق 
بداعي حصول تعديل على  العقد وتفاوض 
جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت 
الصفقة وتم ش��������راء الس��������يارات رغم  الضجة 
اإلعالمي��������ة الكبي��������رة الت��������ي احدثه��������ا مكتب 
املفتش العام املذكور في القنوات الفضائية 
وأث��������ارت  الع��������ام  ال��������راي  والت��������ي  شوش��������ت 
تس��������اؤالته حول القضي��������ة إال انه عاد وطلب 
غلق التحقيق إال أن  محكمتنا مس��������تمرة في 
تحقيقاتها لكش��������ف الفساد املالي سواء في 
الصفقة األول��������ى أو الثانية وإحالة  املتهمني 
الى املحاكم املختصة إذا أثبتت التحقيقات 

وجود أدلة تكفي لإلحالة. 

 * �صمن اخت�صا�ص املحكمة؛ اجلرمية 
القت�صادية، كيف تعرفها؟

الجريم��������ة  ه��������ي  االقتصادي��������ة  الجريم��������ة   - 
املضرة باالقتص��������اد الوطني وهي تختلف 
عن الجرائم  املحلية كالقتل واإليذاء والسب 
والشتم والس��������رقة في أنها تمس املصلحة 
العام��������ة وليس��������ت الخاص��������ة  وتختل��������ف عن 
جرائ��������م النزاهة ف��������ي انها ترتك��������ب من غير 
املوظف��������ني وأن اب��������رز صورها ه��������ي تهريب 
 اآلث��������ار واملتاجرة وتزيي��������ف العملة وتقليد 
العالم��������ات التجاري��������ة والغ��������ش الصناع��������ي 

والتج��������اري  والجرائ��������م املض��������رة بمصلحة 
وصح��������ة املس��������تهلك وممارس��������ة العمل في 
الصيدلي��������ات واملعام��������ل  والصيرفات بدون 
إج��������ازة، خ��������الل الس��������نوات املاضي��������ة أغلقت 
محكمتنا مئ��������ات الصيدليات  والصيرفات 
واملعامل ومراكز املس��������اج غي��������ر املجازة في 
بغداد ومنذ اشهر اهتمت املحكمة  بالتعاون 
م��������ع مديرية مكافح��������ة الجريمة املنظمة في 
وزارة الداخلي��������ة بموض��������وع حماية املنتج 
 املحلي وضبط املواد املس��������توردة األجنبية 
املخالفة كالبيض والعصائر وسائر املواد 
الغذائية  وأدناه إحصائي��������ة بكميات املواد 
التي تم ضبطه��������ا والقبض على أصحابها 
كونهم يقومون باس��������تيراد  م��������واد مخالفة 

وتؤثر على املنتج املحلي. 

 * هل من دعاوى مهمة تود احلديث عنها 
بهذا ال�صاأن؟  

 - ابرز القضايا الت��������ي نجري التحقيق فيها 
هي جريمة اخت��������الس مبلغ ٤٧ مليار دينار 
عراق��������ي من  مصرف الرافدين فرع العابد في 
محافظ��������ة االنبار، إذ جرى توقيف مجموعة 
م��������ن املتهمني م��������ن  موظفي املص��������رف منهم 
مدي��������ر املص��������رف ومس��������اعديه حي��������ث كانت 
جريم��������ة االختالس تج��������ري بإتب��������اع  أنظمة 
صرف وهمي��������ة وتنظي��������م إش��������عارات مالية 
وهمية ال يقابله��������ا أي نقد، وان التحقيقات 
ما زالت  مس��������تمرة في ه��������ذه القضية املهمة، 
وقد أصدرت محكمتنا قرارا بحجز االموال 
املنقول��������ة وغي��������ر  املنقولة لجمي��������ع املتهمني 
مخاطب��������ة  وتم��������ت  والهارب��������ني  املوقوف��������ني 
جميع املصارف ودوائر  التسجيل العقاري 
واملرور لبيان األرصدة املالية للمتهمني في 
جميع املص��������ارف الحكومي��������ًة  واالهلية لهم 
وألزواجه��������م وأبنائهم والعقارات املس��������جلة 
املبال��������غ  اس��������ترداد  أج��������ل  م��������ن  والس��������يارات 

 املختلسة ومنع بيعها أو تهريبها. 

 * هل من جرائم غ�ص �صناعي وتزوير 
عالمات جتارية خالل هذه الفرتة، ما هي 

ابرز  الدعاوى؟
 - بالتأكيد فان جرائم الغش الصناعي 
وتزوير العالمات من الجرائم الرائجة 
الت��������ي تنظرها  محكمتن��������ا والتي تمثل 
خط��������را كبيرا على االقتص��������اد الوطني 
وتزعزع ثقة املواطن باملواد  الصناعية 
االس��������تهالكية، فأغل��������ب املنتجات التي 
رصين��������ة  تجاري��������ًة  عالم��������ات  تحم��������ل 
ومعروفة ت��������م  تقليدها وانتاج بضائع 
مزيفة غير صالح لالستهالك البشري 
ومخالفة للمواصفات القياس��������ية التي 
 وضعه��������ا الجه��������از املرك��������زي للتقييس 
والس��������يطرة النوعية واب��������رز العالمات 
ونظ��������رت  محكمتن��������ا  قل��������دت  الت��������ي 
قضاياه��������ا وقبضت على مركبيها هي 
جريم��������ة تقليد عالمة حلي��������ب املدهش 
وحديد التس��������ليح  األوكران��������ي وعالمة 
الحاف��������ظ ألجه��������زة التبري��������د والقانون 
ال��������ذي يطبق عل��������ى مثل ه��������ذه الحاالت 
 هو  قان��������ون حماية املس��������تهلك وقانون 

العالمات التجارية. 

 * ماذا عن معامل الأغذية وامل�صروبات، 
هل هي مطابقة لل�صروط ال�صحية؟

 - بالنس��������بة ملعامل األغذية واملش��������روبات، 
كالصح��������ة  العراقي��������ة  املؤسس��������ات  ف��������ان 
تض��������ع  والبيئ��������ة  والتج��������ارة  والصناع��������ة 
ش��������روطًا صارمة تس��������بق الحص��������ول على 
إجازة تأس��������يس املعامل وهن��������اك جوالت 
 صحية ورقابية تقوم بها الجهات املعنية 
لفحص املواد التي تنتجها املعامل للتأكد 
لالس��������تهالك ومطابقتها  من  صالحيتها 
للمواصف��������ات القياس��������ية العراقي��������ة وف��������ي 
حال ضبط م��������واد غير  صالحة يتم اتخاذ 
عقوب��������ات إداري��������ة بغلق املعم��������ل او بإقامة 
الشكوى أمام محكمتنا التخاذ  اإلجراءات 
القانوني��������ة بح��������ق املخالف واص��������دار قرار 
بإتالف املواد غير الصالحة لالس��������تهالك 
 البش��������ري ام��������ا املعام��������ل غير املج��������ازة فان 
مفرزة مديري��������ة مكافحة الجريمة املنظمة 
وباالس��������تناد إلى  قرارات محكمتنا تقوم 
بغلقه��������ا والقبض عل��������ى أصحابها وبعد 
إكم��������ال التحقيق تتم إحالتهم إلى  محاكم 

املوضوع املختصة. 

 * القا�صي اإياد �صمد، كاتب معتمد يف 
ال�صحيفة، ننتظر مقاله �صهريًا، ما اأهمية 

اأن يكون  القا�صي كاتبًا؟  
 - الكتابة هي الناف��������ذة التي اطل من خاللها 
على عالم الق��������راء واملهتمني بتلقي املعلومة 
القانونية  والكتابة هي الجس��������ر الذي يصل 
الكات��������ب باملتلق��������ي، الكتاب��������ة تجع��������ل الفكرة 
خال��������دة حت��������ى ف��������ي ح��������ال رحي��������ل  أو غياب 
صاحبه��������ا ودائم��������ا م��������ا تجع��������ل الكتابة من 
الكاتب يتمت��������ع بعقل أكثر تنظيما وترتيبا 
فالكاتب  أس��������رع واقدر من غي��������ره على خلق 

الفكرة والوصول الى النتائج.  
لس��������ت كاتبا للمقال فقط بل كتبت الش��������عر 
من��������ذ أي��������ام الدراس��������ة املتوس��������طة بأنواع��������ه 
املوزون والنثر  وأفرغت من خالل قصائده 

م��������ا يدور ف��������ي داخلي من خلج��������ات وكتبت 
العم��������ود واملق��������ال القانون��������ي  والثقافي منذ 
العام ٢٠٠٨ في جري��������دة الصباح ومختلف 
الصحف العراقية وكان لي الشرف ان  اكون 
احد كتاب صحيف��������ة القضاء العراقي، هذه 
الصحيفة الت��������ي تمتاز بالرصانة واملهنية 
ودقة  املعلومة والس��������عي لترس��������يخ الثقافة 
القانونية ونش��������رها، واح��������رص دائما على 
ان يك��������ون املق��������ال الذي  انش��������ره في صحيفة 
القض��������اء غني��������ا باملعلوم��������ة القانونية وان 
اكتبه بلغة س��������هلة ليق��������رأه القانوني وغير 
 القانوني، وقد تناولت على مدى السنوات 
االرب��������ع التي نش��������رت خالله��������ا مقاالتي في 
املواضي��������ع  مختل��������ف  صحيف��������ة  القض��������اء 
والقضايا القانونية فالكتابة هي متنفسي 
في هذا العالم وهي فضائي  الرحب وعاملي 
النق��������ي الذي اج��������د فيه نفس��������ي وأحقق من 
خالله��������ا ذات��������ي ورغبت��������ي بالتواص��������ل مع 
 مختل��������ف الش��������رائح م��������ن قض��������اة ومحامني 
ونخب مثقفة. س��������عيت وما زلت اسعى من 
خاللها الى نش��������ر  املعلومة القانونية. واذا 
كان��������ت اصع��������ب ان��������واع الكتابة ه��������ي كتابة 
املقاالت ف��������ان أصعبها ه��������ي كتابة  املقاالت 
القانونية الن عليك ان تقول أفكارا قانونية 
بكلمات معدودة وبفكرة موجزة وباسلوب 
 سلس وممتع يجعل القارئ مستمتعا في 
ما يق��������رأه وان تكت��������ب املعلوم��������ة القانونية 
الجامدة بلغة  سلس��������ة وأفكار تجد طريقها 

الى املتلقي. 

 * ماذا تريد اأن تقول ككلمة اأخرية؟
 - شكرا لإلخوة القائمني على إدارة املركز 
اإلعالم��������ي ملجل��������س القض��������اء األعلى على 
إتاح��������ة هذه  الفرصة من خ��������الل هذا اللقاء 
ال��������ذي أتمن��������ى أن يك��������ون فض��������اًء مفتوحا 
لتناول وت��������داول املعلوم��������ة  القانونية بما 
يع��������زز الثقافة العامة ويس��������اهم في اطالع 
الجمه��������ور عل��������ى  اختص��������اص محكمتنا 

ونوع  القضايا التي تنظرها. 

قال القاضي االول في محكمة تحقيق النزاهة وغسل األموال في الرصافة القاضي إياد محسن ضمد إن  محكمته نظرت 
نحو ثالثة آالف قضية فساد وظيفي خالل عام واحد، الفتا إلى أن بني هذه  القضايا ٢٢٠ قضية اختالس و٤٨٧ قضية هدر 

باملال العام و٨١ قضية رشوة و٣٨٦ قضية  تجاوز املوظفني لحدود وظائفهم و١٣٢ سرقة ألموال الدولة. 
  وأكد ضمد في حوار موسع مع "القضاء" أن "قضايا الفساد املنسوبة للدرجات الخاصة بلغت   ٣٩٣"، الفتا إلى إصدار "٤٦ 

حكما باإلدانة بحقهم، اما األحكام الصادرة بمن هم دون الدرجات  الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما خالل العام املاضي". 

قاضي النزاهة في الرصافة: نظرنا ثالثة آالف 
قضية فساد خالل عام.. وقانون  العفو أطلق السراق

* هناك مقولة نتداولها في الوسط القضائي تقول اينما وجد العقد 
الحكومي وجد الفساد سواء كان هذا  العقد عقد توريد او إطعام او 

تجهيز او إنشاء مستشفيات أو مدارس او تسليح

■ القاضي اياد محسن ضمد

أجرى الحوار / مروان الفتالوي

* الكتابة هي النافذة التي اطل من خاللها على عالم القراء واملهتمني 
بتلقي املعلومة القانونية  والكتابة هي الجسر الذي يصل الكاتب باملتلقي، 

الكتابة تجعل الفكرة خالدة حتى في حال رحيل أو  غياب صاحبها

* ابرز القضايا التي نجري التحقيق فيها هي جريمة اختالس مبلغ 
٤٧ مليار دينار عراقي من مصرف  الرافدين فرع العابد في محافظة 
االنبار، إذ جرى توقيف مجموعة من املتهمني من موظفي املصرف 

 منهم مدير املصرف ومساعديه
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المثنى/ محمد سامي

حكم��������ت محكمة جناي��������ات املثنى 
بالس��������جن خم��������س س��������نوات على 
مته��������م ق��������ام بعملي��������ة ابت��������زاز عن 
طريق استخدام  مواقع التواصل 
االجتماعي عل��������ى مدى عام كامل 
من خ��������الل تهديد مواطن بنش��������ر 
اس��������تحصل  عليها  صور خاصة 
عند قامه "بتهكير" حس��������ابه على 

الفيس بوك. 
وروى املته��������م ك��������رم إلى مراس��������ل 
"القض��������اء" تفاصي��������ل كامل��������ة عن 
عملي��������ة "التهكي��������ر" إذ يقول "من 
التي  الس��������اعات  الطويل��������ة  خالل 
اقضيه��������ا على مواق��������ع التواصل 
االجتماعي اكتسبت خبرة كبيرة 
جدا بكل تفاصيل عملية س��������رقة 
 الحسابات وقرصنتها بمختلف 
الطرق وكن��������ت حريصا جدا على 
ان اتابع كل صغيرة وكبيرة بها 
من خالل  االنترنت والفيديوهات 

التي تنشر عن هذا املوضوع". 
واكد ك��������رم قائال "منذ عام تقريبا 
س��������رقة  عملي��������ة  احت��������رف  ب��������دأت 
الحسابات الشخصية في موقع 
الفيس بوك وكانت  البداية عندما 
قمت بس��������رقة حس��������اب بنت كنت 
عل��������ى عالقة عاطفي��������ة معها ومن 
ثم أحببت ه��������ذا الفعل وأصبحت 
 امتلك قدرا كبي��������را من املعلومات 
واحتاج لبض��������ع دقائق ألخذ اي 

حساب". 
واضاف ك��������رم أن "الفض��������ول كان 
من اه��������م الدوافع الت��������ي جعلتني 
اب��������دأ بقرصنة اي حس��������اب يثير 
انتباهي حتى  أرى ما موجود من 
محادثات او صور وغيرها ومن 
خ��������الل هذا الفضول اس��������تحوذت 
على ع��������دد كبير من  الحس��������ابات 
وقمت بأخذ كارتات شحن هاتف 

الجوال ومن ثمة بيعها". 
واش��������ار كرم ال��������ى أنه "بع��������د ايام 

قليل��������ة وأنا أتاب��������ع موقع الفيس 
بوك رأيت حس��������ابا لشاب يعمل 
ش��������ركة  كبي��������رة  ف��������ي  مهندس��������ا 
خ��������الل  م��������ن  يب��������دو  للمق��������اوالت 
الص��������ور واملنش��������ورات املوجودة 
على صفحته انه من عائلة تظهر 
عليه  مالم��������ح الترف من الناحية 
املادي��������ة فنعدها قررت ان اس��������رق 

هذا الحساب". 
وبني كرم "قم��������ت بعدة محاوالت 
له��������ذه  الدخ��������ول  اس��������تطع  ول��������م 
ق��������د  انن��������ي  واذك��������ر  الصفح��������ة 
اس��������تغرقت قرابة الس��������اعتني  الى 
ان تمت عملية "تهكير" الصفحة 

املحادث��������ات  كل  اتاب��������ع  وب��������دأت 
م��������ن  مجموع��������ة  به��������ا  فوج��������دت 
الص��������ور العائلي��������ة  وان��������ا أفت��������ش 
تح��������دث معي  املحادثات  داخ��������ل 
صاحب هذا الحساب من صفحة 

اخرى". 
"س��������ألت صاح��������ب  ك��������رم  وتاب��������ع 
مهم��������ة  ه��������ي  ه��������ل  الصحفح��������ة: 
بالنس��������بة ل��������ك؟ فأجابن��������ي مهمة 
ج��������دا، بالتأكي��������د. ودار الحدي��������ث 
ه��������ذه  صاح��������ب  وب��������ني   بين��������ي 
الصفحة وم��������ا إذا كان باإلمكان 
ان اتركه��������ا، فقل��������ت له نع��������م اترك 
هذا الحساب بشرط ان  تدفع الي 

كارت ش��������حن موباي��������ل 25 وكان 
الج��������واب وبالحرف الواحد )بدل 
الواحد عش��������رة( وبدأت مسلسل 
 ابتزاز املهندس على مدار س��������نة 
كاملة".  واسترسل كرم بالحديث 
قائال "كان صاحب هذا الحس��������اب 
يتحدث ل��������ي لفترة طويلة يحاول 
إقناعي ب��������ان أق��������وم  بإرجاعها له 
وال اقوم بش��������ر الصور املوجودة 
فكانت فرصة حتى اس��������حب منه 
اكب��������ر ق��������در من امل��������ال ع��������ن طريق 

 ارسال كارتات الشحن". 
واس��������تمر ك��������رم بالحدي��������ث قائال 
"كنت اقوم بحساب عدد الكارتات 

املكتسبة من هذه الصفحة الى ان 
وصل الع��������دد   150 كارت فئة 100 
ألف و13 بطاقة شحن فئة 25 فلم 
يمر أسبوع واحد على ما اذكر لم 
احص��������ل فيه عل��������ى  كارتات، وبعد 
الحصول عليه��������ا أقوم بتعبئتها 
ف��������ي هاتف��������ي ومن ث��������م بيعها عن 

طريق خدمة تحويل الرصيد". 
واستذكر كرم قائال "بعد فترة بدأ 
يتأخر بإرس��������ال بطاقات الشحن 
وهنا اتخذت أسلوبا جديدا وهو 
الحديث مع  النساء املوجدات في 
صفحت��������ه من حس��������ابات مختلفة 
وم��������ن ثمة فبركة ص��������ور املحادثة 
حت��������ى اوه��������م الن��������اس بأن��������ه ه��������و 
 من تح��������دث معه��������م بمواضيع ال 
أخالقي��������ة وطلبها منه��������م ومن ثم 
أق��������وم بتهدي��������ده به��������ا باإلضافة 
الى فبركة صور  تجمعه مع هذه 

النساء". 
واكد كرم وهو يتحدث عن عملية 
القاء القبض "وصلنا الى مرحلة 
من التفاهم إلنهاء هذا املسلس��������ل 
بمبل��������غ  من امل��������ال يقوم بإرس��������اله 
الّي على شكل حوالة واستغرقنا 
وقتا الى ان تم االتفاق على 1500 
دوالر وعند  الذهاب الى الش��������ركة 
الس��������تالم املبلغ تم الق��������اء القبض 
عل��������ّي وحاولت االن��������كار من خالل 
مس��������ح جميع بيانات  الهاتف عن 

طريق الفرمتة". 
وق��������ال قاضي جناي��������ات املثنى إن 
"املحكمة قضت حكما على املتهم 
بالسجن خمس سنوات بعد القاء 
القبض  عليه في احدى الشركات 
وهو يقوم باستالم مبلغ من املال 
واعتراف��������ه بمراحل التحقيق بانه 
ق��������ام بجريمة  االبت��������زاز باالضافة 
ال��������ى االدل��������ة الكامل��������ة م��������ن صور 
للمحادثات رغم تنازل املش��������تكي 
عن حقه الشخصي وصدر  القرار 
باالتفاق وفق احكام املادة 1/452 

من قانون العقوبات". 

 "هكر" ابتز مواطنا على مدى عام كامل

ميسان / غسان مرزة

أق��������دم مجرم��������ون ف��������ي ميس��������ان على اس��������تدراج 
ش��������خصني إلى منطق��������ة نائية بحج��������ة بيعهما 
سيارة ليقوموا بقتلهما  وسرقة املبلغ النقدي 

الذي كان بحوزتهما. 
وأظه��������رت وقائع الدع��������وى ومدوناتها تحقيقا 
ومحاكمة انه "في نيس��������ان م��������ن عام 2019 خرج 
املجن��������ى عليهم��������ا )م   . ش( و)ج. م( من داريهما 
بع�د ظهر ي�وم 22/ 4/ 2019 بواس��������طة س��������يارة 
األخير لغرض ش��������راء سيارة  للمجنى عليه )م . 
ش( ، ولم يعودا الى داريهما الى ساعة متأخرة 
من الليل وانقطاع االتصال الهاتفي بهما  وقد 
قام ذووهما بالبحث عنهما ولكن دون جدوى 

ما حدا بهم الى تسجيل األخبار حول ذلك". 

تم العث��������ور عليهما ف��������ي صباح الي��������وم التالي 
مقتولني في القضاء وان آخر مرة شوهد فيها 
املجن��������ى عليهما كانت  عصر الي��������وم الذي فقدا 
في��������ه حيث كانا مع أحد الش��������هود برفقة املته����م 
)ج .ح( وبع��������د جم��������ع األدلة وتتب��������ع  االتصاالت 
الهاتفي��������ة بي�ن املتهم��������ني  )ج .ح( و)م . ح( تبني 
أنهما قاما بقتل املجنى عليهما باالشتراك مع 
 متهم آخر بعد استدراج الضحيتني الى منطقة 
وعرة ونائية في القرية وس��������رقة املبلغ النقدي 
الذي كان بحوزة  املجني علي���ه )م . ش( والبالغ 

تسعة وسبعون ورقة من فئة مئة دوالر. 
وذكر املتهم )م . ح( ف��������ي محضر اعترافاته انه 
ف��������ي يوم الحادث و في الس��������اعة الثالثة عصرا 
طلب منه  املتهم��������ان مرافقته الى مركز القضاء 
حي��������ث أعلم��������وه ان أحده��������م س��������يقوم بإحضار 

شخصني بحجة بيعهما س��������يارة  تعود ألحد 
أصدقائه وس��������يتم تسليبهما وس��������رقة النقود 
التي بحوزتهم��������ا، وبعد فت��������رة قصيرة قدمت 
س��������يارة صال��������ون  وق��������ام املته��������م )ج . ح( بخنق 
املجن��������ى عليه األول وطعنه بس��������كني وفي هذه 
األثناء ب��������ادر املجنى عليه الثاني  بالتماس��������ك 
باأليدي م��������ع املته��������م املذكور ال��������ذي ترجل من 
الس��������يارة وطلب منه إطالق النار على املجنى 
عليه  وبالفعل اطلق النار عليه ثم على املجنى 
علي��������ه اآلخر، وأعت��������رف املتهم��������ان بأنهم قاموا 
بقتلهما بعد  استدراجهما إلى منطقة زراعية 

نائية. 
ويقول الش��������اهد )ع . ك( في معرض إفادته انه 
كان متواج��������دا في معارض بيع الس��������يارات في 
الس��������ماوة وقد  حضر اليه املتهم )ج .ح ( والذي 

لم يك��������ن يعرفه س��������ابقا وطلب منه اس��������تخدام 
جه��������از املوباي��������ل العائ��������د له لغ��������رض  االتصال 
بش��������خص بحجة نفاذ الرصيد وس��������معه يقول 
للش��������خص ال��������ذي أتص�����ل ب��������ه )انتظروني قرب 
البانزي��������ن  خان��������ه( وكان يش��������ير بي��������ده باتجاه 
الناحية التي وقعت بها الجريمة وانه ال يعرف 
املتهم أو الش��������خص الذي اتصل  به أو الغرض 
من املكاملة وبعد س��������بعة أيام تم استدعاؤه من 
قبل السلطات التحقيقية وتم تشخيص املتهم 
 املذكور من قبله وحس��������ب محضر التشخيص 

املنظم لهذا الغرض. 
ولفضاع��������ة الجريمة حكم��������ت املحكمة على كل 
املجرمني باإلعدام ش��������نقا حتى امل��وت استنادا 
ألح��������كام امل��������ادة   406 / 1 / أ ،ج ، ح م��������ن قانون 

العقوبات . 

ميسان..اإلعدام لمدانين استدرجا مواطنين 
وقتالهما بحجة بيع سيارة

)1(
 140/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ: 
عند حصول نزاع بعدم االختصاص بنظر دعوى بني 
محكمة الخدمات املالي��������ة ومحاكم البداءة يقتضي 
رد  الدع��������وى لعدم االختص��������اص دون احالتها على 
املحكمة االخرى ويكون حكمها خاضع للطعن فيه 
وفق طرق  الطعن القانونية لكون محكمة الخدمات 
املالية ذات طبيعة خاصة وش��������كلت بموجب قانون 
البن��������ك املرك��������زي  وان اختص��������اص الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة الواردة 
باملادة 13/ب/ثانيا/2 من قانون  التنظيم القضائي 
يقتصر على املحاكم املدنية املش��������كلة بموجب املادة 

11 من القانون املذكور. 

القرار: 

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدني��������ة في محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة، وج��������د ب��������أن محكمة ب��������داءة  الرصاف��������ة طلبت 
تعيني املحكمة املختصة وظيفيًا ف��������ي نظر الدعوى املرقمة 1692/
ب/2018 ألن تنازع��������ًا  س��������لبيًا في االختصاص حص��������ل بينها وبني 

محكم��������ة الخدمات املالي��������ة في نظر الدع��������وى، إذ ان محكمة البداءة 
من  التش��������كيالت القضائية وانواع املحاكم الواردة باملادة )11( من 
قان��������ون التنظيم القضائ��������ي رقم 160 لس��������نة   1979 املعدل وبموجب 
امل��������ادة 13/ب/ثاني��������ًا/2 من ذات القان��������ون ينعقد للهيئة املوس��������عة 
املدنية ف��������ي محكمة  التمييز االتحادية أختص��������اص النظر بالنزاع 
الحاصل حول تعيني االختصاص في نظر الدعاوى بني  محكمتني 
مدنيت��������ني من بني ان��������واع املحاكم التي نصت على تش��������كيلها املادة 
)11( من قانون التنظيم القضائي  وعلى ان تكون من درجة واحدة 
وليس من ضمنها محكمة الخدمات املالية التي نص على تشكيلها 
 واختصاصاتها وقواعد االجراءات فيها وطريقة ادارتها واالحكام 
الت��������ي تصدرها وطرق الطعن في تلك  االحكام قانون البنك املركزي 
العراق��������ي رقم 56 لس��������نة 2004 باملواد 63 وما بعده��������ا منه وتتكون 
هذه  املحكمة من خمس��������ة قضاة ثالثة منهم يعينهم رئيس مجلس 
القضاء االعلى وقاضيني يعينهما وزير املالية   )املادة 64 من قانون 
البنك املركزي( وإذ ان املحكمة املذكورة ليس��������ت من املحاكم املشكلة 
عل��������ى وفق  قان��������ون التنظي��������م القضائ��������ي انما محكم��������ة ذات طبيعة 
خاص��������ة كان الهدف من اقامتها ان تختص فقط بمراجعة  القرارات 
واالوام��������ر التي يصدرها البنك املركزي العراقي واملنصوص عليها 
حصرًا باملادة )63( من  قانون البنك ويالحظ بهذا الصدد ان املادة 
3/70/أ م��������ن قانون البنك املركزي اجازت ملحكمة االس��������تئناف  عند 
نظ��������ر الطعن في الحكم الذي تصدره محكم��������ة الخدمات ان تقضي 
ب��������رد الدعوى اليهم��������ا او الغاء الحكم  الصادر عنه��������ا في حالة عدم 
اختص��������اص املحكمة بنظر الدعوى م��������ن دون احالتها إلى محكمة 
اخرى وإذ ان  قانون البنك املركزي الذي تم بموجبه تشكيل محكمة 
الخدمات املالي��������ة لم يتضمن نصًا صريحًا بش��������أن الجهة  صاحبة 
االختصاص بالنظر في النزاع الحاصل حول تعيني االختصاص 
في نظ��������ر الدع��������اوى بينها وبني  محاك��������م الب��������داءة وان اختصاص 

الهيئ��������ة املوس��������عة املدنية ف��������ي محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة الوارد 
باملادة   13/ب/ثانيًا/2 م��������ن قانون التنظيم القضائي يقتصر على 
املحاكم املدنية املش��������كلة بموجب امل��������ادة )11( منه  فأنه يتعيني في 
هذه الحالة عل��������ى كل من محكمة البداءة ومحكمة الخدمات املالية 
عل��������ى وفق النص��������وص  القانونية املتقدمة اذا ما وج��������دت انها غير 
مختص��������ة بنظر الدعوى وأن موضوعه��������ا يدخل ضمن اختصاص 
 املحكمة االخرى ان تقضي برد الدعوى لعدم االختصاص من دون 
احالتها على املحكمة االخرى ويك��������ون  حكمها خاضع للطعن فيه 
على وف��������ق طرق الطع��������ن القانونية مما يقتض��������ي رد طلب محكمة 
بداءة الرصاف��������ة  بتعيني املحكمة املختصة بنظ��������ر الدعوى املرقمة 
1692/ب/2018 القتصاره إلى السند القانوني لذا قرر  رده واعادة 
االضب��������ارة إليه��������ا إلكمال النظر فيها وحس��������مها عل��������ى وفق احكام 
القان��������ون وصدر القرار باالكثرية ف��������ي   15/رمضان/1440ه� املوافق 

2019/5/20م. 

)2(
 162/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ: 
عندما تكون الخصومة غير متوجهة تجاه املدعى 
عليه فال يجوز ادخال الش��������خص الثالث الى جانبه 
الن  الخصومة ليس��������ت ناقصة حتى يتم اكمالها في 
املرحلة البدائي��������ة وبالتالي ال يجوز ذلك في مرحلة 
االستئناف  وعلى املحكمة ان تحكم برد الدعوى في 

حالة ك��������ون الخصومة غير متوجه��������ة دون الدخول 
بأساسها اس��������تنادا  للمادة 80 من قانون املرافعات 

املدنية الن الخصومة من النظام العام. 

القرار: 

بع��������د التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدني��������ة في محكمة 
التميي��������ز االتحادية، لوحظ أن الطعن مق��������دم ضمن  املدة القانونية، 
قرر قبوله ش��������كاًل ولدى عط��������ف النظر على الحك��������م املميز وجد انه 
صحي��������ح وموافق للقانون  وجاء اتباعًا لق��������رار النقض الصادر عن 
هذه املحكمة بالعدد 323/322/الهيئة املوس��������عة املدنية/2018 في 
  2018/10/10 فق��������د تب��������ني ان املدع��������ى عليه/ املميز علي��������ه االول )ق. 
ع( لي��������س هو الذي ق��������ام ببناء املحالت  تجاوزًا عل��������ى العقار العائد 
للبلدي��������ة وإن م��������ن ق��������ام بذلك هو ابن��������ه )ع أ. ق. ع( ال��������ذي تم ادخاله 
ش��������خصًا ثالثًا إلى  جانب املدعى عليه في مرحلة االستئناف لذلك 
تك��������ون الخصومة غير متوجهة تجاه املدعى عليه كما انه ال  يجوز 
ادخال الش��������خص الثالث إلى جانبه الن الخصومة ليس��������ت ناقصة 
حت��������ى يتم اكمالها في املرحلة البدائي��������ة  وبالتالي ال يجوز ذلك في 
مرحل��������ة االس��������تئناف، وألن الخصومة من النظ��������ام العام وإذا كانت 
غي��������ر متوجهة تحكم  املحكم��������ة ولو من تلقاء نفس��������ها برد الدعوى 
دون الدخول بأساس��������ها اس��������تنادًا للمادة )80( من قانون املرافعات 
 املدني��������ة، ل��������ذا ق��������رر تصديق الحك��������م املمي��������ز ورد الطع��������ن التمييزي 
وتحمي��������ل املمي��������ز إضاف��������ة لوظيفته رس��������م التمييز  وص��������در القرار 
باالتفاق اس��������تنادًا للمادة )2/210( من قانون املرافعات املدنية في 

15/رمضان/1440ه�  املوافق 2019/5/20م. 

■ السجن خمس سنوات لمدان باالبتزاز االلكتروني

كان وال يزال لإلعالم بكافة صنوفه املكتوب منه او املس��������موع او االعالم املرئي والذي 
)السلطة الرابعة( تأثير مباشر على سلوكيات الفرد املتلقي بني  يس��������مى اصطالحًا  ب�
الفائدة وتوس��������يع امل��������دارك كتأثير إيجابي الى  أس��������لوب اإليح��������اء والتوجيه الخاطئ 
كتأثير س��������لبي والذي ينسحب على عموم س��������لوكيات افراد املجتمع وواضح  ذلك في 
تجارب الش��������عوب واألنظمة التي برعت في اس��������تخدام االعالم كاداة لتوجيه املجتمع 
وفيما مضى كان  الدور األبرز هو ملا يس��������مى بالصحافة الوثائقية وهي األقل تأثيرًا 
كونها تعيد سرد التجارب املاضية  للشعوب والخوض فيها ال يتعدى تكرار الوقائع 

واألحداث. 
اما في الوقت الحاضر فالدور األكثر تأثيرًا هو ملا يس��������مى بالصحافة االستقصائية 
والت��������ي يتح��������رك العاملون  فيها وفق منه��������ج البحث عن أمور جدلي��������ة او وقائع تكون 
بمثابة حديث الس��������اعة والن اغلب من يباش��������ر هذا  العمل االن هم افراد او مؤسس��������ات 
ربحية فبات من الصعب الس��������يطرة على س��������لوكيات العم��������ل الصحافي للكثير  منهم 
مالم تكن هناك تشريعات ضابطة لتلك السلوكيات بالقدر الذي يحفظ حرية االعالم 
وفي الوقت نفس��������ه  يضمن مصلحة املجتمع من خالل ضبط وتقنني ماينش��������ر للعامة 
من وقائع بالش��������كل الذي اصبح التطور  العلمي في وس��������ائل االعالم س��������ببًا مهمًا في 
صعوبة ضبط املحتوى املطروح وذلك لس��������رعه وسهولة عرضه  للمتلقي، ومن خالل 
االط��������الع على القوانني ذات الش��������أن في العراق فاننا نجد اوال م��������ا جاء في املادة ٣٨ / 
ثانيا  من دس��������تور جمهورية الع��������راق الذي كفل حرية الصحاف��������ة والطباعة واإلعالن 
واالعالم والنشر بشرط عدم  االخالل بالنظام العام او االداب العامة، كما نجد قانون 
نقابة الصحفيني رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ الذي تناول  كل ما يتعلق بالنقابة وكذلك قانون 
حماية الصحفيني رقم ٢١ لس��������نة ٢٠١١ والذي تناول حماية هذه الفئة  املجتمعية،ولم 
يت��������م تنظيم حري��������ة الصحافة بموجب هذا القانون او ف��������رض عقوبات رادعة على من 
يتجاوز هذه  الحرية، مما يستلزم وبقدر تعلق االمر بالشأن القضائي حصول اضافة 
تش��������ريعية تلزم الصحفي واالعالمي  بحظر نشر واذاعة مجريات التحقيق الجنائي، 
ك��������ون ان االعالم هو م��������ن يوجه الرأي العام غالب��������ا وان الراي  العام م��������ن اكثر الجهات 
تأثيرا على مبدأ استقالل القضاء، وان عدم تنظيم ذلك بتشريع سيؤثر بشكل سلبي 

 على هذا املبدأ وبل سيتعداه الى التأثير ايضا بمبدأ البراءة املفترضة.  
ووفق التش��������ريع العراقي فان التحقيق الجنائ��������ي يمتاز بعدم العالنية فال يجوز ألي 
ش��������خص حضور التحقيق امام  قاضي التحقيق سوى الخصوم ووكالءهم، وان هذا 
املنع يسري على الصحفيني وكافة وسائل االعالم  املسموعة واملرئية كون ان االتهام 
ف��������ي مرحلة التحقي��������ق هو يقع في دائرة الش��������ك واالحتمال وان اع��������الن  االجراءات في 
ه��������ذه املرحلة يخل بمبدأ الب��������راءة املفترضة والتي يجب ان يس��������تمر افتراضها حتى 
تثبت ادانه  املتهم، كما انه س��������يؤثر على استقاللية القاضي وحياديته في حالة نشر 
مجري��������ات التحقيق في هذه املرحلة او  نش��������ر ص��������ور ضوئية لقرارات الس��������ادة قضاة 
التحقي��������ق وبالش��������كل الذي يؤثر عل��������ى الراي الع��������ام فيصبح القضاء ام��������ام  مطالبات 

واحتجاجات مجتمعية تؤثر سلبا في استقالله.  
  كم��������ا ان املادة ٢٣٥ من قانون العقوبات العراقي نصت على ان " يعاقب بالحبس مدة 
ال تزيد على س��������نة  وبغرامة ال تزيد عل��������ى مائة دينار أو باحدى هاتني العقوبتني من 
نشر باحدى طرق العالنية امورا من شأنها  التأثير في الحكام أو القضاة الذين انيط 
به��������م الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء أو في  رجال القضاء أو 
غيرهم من املوظفني املكلفني بالتحقيق أو التأثير في الخبراء أو املحكمني أو الشهود 
 الذين قد يطلبون الداء الشهادة في تلك الدعوى، أو ذلك التحقيق، أو امورا من شأنها 

منع الشخص من  االفضاء بمعلوماته لذوي االختصاص. 
فاذا كان القصد من النش��������ر إح��������داث التأثير املذكور أو كانت االمور املنش��������ورة كاذبة 
تكون العقوبة الحبس مدة  ال تزيد على س��������نتني وغرامة ال تزيد على مائتي دينار أو 
اح��������دى هاتني العقوبتني.... " وه��������ذا املنع موجه الى  الكافة وان الضرورة تحتم اصدار 
تشريع جديد موجه الى القائمني على الصحافة على غرار قانون العمل  الصحفي رقم 
٣٥ لس��������نة ٢٠٠٧ في اقليم كردس��������تان والذي نص صراحة في الفقرة ٦ من املادة ٩ منه 
على  فرض عقوبات مالية كبيرة " على كل من يضر بإجراءات التحقيق واملحاكمة اال 

اذا اجازت املحكمة  نشرها ". 
  حيث ان املش��������كلة تث��������ار عندما يتجاوز االعالم مهنيته وينش��������ر اج��������راءات التحقيق 
ويس��������تبق االح��������كام وصوال الى  التأثير الس��������لبي على ال��������رأي العام هادف��������ا دفعه الى 
االنحياز الى احد االطراف، لذا ندعو املشرع العراقي الى  التدخل وادراج نص صريح 
يحد من دور االعالم الس��������لبي في التأثير على اس��������تقاللية القضاء والقاضي،  والزامه 
بنقل صور واقعية عن املحاكمات بعد اس��������تحصال موافق��������ة املحكمة بهدف توظيف 
االعالم لخدمة  العدالة التي هي الهدف املطلوب من كافة االطراف وان الهدف من ذلك 
تعزيز استقالل القاضي ال تبرير  موقفه الن القاضي يبرر قراراته عن طريق تسبيبها 

ضمن منطوق الحكم ولكافة االطراف حق الطعن وفق  القانون. 
وان الدس��������تور العراقي وان نص على حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي اال ان 
ذلك يجب ان ينظم  بموجب قانون الن عدم تنظيمه سيؤثر حتما على باقي املباديء 
الدس��������تورية، لذلك نحتاج الى فرض عقوبات  رادعة لكل من يس��������تغل الحريات بشكل 
مخالف للقانون، وبذلك فان مبدأ استقالل القضاء لم يعد يتناول  العالقة بني السلطة 

القضائية من جهة والس��������لطتني التش��������ريعية والتنفيذية 
م��������ن جهة اخرى ب��������ل تعداها الى  الس��������لطة الرابعة خاصة 
في وقت اصبح��������ت الرقابة محدودة على االعالم بش��������كل 
عام والصحافة بش��������كل خاص  فاصبح��������ت ذات تأثير في 
الرأي العام وفي عمل القاضي بالش��������كل الذي يس��������توجب 
تدخل تش��������ريعي كما يستوجب  تثقيف الراي العام بمبدأ 
اس��������تقالل القضاء عن طريق حم��������الت اعالمية في االعالم 

املرئي واملسموع  واملقروء. 

  القاضي أريج خليل

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة

اإلصالح التشريعي واستقالل القضاء

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

محكمة استئناف بابل تضيف ورشة حول "االختفاء القسري" 

ضبط عشرات اآلالف من علب األغذية الممنوعة من االستيراد وتوقيف 39 متهما
بغداد/ محمد سامي 

عل��������ى الرغم م��������ن أن قانون املوازنة منع اس��������تيراد 
مجموعة من األغذية واملش��������روبات دعما للمنتج 
الوطني، إال أن ه��������ذه  املواد مازالت تدخل بصورة 
غي��������ر ش��������رعية وتأخذ مكانا واس��������عا في الس��������وق 

املحلية على حساب املنتجات العراقية. 
الجريم��������ة  بنظ��������ر  املختص��������ة  املحكم��������ة  وتتاب��������ع 
االقتصادية منع اس��������تيراد هذه املواد باس��������تمرار 
حتى إنها أصدرت عشرات  األوامر القضائية الى 
الجه��������ات التنفيذية بمتابعة املخازن واألس��������واق 
وجرى ضبط الكثير من املواد التي دخلت  بصورة 
غير مش��������روعة، وت��������م توقي��������ف 39 متهما وضبط 

عشرات اآلالف من املواد الداخلة خالفا للقانون. 

وق��������ال القاضي منج��������د فيصل املخت��������ص بنظر 
قضايا الجريمة االقتصادية في محكمة تحقيق 
النزاه��������ة بجانب الرصافة  ببغ��������داد ان "املادة 60 
م��������ن قانون املوازن��������ة العامة لع��������ام 2019 أوجبت 
منع اس��������تيراد مجموعة من امل��������واد لدعم املنتج 
 الوطن��������ي منها املش��������روبات الغازي��������ة والعصائر 
واالي��������س كري��������م باإلضاف��������ة إل��������ى منع اس��������تيراد 

البيض والدجاج وفق قرارات  وزارة الزراعة". 
وأك��������د القاض��������ي فيص��������ل أن "امل��������واد املس��������توردة 
املح��������ددة تناف��������س املنت��������ج الوطن��������ي م��������ن خالل 
أس��������عارها التي تنخفض بس��������بب  قل��������ة التعرفة 
الكمركية وس��������هولة دخوله��������ا وخصوصا املواد 
الغذائية، ما جعل املنتج املس��������تورد يأخذ مكانا 
أوسع في  السوق املحلية من املنتج املحلي، وأدى 

هذا في النهاية إلى اإلضرار بالكثير من املعامل 
وحق��������ول الدواجن وغيرها  ف��������ي البالد، لذلك فأن 
من الواجب التش��������ديد على امل��������واد املمنوعة من 

االستيراد". 
"أجرين��������ا  القاض��������ي  تاب��������ع  العم��������ل  آلي��������ة  وع��������ن 
وبمساعدة االجهزة التنفيذية املختصة متابعة 
دقيقة لجميع امل��������واد املمنوعة  من خالل النقاط 
املنتشرة قرب الس��������يطرات الرئيسة وخصوصا 
القريبة م��������ن املنافذ الحدودية ومنها محافظات 
 امل��������رور مثل ص��������الح الدين وكرك��������وك باعتبارها 
مناط��������ق م��������رور للبضائ��������ع القادم��������ة م��������ن إقليم 

كردستان". 
"املحكم��������ة  ان  القاض��������ي منج��������د فيص��������ل  وأك��������د 
أص��������درت ما يق��������ارب60 أم��������را لألجه��������زة األمنية 

املختصة للش��������روع بمتابع��������ة  وتفتيش وضبط 
املواد املمنوعة من االس��������تيراد في مجموعة من 
املناط��������ق التجارية الحاوية عل��������ى مخازن أغذية 
بناء  على املعلومات املتوفرة لدينا من الوزارات 
املعنية تحديدا القسم الخاص بمديرية متابعة 

الجريمة االقتصادية". 
وتاب��������ع القاض��������ي أن "ع��������ددا كبيرا م��������ن الدعاوى 
موج��������ود في املحكم��������ة بهذا الص��������دد وهناك 39  
متهم��������ا عل��������ى ذمة التحقي��������ق في  ه��������ذه املحكمة 
وبجرائ��������م مختلف��������ة اغلبها هي تهمة اس��������تيراد 
وتجارة باملواد املمنوع��������ة من الدخول االراضي 
العراقية  بش��������كل غير ش��������رعي والقيام باملتاجرة 
بها األمر الذي يضر باملنتج الوطني وفق قانون 

حماية املنتجات العراقية رقم   11 لسنة 2010". 

واطلع مراس��������ل املركز االعالمي ملجلس القضاء 
االعل��������ى على إحصائية بعدد امل��������واد املضبوطة 
لأليام املاضية في  مختلف االماكن التي تحتوي 

على مخازن لهذه املواد. 
وأظه��������رت اإلحصائي��������ة أن "ما يق��������رب من 7 آالف 
كارت��������ون من البي��������ض املمن��������وع من االس��������تيراد 
باالضاف��������ة الى 7493  كارتون م��������ن الدجاج دخل 
بش��������كل غي��������ر قانوني بعد ص��������دور ق��������رار وزارة 

الزراعة بمنع استيراده". 
وتاب��������ع ان "اإلحصائية أك��������دت ضبط ومصادرة 
16869 كارتون من العصائر وبماركات و مناشئ 
مختلفة وضب��������ط   29340 كارتون م��������ن املرطبات 
أيضا كانت قد أدخلت بش��������كل غير قانوني بعد 

منع استيرادها وفق قانون املوازنة  لهذا العام. 

بابل / مروان الفتالوي

اس��������تئناف  رئاس��������ة محكمة  ضيف��������ت 
بابل االتحادية ورش��������ة عمل نظمتها 
املفوضي��������ة العلي��������ا لحقوق اإلنس��������ان 

حول موضوع   "االختفاء القسري". 
وق��������ال مراس��������ل "القضاء" إن "الورش��������ة 
عرف��������ت بمفه��������وم مصطل��������ح االختفاء 
القس��������ري في ض��������وء االتفاقية الدولية 
م��������ن  جمي��������ع  األش��������خاص  لحماي��������ة 
أن  إل��������ى  القس��������ري"، الفت��������ا  االختف��������اء 
ش��������ريحة  اس��������تهدفت  "املحاض��������رة 
املحقق��������ني القضائي��������ني من منتس��������بي 
مجلس  القض��������اء األعلى ف��������ي محكمة 

استئناف بابل االتحادية". 
وأضاف املراس��������ل أن "الورشة شهدت 
تفاع��������ال من املش��������اركني ح��������ول أهمية 
والتفري��������ق  القانوني��������ة  املصطلح��������ات 
بينها، منها  مصطلح االنتهاك وفرقه 
ع��������ن التجاوز، ففيم��������ا يطلق مصطلح 
االنته��������اك اذا كان الفع��������ل ص��������ادرا من 
موظف��������ي الدول��������ة، يخت��������ص  التجاوز 
باألفراد غير املوظفني أو خارج أوقات 

الدوام الرسمي". 
وقال امل��������درب عبد الحس��������ن الخفاجي 
م��������ن مفوضي��������ة حق��������وق اإلنس��������ان في 
حديث��������ه إل��������ى "القض��������اء" إن "الورش��������ة 
تنظمه��������ا املفوضي��������ة  لي��������وم واحد في 
رئاسة محكمة االستئناف وتستهدف 

مجموعة من املحققني حول مصطلح 
)االختفاء القسري("، الفتا إلى   "أهمية 
ه��������ذا املصطلح وض��������رورة تفريقه عن 
املصطلح��������ات األخرى بعد أن ملس��������نا 
عدم فهم واضح لهذا املفهوم الس��������يما 

أن  قانون العقوبات العراقي لم يتطرق 
لهذا املصطلح". 

واس��������تعرض الخفاج��������ي أه��������م م��������واد 
االتفاقي��������ة الدولي��������ة لحماي��������ة جمي��������ع 
األش��������خاص م��������ن االختفاء القس��������ري، 

ابتداء بامل��������ادة األولى التي  تؤكد على 
ع��������دم ج��������واز "تعري��������ض أي ش��������خص 
لالختفاء القس��������ري، وال يجوز التذرع 
بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق 
 األمر بحالة حرب أو التهديد باندالع 

حرب، أو بانعدام االستقرار السياسي 
الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، 

لتبرير  االختفاء القسري". 
ويؤك��������د الخفاج��������ي أن امل��������ادة 2 عرفت 
"االختفاء القس��������ري بأن��������ه االعتقال أو 
االحتج��������از أو االختطاف أو أي ش��������كل 
من أش��������كال  الحرمان م��������ن الحرية يتم 
على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص 
أو مجموعات من األف��������راد يتصرفون 
بإذن أو دعم من  الدولة أو بموافقتها، 
االعت��������راف بحرمان  رف��������ض  ويعقب��������ه 
الش��������خص من حريته أو إخفاء مصير 
الش��������خص املختفي أو م��������كان  وجوده، 

مما يحرمه من حماية القانون". 
وشدد على ضرورة أن "تتخذ كل دولة 
طرف التدابي��������ر املالئمة للتحقيق في 
التصرفات املحددة ف��������ي املادة 2 التي 
يقوم  بها أشخاص أو مجموعات من 
األفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو 
موافقة من الدولة، ولتقديم املسؤولني 
إلى  املحاكمة"، مش��������يرا إلى ضرورة أن 
"تتخذ كل دولة طرف التدابير الالزمة 
لكي يش��������كل االختفاء القسري جريمة 

في  قانونها الجنائي". 
وترى االتفاقية أن "ممارسة االختفاء 
القس��������ري العامة أو املنهجية تش��������كل 
ت��������م  كم��������ا  اإلنس��������انية  جريم��������ة ض��������د 
تعريفها في القان��������ون  الدولي املطبق 
وتستتبع العواقب املنصوص عليها 

في ذل��������ك القانون. ومع ع��������دم اإلخالل 
بااللتزام بمواصل��������ة التحقيق إلى  أن 
يتض��������ح مصي��������ر الش��������خص املختفي، 
تتخذ كل دولة طرف التدابير املالئمة 
بش��������أن الوضع القانوني لألشخاص 
ل��������م يتضح مصيرهم  املختفني  الذين 
وكذلك ألقاربهم، وال سيما في مجاالت 
مثل الضم��������ان االجتماعي واملس��������ائل 
املالية وقانون  األسرة وحقوق امللكية" 

بحسب الخفاجي. 
وأكد على وجوب أن "تضمن كل دولة 
ط��������رف الح��������ق ف��������ي تش��������كيل منظمات 
اإلس��������هام  يك��������ون هدفه��������ا  ورابط��������ات 
في تحدي��������د  ظروف ح��������االت االختفاء 
األش��������خاص  ومصي��������ر  القس��������ري، 
املختف��������ني، وف��������ي مس��������اعدة ضحاي��������ا 
االختفاء القس��������ري وحرية االش��������تراك 

 في هذه املنظمات أو الرابطات". 
ومض��������ى الخفاج��������ي مس��������تعرضا أهم 
م��������واد االتفاقية الدولي��������ة التي تتكون 
من ثالثة أجزاء وتحتوي نقاط ومواد 

تنظيمية  وإجرائية. 
من جانبهم أبدى املحققون القضائيون 
املشاركون في الدورة تفاعال مع مواد 
االتفاقي��������ة، وفيم��������ا رحبوا بالورش��������ة 
وأك��������دوا  إفادتهم منها، ش��������ددوا على 
ضرورة املشاركة في مثل هذه الورش 
والدورات التي تعزز وعيهم القانوني 

وترفع من  مستوى خبراتهم. 

دعمًا للمنتج الوطني.. احملكمة اخملتصة مبكافحة اجلرمية االقتصادية: 

نظمتها املفوضية العليا حلقوق اإلنسان

ويق��������ول قاضي مجمع دار القضاء في ناحية 
الوح��������دة احمد عب��������د االمير أن "س��������نة كاملة 
وثالث��������ة اش��������هر كان قد مر عل��������ى  افتتاح هذه 
املحكم��������ة والتي يس��������عى من خالل��������ه مجلس 
القض��������اء االعلى التوس��������ع ف��������ي خدماته لرفع 

الجهد والتكاليف عن  كاهل املواطنني". 
وأضاف عبد االمير أن "أكثر من مليون  نسمة 
يقع على عات��������ق دار القضاء في حي الوحدة 
النج��������از الدع��������اوى  واملعام��������الت ف��������ي  محاكم 
املجم��������ع والذي يتكون م��������ن البداءة واالحوال 

الشخصية والجنح والتحقيق". 
وتاب��������ع أن "قاضيني ونائب مدع عام يديرون 
اعمال املحاكم حيث يتولى احد القضاة مهام 
محكمة البداءة والجنح،  فيما يقوم القاضي 
الثان��������ي بمه��������ام محكمة التحقي��������ق واالحوال 
الش��������خصية"، الفتا إلى أن"املناطق التي تقع 
ضم��������ن الرقع��������ة  الجغرافي��������ة واالختص��������اص 
املكاني ه��������ي ناحية الوح��������دة واللج ومجمع 

بسماية السكني وغيرها من املناطق". 
 وب��������ني قاض��������ي مجم��������ع دار القض��������اء في حي 
الوح��������دة أن "الدع��������اوى واملعام��������الت املنجزة 
واملحسومة من قبل محاكم  املجمع في العام 
املاضي وصلت نسبة الحسم فيه الى 100% 
فيم��������ا اس��������تقبلت جمي��������ع املحاكم ف��������ي العام 

الحال��������ي دعاوى  وصلت الى )133( دعوى في 
محكم��������ة الجنح و)156( ف��������ي محكمة البداءة 
فضال عن )125(دعوى ف��������ي محكمة  االحوال 
الش��������خصية فيما وصلت نسبة الدعاوى الى 

)2500( دعوى في محكمة التحقيق". 
وأش��������ار أن "محكمت��������ي األحوال  الش��������خصية 
 والتحقيق تشهدان زخما كبيرا باملراجعني 
مع مالحظة تن��������وع الدعاوى  والتي تش��������مل 
الط��������الق والت��������ي ش��������هدت نس��������بة كبي��������رة في 
الكثي��������ر م��������ن الدع��������اوى اضافة ال��������ى دعاوى 
االث��������اث واثبات  النس��������ب  ودع��������اوى التفريق 
والط��������الق فضال ع��������ن وجود زخ��������م كبير في 
معامالت القسامات الشرعية وعقود الزواج 
 والوصاي��������ة والوف��������اة وال��������والدة والتخ��������ارج 
وتصدي��������ق ال��������زواج الخارج��������ي وغيرها من 
املعام��������الت والحج��������ج"، مؤك��������دًا أن   "محكم��������ة 
التحقيق  تستقبل الدعاوى الخاصة بجرائم 
السرقة والقتل والحوادث املرورية والتزوير 
واملشاجرة  ودعاوى العنف االسري والعديد 

من الدعاوى االخرى". 
من جانبه، أك��������د مدي��������ر إدارة دار القضاء في 
ناحي��������ة الوحدة راف��������د فاض��������ل أن "عمل إدارة 
املجم��������ع منصب عل��������ى التكاتف  ب��������ني االدارة 
واملوظفني واملواطن��������ني كونها تلتقي بنقطة 

واح��������دة بع��������د التنس��������يق م��������ن قب��������ل الس��������ادة 
القض��������اة لتنظي��������م العمل الواق��������ع  على عاتق 
 املوظفني لغرض انجاز الدعاوى واملعامالت 
بانس��������يابية عالية"، مبين��������ا أن "املجمع وبعد 
افتتاحه منذ  خمسة عشر شهرا شهد انجاز 
الكثي��������ر من الدع��������اوى واملعام��������الت الخاصة 
باملناطق الت��������ي تقع ضمن الرقعة الجغرافية 
 واالختص��������اص املكاني والتي تش��������مل ناحية 
الوح��������دة واللج ومجمع بس��������ماية الس��������كني 
والخالصة والحرية واملعمل  والقرية النفطية 

وقرية عشرة". 
كما أش��������ار فاضل إل��������ى أن "محكم��������ة االحوال 
الش��������خصية بدأت العمل بنظ��������ام عقد الزواج 
االلكترون��������ي والذي القى ارتياح��������ا  كبيرا من 
قبل املواطنني كونه س��������يواكب التكنولوجيا 
ملش��������روع ج��������اء لتخفي��������ف الزخ��������م الحاص��������ل 
على املحاك��������م وتقليل  الروت��������ني اإلداري على 
املواطنني"،فض��������ال ع��������ن أن"ه��������ذا النظ��������ام وفر 

الجهد و الوقت على املواطنني". 
فيما بني احد املواطنني أن"افتتاح املجمع ولد 
سعادة كبيرة لدى اهالي املناطق التي تراجع 
ه��������ذه املحاكم، ك��������ون الفترة  املاضية ش��������هدت 
مراجعة محكم��������ة املدائن من قب��������ل املواطنني 

لغرض انجاز الدعاوى واملعامالت". 

دار القضاء في ناحية الوحدة يقدم الخدمة القضائية 
ألكثر من مليون نسمة جنوبي بغداد

■ دار القضاء في ناحية الوحدة.. عدسة/ محمد سامي

■ جانب من ورشة العمل التي اقيمت في استئناف بابل
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بغداد/ عالء محمد

بع��������د افتتاحه��������ا من قبل مجل��������س القضاء األعلى أصبح��������ت دار القضاء ف��������ي ناحية الوحدة 
تس��������تقبل دعاوى املواطنني من  جميع مناطق جنوب بغداد التابعة إلى قضاء املدائن والتي 
تحت��������وي مجموعة محاك��������م وهي البداءة والجن��������ح والتحقيق  واألحوال الش��������خصية بكادر 

قضائي متكامل. 
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للقضاء العراقي.

صناعة القوانين القضائية

القاضي ناصر عمران

مل تكن الهيكلية الهرمية للتنظيم الق�صائي حا�صرة يف ذهنية امل�صرع ابان و�صع الد�صتور العراقي والذي  خ�صع لال�صتفتاء ال�صعبي واكت�صب �صرعيته 
ودميومته وغادر مفهوم املوؤقت الذي اقرتن به لفرتة زمنية  طويلة ولكنه بالرغم من ذلك ظل مرتهنًا ل�صياقاته التقليدية يف تنظيم هيكلية املوؤ�ص�صات 

القانونية فح�صر  التنظيم الت�صريعي والتنفيذي يف ثنايا الد�صتور ب�صكل وا�صح ودقيق لل�صلطتني الت�صريعية والتنفيذية وهو امر  داأب عليه امل�صرعون 
الد�صتوريون على امتداد و�صع الد�صاتري العراقية منذ التاأ�صي�ص الول للدولة العراقية  يف حني غابت الدقة والروؤية التنظيمية للعمل الق�صائي حتى بعد 

ان ا�صتطاع الق�صاء ا�صتثمار املرحلة  اجلديدة واخلروج من هيمنة ال�صلطة التنفيذية ليكون احدى ال�صلطات الحتادية الثالث املكونة للدولة. 

صورتان تلخصان واقع العمالة 
الوافدة في الع��������راق، وتأثيراتها 
املجتمعية س��������لبًا وإيجابًا. ففي 
حني الينكر  ال��������دور الكبير الذي 
تلعبه العمالة الوافدة في زيادة 
العملي��������ة اإلنتاجي��������ة، وخف��������ض 
تكاليفها. وإش��������غال بعض املهن 
 التي تتطلب خب��������رات معينة، أو 
مه��������ارات خاص��������ة. نج��������د أن تلك 
العمال��������ة تحول��������ت إلى مش��������كلة 
تس��������تدعي  التص��������دي  حقيقي��������ة 
العاج��������ل لها.خاص��������ة م��������ع عجز 
الدولة عن توظي��������ف مواطنيها، 
البطال��������ة. مع��������دالت  وارتف��������اع 

وتحول ميزان  العمل في القطاع 
الخاص لصالح العمالة الوافدة.

إذ بات أصحاب العمل يفضلون 
الوافد، بسبب  انخفاض  العامل 

أجوره، وقلة متطلباته. 
والعمال��������ة الواف��������دة ف��������ي العراق 
م��������ن  ع��������دد  تنظيمه��������ا  تول��������ت 
التشريعات.إذ نص قانون إقامة 
األجانب رقم )76 لس��������نة   2017(، 
على آلي��������ة دخ��������ول األجانب إلى 
العراق،وش��������روط منحهم س��������مة 
الدخول.وع��������رف قان��������ون العم��������ل 
رقم ) 37  لس��������نة 2015( في املادة 
منه،العامل  وعشرون(  )1/ثالث 

األجنب��������ي بوصفه "كل ش��������خص 
الجنس��������ية  العراقي��������ة  اليحم��������ل 
يعم��������ل أو يرغ��������ب بالعم��������ل ف��������ي 
العراق بصف��������ة عامل....." وتطرق 
إل��������ى األحكام الخاص��������ة بتنظيم 
الفص��������ل  ف��������ي  عم��������ل  األجان��������ب 
.)36-30( منه،امل��������واد  الخام��������س 

والتي اشترطت حصول العامل 
األجنب��������ي، عل��������ى إج��������ازة  العمل 
التي تصدرها وزارة العمل لقاء 
رس��������م معني. كما نظمت العالقة 
بينه وب��������ني صاح��������ب العمل.أما 
الج��������زاء  املترت��������ب عل��������ى مخالفة 
تلك األح��������كام، فيتمثل بالغرامة 
الت��������ي تق��������در بثالث��������ة أضع��������اف 
الح��������د األدنى لألج��������ر اليومي أو 
 الش��������هري، والت��������ي تف��������رض على 
صاحب العم��������ل. وخول القانون 
وزي��������ر العمل إص��������دار تعليمات 
باس��������تقدام  وتش��������غيل  خاص��������ة 
ف��������ي العراق. العم��������ال األجان��������ب 

والت��������ي ل��������م تص��������در لغاي��������ة اآلن. 
ممارس��������ة  )تعليمات  الت��������زال  إذ 
األجانب  للعمل ف��������ي العراق رقم 
18 لس��������نة 1987( هي التعليمات 
إلى نص  وبالرج��������وع  الناف��������ذة. 
امل��������ادة الرابع��������ة م��������ن  التعليمات 
املذك��������ورة، نجد أنها اش��������ترطت 

ش��������رطني إلصدار إج��������ازة العمل. 
أولهم��������ا مراع��������اة م��������دى حاج��������ة 
الع��������راق  إل��������ى األي��������دي العامل��������ة 
تأيي��������د  وثانيهم��������ا  األجنبي��������ة، 
الدوائ��������ر األمني��������ة املختصة عدم 

وجود مانع أمني. 
س��������نة  اإلج��������ازة  م��������دة  وتك��������ون 
متطلبات  وف��������ق  واحدة،تج��������دد 
التعليم��������ات  أن  كم��������ا  الحاج��������ة. 
املذكورة اس��������تثنت رعايا  الدول 
العربية م��������ن الحصول على تلك 
اإلجازة. وغي��������ر ذلك من األحكام 
الت��������ي تضمنته��������ا واليها نحيل 

منعًا  لإلطالة.  
مم��������ا تقدم بيان��������ه، نجد أن خطة 
املشرع العراقي في تنظيم عمل 
األجانب لم ينتظم ُعقدها لغاية 
اآلن.إذ عل��������ى  الرغ��������م م��������ن مضي 
أربعة أع��������وام على إصدار قانون 
العم��������ل، ل��������م تص��������در تعليم��������ات 
والت��������زال  األجان��������ب.  تش��������غيل 
 التعليمات السابقة هي النافذة، 
عل��������ى الرغ��������م م��������ن تناقضها مع 
قان��������ون العم��������ل الناف��������ذ. نتيجة 
السياسة  التشريعية،  الختالف 
خاص��������ة م��������ا يتعلق باس��������تثناء 
العرب من الحصول على إجازة 
العم��������ل. والت��������ي تناقض تعريف 

العام��������ل  األجنب��������ي ف��������ي القانون 
الحالي، بوصفه كل من ال يحمل 
الجنسية العراقية. أي أن رعايا 
الدول العربية  مشمولون بشرط 

الحصول على إجازة العمل.  
إن املعالج��������ة الحقيقية ملش��������كلة 
العمالة الوافدة، يجب أن ترتكز 
عل��������ى مب��������ادئ حماي��������ة العام��������ل 
العراق��������ي، وإعطاءه  األولوية في 
التشغيل. من خالل رفع الرسوم 
املفروضة عل��������ى أصحاب العمل 
األجان��������ب،  بتش��������غيل  الراغب��������ني 
األجنبي.  العام��������ل  كلف��������ة   لرف��������ع 
وعدم التوس��������ع في منح إجازات 
العم��������ل لألجان��������ب. وتفعيل دور 
لجان التفتيش التابعة  لوزارتي 
لتفتي��������ش  والداخلي��������ة،  العم��������ل 
أماكن العمل، والتأكد من سالمة 
العم��������ل  التأش��������يرات،وإجازات 
التفتي��������ش  واإلقام��������ة.و  إج��������راء 
األمني للمناط��������ق التي يتواجد 
األجانب،خش��������ية  العم��������ال  فيها 
م��������ن تحولها إلى ب��������ؤر للجريمة 
املجتم��������ع. بأم��������ن   واإلض��������رار 

واإلس��������راع بإص��������دار تعليم��������ات 
تش��������غيل األجانب. وان تتضمن 
تلك التعليمات عقوبات  مشددة 

على املخالفني ألحكامها. 

القاضي عامر حسن شنتة

عمالة وافدة

  وبالرغم من ان تش��������كيل القضاء كسلطة اتحادية 
اال ان آلية وروح التنظي��������م ورؤاه الجديدة لم تكن 
كقريناتها  السلطتني التشريعية والتنفيذية وهو 
امر يشير بشكل واضح وجلي ان الدستور وثيقة 
سياسية اكثر منها  قانونية، فما تضمنه الفصل 
الثال��������ث وال��������ذي ُخص��������ص للس��������لطة القضائية لم 
يكن بالش��������كل الواضح والدقيق  املنطلق من رؤية 
تنظيري��������ة قانونية مس��������تندة عل��������ى واقع قضائي 
تطبيق��������ي ذو بع��������د تاريخ��������ي عري��������ق فمصطل��������ح 
 الس��������لطة القضائي��������ة املقترن��������ة باملس��������تقلة والتي 
تتوالها املحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها 
وتصدر احكامها  وفق القانون حس��������ب املادة )87( 
من الدس��������تور والت��������ي ترتبط في امل��������ادة) 89( منه 
باالتحادية وتتك��������ون من :  مجلس القضاء االعلى 
واملحكم��������ة االتحادي��������ة العليا ومحكم��������ة التمييز 

وجه��������از االدعاء العام وهيأة االش��������راف  القضائي 
واملحاك��������م االتحادي��������ة االخرى والت��������ي تنظم وفقا 
للقان��������ون هو مصطل��������ح بحاجة ال��������ى التعبير عن 
ذاتي��������ة  مفهومه مثلما تحدث ع��������ن مكوناته، وهو 
تأكيد على ان الهيكلية التنظيمية القضائية التي 
وردت في الدستور  بمصطلحاتها وما ورد فيها 
كان��������ت بعيدة عن التنظيم القضائ��������ي بل ان هناك 
ارباكا تش��������ريعيا في صناع��������ة  القوانني القضائية 

في مجلس النواب. 
  لذلك كان مصير قانون مجلس القضاء االعلى رقم 
112 لسنة 2012 النقض لعدم دستوريته لتستمر 
فترة  زمني��������ة طويلة حتى ص��������دور قانون مجلس 
القضاء االعلى الساري املفعول رقم 45 لسنة 2017 
كما ان  تش��������ريع قانوني هيئة االشراف القضائي 
رقم 29 لس��������نة 2016 وقانون االدعاء العام رقم 47 

لسنة 2017 لم  يكن بمنأى عن النقض ولقد شكلت 
الهوة بني القضاء ومجلس النواب وبخاصة عند 
التص��������دي لتش��������ريع  القوان��������ني القضائي��������ة اضافة 
ال��������ى االرب��������اك الواض��������ح ف��������ي نصوص الدس��������تور 
واملتناق��������ض م��������ع اس��������تقاللية الس��������لطات  ومب��������دأ 
الفصل ب��������ني الس��������لطات والتي بمجملها ش��������كلت 
عامال مهما وكبيرا في عدم االنسجام التشريعي 
لتلك  القوانني، فترش��������يح رئيس واعضاء محكمة 
التميي��������ز االتحادية ورئيس االدعاء العام ورئيس 
هيئة االش��������راف  القضائي وعرضها على مجلس 
النواب للموافقة على تعيينهم حسب املادة )91 /

ثانيا ( تشكل خرقا  تشريعيا الستقاللية القضاء 
يضاف الى ذلك االش��������كالية الكبي��������رة التي يعاني 
منه��������ا قان��������ون املحكم��������ة االتحادية  والتي حس��������م 
الدستور امرها باعتبارها هيئة قضائية مستقلة 

في الفقرة )اوالً ( من املادة 92 من الدس��������تور  وعاد 
ف��������ي الفق��������رة )ثانيا ( منه��������ا لتضيف ف��������ي تكوين 
املحكم��������ة االتحادية خب��������راء في الفقه االس��������المي 
وفقه��������اء القانون  وتنظيم طريقة اختيارهم وعمل 
املحكم��������ة بقانون يس��������ن بأغلبي��������ة اعضاء مجلس 
النواب وهي نس��������بية من  الصعوبة تمرير تشريع 
قان��������ون للمحكمة االتحادي��������ة دون حصول توافق 
سياسي وهذا التوافق سينعكس  بالتأكيد سلبا 

على استقاللية القضاء. 
  ان تنظيم العمل القضائ��������ي يعتمد على القوانني 
السابقة التي اس��������تقر العمل القضائي باالستناد 
لها وبخاصة  عند اس��������تقالل القضاء عن الس��������لطة 
التنفيذية مس��������تفيدًا م��������ن املادة 130 الدس��������تورية 
والتي منحت القوانني حياة  ومتنفس��������ا دستوريا 

في النفاذ وااللزام. 

  ان القوان��������ني القضائي��������ة التي ص��������درت خالل تلك 
الفت��������رة الزمنية لم تكن بمس��������توى طموح القضاء 
كون صياغتها  وتشريعها بعيده عن رؤى القضاء 
وتطلعاته االم��������ر الذي حدا باملحكم��������ة االتحادية 
ان تل��������زم مجلس النواب بان  يك��������ون للقضاء دوره 
الكبير في انتاج القوان��������ني القضائية ونحن نرى 
وألهمية القوانني الت��������ي يصدرها مجلس  النواب 
العراقي من الضروري وجود عضو قضائي دائم 
في مجلس النواب ملتابعة تشريع القوانني ويكون 
 هذا العضو القضائي حلقة التواصل بني القضاء 
والس��������لطة التشريعية ويكون له دور فاعل ومؤثر 
في تحقيق  التنسيق بني القضاء ومجلس النواب 
االمر الذي س��������ينعكس ايجابا على تشريع قوانني 
قضائية ملبية لطم��������وح  العمل القضائي ومعززة 

لهيكلية واستقالل القضاء. 

كل األحداث تب��������دأ بفكرة، تنم��������و وتنضج لتنتج 
بع��������د ذل��������ك آثارا ربم��������ا تكون س��������يئة وربما تكون 
حس��������نة....الحرب  فكرة لكنها مدمرًة تصنع حقبا 
س��������وداء وتترك خلفها قوافل من االيتام واالرامل 
والس��������الم فكرة جيدة تجعلنا  ننعم بحياة هانئة 

وهادئة.  
الفك��������رة نتاج ف��������رد والكثي��������ر من االف��������راد انتجوا 
أف��������كارا غيرت واق��������ع البش��������رية وتاريخها وانتاج 
الفكرة املمي��������زة  والهادفة ليس باالمر الهني، وفي 
اي مجتم��������ع فان االفراد الذي��������ن لديهم القدرة على 
انت��������اج الفك��������رة املميزة قليل��������ون  وربم��������ا نادرون 
وغالبا ما يرتب��������ط بقاء األمم ونجاحها وقدرتها 
على التنافس بقدرة افرادها على التفكير واالمة 

 التي تعيش بال فكر تعيش في هامش الحياة. 
القوان��������ني بتنوعها بدأت كأف��������كار نمت وتطورت 
وانتش��������رت لتنظم حياة االفراد وتحفظ حقوقهم 
فالحق��������وق  املنصوص عليها ف��������ي قانون الخدمة 
املدنية للم��������رأة املتعلقة باجازة الوضع واالمومة 
كان��������ت مج��������رد اف��������كار  تضمنتها اتفاقية س��������يداو 
تحول��������ت بعد ذلك الى قوانني ملزمة تحقق فوائد 

كبيرة للمرأة في اغلب الدول. 
الق��������رار رقم ١١٥ لس��������نة ١٩٩٤ الصادر من مجلس 
قي��������ادة الث��������ورة املنح��������ل واملتضمن قط��������ع صوان 
االذن ووش��������م  الجباه ملن تخلف ع��������ن اداء الخدمة 
العس��������كرية ف��������ي الع��������راق قب��������ل الع��������ام ٢٠٠٣ كان 
مج��������رد فكرة، لكنها فكرة  مجرمة وغير انس��������انية 
نمت وتطورت وتحولت الى قانون ش��������وه وجوه 
االالف من الشباب العراقيني بقطع  اذانهم ووشم 
جباههم وسبب اثارا نفسية في داخلهم ال يمكن 
محوه��������ا وهك��������ذا ربما تك��������ون الفك��������رة القانونية 
جي��������دة  فينتفع منها املالي��������ني وربما تكون عكس 
ذل��������ك فتنتج آثارا ال تتالءم والغايات االنس��������انية 

والتنظيمية التي  وجدت القوانني لتحقيقها. 
  وتأسيس��������ا عل��������ى ذلك ف��������ان ما ذكرت��������ه انفا يمثل 
دعوة لكل قانوني ولكل ش��������خص مهتم بالثقافة 
القانوني��������ة اكان  قاضي��������ا ام محامي��������ا ام اس��������تاذا 
جامعي��������ا الن يضع نتاج فكره القانوني لصياغة 
قان��������ون او تعديله او قراءته بم��������ا  يحقق صالحا 
وطني��������ا عام��������ا فال يكف��������ي ان يعم��������ل املختص في 
املج��������ال القانون��������ي بل ينبغي ان يفكر وان ينش��������ر 
 نت��������اج فك��������ره االيجابي واذك��������ر انه في الس��������نوات 
املاضية لم يك��������ن قانون املفصولني السياس��������يني 
يتي��������ح ملن يصدر  قرارا برف��������ض اعتباره مفصوال 
سياس��������يا ب��������ان يطع��������ن بالق��������رار الن القانون كان 
يش��������ير الى ان ق��������رارات لجنة  التحق��������ق في األمانة 
العامة ملجل��������س الوزراء قطعية وق��������د مر القانون 
املذك��������ور على االالف وربم��������ا املاليني دون  ان يفكر 
ش��������خص في معالجة هذا الن��������ص املجحف حتى 
انبرى احد املوظفني ممن رفضت اللجنة اعتباره 
 مفص��������وال سياس��������يا للطعن بالقانون واس��������تعان 
باح��������د املحام��������ني مم��������ن يمتلكون ارادة ش��������جاعة 
وفكرا نيرا ليقدم طعنا  ام��������ام املحكمة االتحادية 
بعدم دس��������تورية النص الذي يمن��������ع الطعن بقرار 
اللجنة ملخالفته املادة ١٠٠ من  الدستور ولتصدر 
املحكمة قرارا بذلك ما نتج عنه فائدة شملت فئة 
كبيرة من املشمولني بالفصل السياسي  من خالل 
فك��������رة انتجها مواطن وتبناها ودافع عنها محام 
وحولته��������ا املحكمة الى قرار ملزم جنى الكثيرون 

 ثماره. 
مش��������اريع االس��������كان ورواتب الرعاية االجتماعية 
وقروض العاطلني عن العمل كلها أفكار قانونية 
انتجه��������ا  مجموعة افراد ربم��������ا ال يعرفهم احد إال 
أن نتاج فكره��������م القانوني يلمس��������ه الجميع ممن 

يتمتعون بامتيازات تلك  القوانني. 

القاضي إياد محسن ضمد   

فكرة
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�صهيد عامل من دولة بنغالدي�ص، يدير بكفاءة عالية حماًل كبريًا للت�صوق يف احد اأحياء بغداد، لقاء 
اأجر  رمزي. يف املقابل اأنخرط اأربعة من مواطنيه يف ع�صابة قامت باحتجاز عدد كبري من العمال 
البنغالدي�ص  يف منزل و�صط الكرادة،و�صاومت ذويهم على دفع فدية لإطالق �صراحهم،يف ق�صية 

نظرتها حمكمة حتقيق  الكرادة. 
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قتل امرأة! 

صدقت محكمة تحقي��������ق البصرة الثالثة 
أقوال متهم اقدم على قتل امرأة بواسطة 
آل��������ة حديدي��������ة )تايلب��������ر( في قضاء  ش��������ط 

العرب. 
وذك��������ر مراس��������ل املركز االعالم��������ي ملجلس 
"محكم��������ة تحقي��������ق  أن  األعل��������ى  القض��������اء 
البص��������رة الثالث��������ة صدق��������ت أق��������وال  متهم 
اعترف امام قاضي التحقيق بقتل امرأة"، 
الفتا إلى أن "املتهم اس��������تغل تواجد زوج 
)املجنى عليها( في  محافظة بغداد ليقوم 

بدخول املنزل بعد منتصف الليل". 
وتاب��������ع املراس��������ل أن"املتهم ق��������ام بتفتيش 
املنزل لكنه لم يعثر على ش��������يء ليس��������رقه 
وبعدها ش��������اهد )املجنى عليها(  وانتزع  
منه��������ا زوج أق��������راط م��������ع خات��������م ذهبيات 
إضاف��������ة الى هاتفها النقال ومن ثم قتلها 
بواسطة الة حديدية   )تايلبر("، الفتا إلى 
أن "املحكمة بص��������دد إحالته على محكمة 

الجنايات". 

حرقوه حيًا! 

صدقت محكم��������ة تحقي��������ق الرصافة اقوال 
متهمني اثنني قاما بحرق صديقهما تحت 

تأثير املخدرات وهو على  قيد الحياة. 
وأوضح بيان صادر ع��������ن املركز اإلعالمي 
أن"املتهم��������ني  االعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
اعترف��������ا ام��������ام القاضي  املخت��������ص بأنهما 
اثن��������اء تعاطيهما املخدرات برفقة )املجنى 
عليه( حصلت مش��������اجرة معه وتم س��������كب 
م��������ادة  البانزين عليه واحراق��������ه"، الفتا إلى 
أن "املتهم��������ني أك��������دوا بانه��������م ال يقص��������دون 
احراقه وانما تخويفه وتهديده  بحس��������ب 

اعترافاتهم". 
وأض��������اف البيان أن "املتهمني هما من قاما 
بنق��������ل )املجنى عليه( الى املستش��������فى بعد 
اطف��������اء الني��������ران اال انه  ف��������ارق الحياة بعد 
3 اي��������ام فق��������ط".  وأش��������ار إل��������ى ان "توقيفهم 
وتصديق اقوالهم يأتي اس��������تنادا الحكام 
امل��������ادة 406 من قان��������ون العقوبات العراقي 

 وستتم احالتهم الى املحكمة املختصة". 

 3 أحكام × 1 

قض��������ت محكمة جناي��������ات ديال��������ى أحكاما 
باإلعدام شنقًا حتى املوت والسجن املؤبد 
بحق احد اإلرهابي��������ني عن  جرائم مختلقة 

في املحافظة. 
وب��������ني مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعلى أن "الهيئة الثانية ملحكمة 
جناي��������ات ديال��������ى نظ��������رت  قضاي��������ا ألح��������د 
االرهابيني وحكمت عليه باإلعدام مرتني 
شنقا حتى املوت والحكم الثالث بالسجن 
املؤب��������د ع��������ن  جريم��������ة الهجوم عل��������ى قرية 
املجدد في ناحية الس��������الم وقتل ش��������خص 
وإصابة اخرين فض��������ال عن جريمة خطف 
 اضاف��������ة الى الهجوم على قري��������ة البو علي 
الناصر ف��������ي ناحية الس��������الم وتهديم احد 

املنازل". 
وأش��������ار املراس��������ل إلى أن "األح��������كام الثالث 
بح��������ق امل��������دان تأت��������ي وفق��������ًا ألح��������كام املادة 
الرابعة /1 م��������ن قانون مكافح��������ة  اإلرهاب 

رقم 13 لسنة 2005". 

كربالء/ إيناس جبار  

الصدفة وحدها من قادت أحدهم لقراءة رس��������الة نصية اتضح 
من خاللها وجود جريمة ضحيتها شابة عشرينية  كان قد ظن 
الجمي��������ع أنها وصلت إلى حالتها الس��������يئة إلصابتها بمرض، 
إال أن الرس��������الة بينت إخضاعها ألعمال  الس��������حر والش��������عوذة 

املخالفة للقانون، والغرض هو الطالق فقط!  
  فف��������ي منتصف الع��������ام 2018 تزوجت )ز.ه�( من ش��������خص تقدم 
لخطبتها وسكنا في دار مس��������تأجرة وكان يسكن  معه شقيقه 
وبعد مرور فترة من الزمن اخبر الزوج زوجته بعدم رغبته في 

استمرار الزواج ومن ثم قام  بهجرها. 
تده��������ورت الحال��������ة الصحي��������ة والنفس��������ية للزوج��������ة فاحضرها 
والدها إلى داره للعناية بها كون حالتها تفاقمت  ووصلت من 
األلم في الجس��������د إلى حد تمزيق مالبس��������ها والهلوسة بالفعل 
والكالم.  تبني فيما بعد أن الزوج وشقيقه قاما بأعمال السحر 
والشعوذة على الزوجة وهذه األعمال هي من تسببت  في سوء 
حالتها النفس��������ية، وتم اكتش��������اف الجريمة من خالل محادثات 
ب��������ني املتهم��������ني الش��������قيقني عبر مواق��������ع  التواص��������ل االجتماعي 
مضمونها قيامهما بأعم��������ال روحانية للمجني عليها بقصد 

تركها لدار الزوجية وحصول  الطالق بني الزوجني. 
وبينت أوراق التحقيق وبحس��������ب أقوال املدعني الش��������خصيني 

الضحي��������ة ووالدها بأن "قريب املجن��������ي عليها كان  حاضرا في 
مطع��������م املتهم زوج الضحية وقد أعطاه هاتفه لس��������ماع بعض 
النغمات وقد وردت رس��������الة لهاتف  املتهم من صفحة شخص 
يدعى )م( وكان مضمونها قيام الزوج باالس��������تعانة بش��������قيقه 
واملش��������عوذ للخالص م��������ن  زوجته، بعد ذلك حضر )املش��������عوذ( 
إل��������ى دار وال��������د املجن��������ي عليها لغ��������رض عالجه��������ا وكانت معه 
حقيبة كبيرة  اخرج منها عدة أغراض خاصة بأعمال الس��������حر 
والشعوذة )خرز- كتب – بخور – شموع – حرمل( وقام  بوضع 
املجن��������ي عليها بقربه لق��������راءة القران وبع��������ض األلفاظ الغريبة 

واخبرهم انه ال يستطيع إخراج الجن  منها". 
  اطلعت املحكمة على التقرير الطبي الصادر من شعبة اللجان 
الطبي��������ة في دائرة صحة كربالء تضم��������ن  إصابة املجني عليها 
بم��������رض )الذهان( وان أس��������بابه قد تكون بيئي��������ة أو اجتماعية 
أو وراثية والتقرير بني  إصابتها باملرض وأن نس��������بة عجزها 
%30 كم��������ا واطلع��������ت املحكمة عل��������ى معلومات الخلي��������ة الفنية 
ألمن  املعلومات في قس��������م مكافحة اإلجرام في كربالء املتضمن 
محتوى الرس��������ائل املتبادلة بني املتهمني عبر  مواقع التواصل 
االجتماعي حيث تضمنت الرسائل اعترافات املتهمني قيامهما 
بأعمال الس��������حر والشعوذة  بقصد إيذاء املجني عليها ووقوع 
الط��������الق كما اطلع��������ت املحكمة على محض��������ر الضبط املتضمن 
ضبط مواد  املس��������تخدمة في األعمال وهي )خرز عدد 42 قطعة 

وبخور مطحون وعود وأوراق فيها رموز غير  معروفة(. 
اعت��������رف املته��������م زوج الضحية في دوري التحقي��������ق واملحاكمة 
بأن��������ه طلب من ش��������قيقه املتهم اآلخر مس��������اعدته ف��������ي  التخلص 
م��������ن زوجته املجني عليها كونه ال يرغب في اس��������تمرار العالقة 
الزوجي��������ة بينهما ولك��������ون الش��������قيق  ضليعا بأعمال الس��������حر 
والش��������عوذة ت��������م فعال إعطاؤها مواد س��������حر وضع��������ت في قدح 
ماء وبعد مرور أس��������بوع  تدهورت حالتها العصبية وانهارت 
وبدأت تتكلم بكالم غير متقن وتخبره بأشياء غير صحيحة. 
حضر أهل  الزوج��������ة الضحية وأخذوها لدارهم لغرض العالج 
دون ج��������دوى وكان املته��������م يحض��������ر إل��������ى بيت أهله��������ا بغرض 

 إيهامهم باملساعدة.  
وب��������ني التقرير الطبي أن س��������بب نتيجة إعطائه��������ا مادة ضارة 
متمثلة باملواد املس��������تخدمة كسحر وش��������عوذة وتم  ضبط هذه 
امل��������واد بمحضر وكذل��������ك محضر لتفري��������غ الرس��������ائل املتبادلة 
ب��������ني املتهمني املتضمنة القيام واالتفاق  بمزاوله عمل الس��������حر 

والشعوذة.  
أص��������درت محكمة جنايات كربالء االتحادي��������ة حكمها القاضي 
بالحبس الشديد ملدة ثالث س��������نوات على شقيق  املتهم وسنة 
واحدة على املتهم زوج الضحية اس��������تنادا إلحكام املادة 412/ 
1 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات وبدالله  م��������واد االش��������تراك 47،48، 49 

استدالال باملادة 3/132 منه. 

رجل مارس السحر والشعوذة ضد زوجته إلقناعها باالنفصال! 
هي اليمني التي تنتهي بها الدعوى، فاليمني 
الحاس��������مة تص��������در عن اح��������د الخصمني على 

صحة ما يدعيه  الخصم اآلخر.  
ويمكن توجيه اليمني الحاسمة في اي طلب 
او دف��������ع وفي اي مرحلة م��������ن مراحل الدعوى، 
ولها شروطا يلزم  توفرها لكي تنتج آثارها 

القانونية وهذه الشروط هي :-  
 ١- يجب ان توجه ه��������ذه اليمني بصدد واقعة 
مادي��������ة ال نصا م��������ن نصوص القان��������ون اذ ان 
تطبيق القانون وتفسيره  من مهام القاضي. 

 ٢- ان تؤدى اليم��������ني امام املحكمة وال اعتبار 
بالنك���������������ول خارجه��������ا وه��������ذا مانصت عليها 
املادة )١٠٩( من  قانون االثبات رقم 107 لسنة 

 .1979
 ٣- ان يكون توجيه اليمني حاسما للنزاع كله 

وتنتهي بها الدعوى. 
 ٤- يج��������ب على م��������ن يوجه اليمني الحاس��������مة 
لخصم��������ه ان ُيبني الوقائع التي يريد تحليفه 
عليه��������ا، وللمحكمة ان  تع��������دل صيغة اليمني 
بحيث تنطبق على الوقائع املطلوب الحلف 
عليها وفق مانصت عليها املادة ١١٥ /1  من 

القانون. 

 ٥- ان تتوافر في من يوجه هذه اليمني أهلية 
التصرف في الحق موضوع اليمني.  

 ٦- يج��������ب ان توج��������ه اليم��������ني الحاس��������مة الى 
الخصم االخر ش��������خصيا وال يجوز ان توجه 
ال��������ى من يمثل��������ه الن الحلف  احت��������كام الى ذمة 

الشخص. 
 ٧- ال يجوز ان توجه هذه اليمني امام محكمة 

التمييز.  
 ٨- يج��������وز للخص��������م املتض��������رر م��������ن الواقع��������ة 
املخالف��������ة للنظ��������ام او اآلداب ان يطلب توجيه 
اليمني الحاس��������مة الى  خصم��������ه وهذا نصت 

عليها املادة )١١٦( من القانون. 
نصت امل��������ادة )١١٨( من القانون انه "اذا عجز 
الخصم ع��������ن إثب��������ات ادعائه او دفع��������ه فعلى 
املحكم��������ة ان تس��������أله  ان كان يطل��������ب تحلي��������ف 
خصمه اليمني الحاسمة من عدمه، فأن طلب 
ذل��������ك وكان الخص��������م حاضرا بنفس��������ه حلفته 
 املحكم��������ة، وفي حالة غيابه ج��������از لها إصدار 
الحك��������م غيابيا معلقا على النكول عن اليمني 
عن��������د االعتراض بناء  عل��������ى طلب من الخصم 
حتى ل��������و كان الخصم اآلخر قد حضر بعض 

جلسات املرافعة". 

اليمين الحاسمة  
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ولد األس��������تاذ عبد العزيز ماجد عب��������د الجبار اإلمام في 
مدينة الس��������ماوة جنوبي العراق ع��������ام )1894( وخدم في 
 الجيش العثماني ملدة تجاوزت أربع س��������نوات، وكان قد 
أنهى دراس��������ته في مدرس��������ة الحقوق ببغداد التي التحق 
 بها إثر افتتاحها ي��������وم 1919/11/7 حيث تمت مقابلته 
واختياره وقررت لجنة املقابلة قبوله في الصف  الثاني 
م��������ن تلك املدرس��������ة نظ��������را لقضائه س��������نتني في مدرس��������ة 

الحقوق السابقة. 
التح��������ق خ��������الل دراس��������ته بالوظيف��������ة العام��������ة بتاري��������خ 
1919/12/1 ف��������ي مديري��������ة أوقاف بغ��������داد ككاتب مفتش 
إلى أن  اس��������تقال منها بتاريخ 31 تشرين األول عام 1920 
وهو بعنوان مع��������اون مأمور املصرف متجها للعمل في 

 املحاماة واألعمال الحرة. 
وبق��������ي بعيدا عن الوظيفة العامة حت��������ى عني حاكما في 
محكم��������ة ب��������داءة بغداد بتاري��������خ 20 أيل��������ول 1933 ثم نقل 
 بتاريخ 1حزيران 1935 الى محكمة بداءة البصرة ونقل 
بتاريخ 8 نيسان 1936 الى وزارة الداخلية ليقوم  بمهام 
معاون لرئيس اللجنة الثانية لتس��������وية حقوق األراضي 
في منطقة الكاظمية، واس��������تمر بعمل��������ه في هذه  اللجنة، 
حتى تعيينه بتاريخ 10 ش��������باط 1937 قائممقام لقضاء 

الديواني��������ة وبتاري��������خ 19 حزي��������ران 1937 نق��������ل  قائممقام 
لقض��������اء عفك، لكنه لم يباش��������ر بهذه الوظيف��������ة، اذ نقلت 
خدماته الى وزارة العدلية بتاريخ 18 تموز   1937 ليشغل 
وظيفة املفت��������ش العدلي حتى تاريخ 7 ش��������باط 1938 ثم 
نقل لوظيفة نائب رئيس محكمة بداءة  املوصل، اس��������تقر 
به املقام في مدينة املوص��������ل لفترة من الزمن لينقل بعد 
فترة لترؤس املنطقة العدلية في  بعقوبة، ومنها ليشغل 
وظيف��������ة نائب رئيس محكمة اس��������تئناف بغ��������داد فنائبا 
لرئيس محكمة الجزاء الكب��������رى في  بغداد وكان يترأس 
هذه املحكمة عند تمتع رئيس��������ها بإجازاته، وبتاريخ 26 
نيس��������ان 1944 عني رئيس��������ا أصيال  لهذه املحكمة ثم عاد 
ثانية ال��������ى التفتيش العدلي، ومنها الى عضوية الهيئة 
االستشارية العرفية ببغداد عام   1948 ثم نقل الى مدينة 

البصرة ليرأس محكمة االستئناف فيها. 
وع��������ني عض��������وا ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز ث��������م أحي��������ل ال��������ى 
التقاع��������د بتاري��������خ 1تم��������وز 1955 إال انه أعي��������د ثانية إلى 
محكمة  التمييز بتاريخ 1ش��������باط 1956 مس��������تمرا بعمله 

بعضويتها. 
حت��������ى نعت��������ه وزارة العدلية بوفاته بش��������كل مفاجئ يوم 

األحد املوافق 24 تشرين الثاني 1957 بسكتة قلبية. 

قضاة عراقيون

القاضي عبد العزيز ماجد عبد الجبار اإلمام

كتاب قضائي

الكت��������اب وق��������ع ف��������ي فصل��������ني كل فص��������ل 
يتكون من ع��������دد من املباحث واملطالب، 
حيث بدأ بعد مقدم��������ة الكتاب  بالفصل 
التمهي��������دي الذي تطرق ب��������ه الكاتب الى 
الطبية  باملسؤولية  التعريف  موضوع 
من حي��������ث مدلوله��������ا  ومعرفة ش��������روط 

إباحة العم��������ل الطبي وتحديد األخطاء 
الطبي��������ة ومعيار تمييزه��������ا إضافة الى 
بعض نص��������وص  قانون حماية األطباء 
رق��������م )٢٦( لس��������نة ٢٠١٣ وتحديدا املادة 
الخامس��������ة منه الت��������ي تناولت موضوع 
املطالبة  العش��������ائرية وغي��������ر القانونية 

قد تش��������تبه بأمور فني��������ة بحتة خاصة 
بأتب��������اع قواعد واص��������ول الفن العالجي 

التي يجب  ان يلتزم بها الطبيب.    
فالفصل االول كان عن موضوع التعريف 
باملس��������وؤلية الطبية موزعا على ثالثة 
مباحث خصص االول  لتحديد مفهوم 
مهنة الطب وأساس املسؤولية الطبية 
فيه��������ا موزعا عل��������ى مطلب��������ني األول عن 
مفه��������وم مهن��������ة الطب  والثاني أس��������اس 
للمس��������ؤولية الطبية اما املبحث الثاني 
من الفصل فتناول فيه الكاتب ش��������روط 
اباح��������ة العمل  الطب��������ي ويتضمن أربعة 
مطالب األول ع��������ن الترخيص القانوني 
والثان��������ي عن رض��������ا املري��������ض في حني 

كان  الثالث ع��������ن اتباع األصول العلمية 
والفنية الخاصة بمهنة الطب وانتهى 
بالراب��������ع إلى قصد الع��������الج الذي يجب 

 توفره لدى الطبيب.    
فيم��������ا كان املبح��������ث الثالث م��������ن الفصل 
فتن��������اول الكات��������ب في��������ه الخط��������أ الطبي 
موزعا على أربع��������ة مطالب أولهما عن 
لتحدي��������د عناصره  والثان��������ي   تعريف��������ه 
والثال��������ث لبيان صوره ف��������ي حني الرابع 
مخصص تحدي��������د معي��������ار تمييز ذلك 

 الخطأ. 
أم��������ا الفص��������ل الثاني فق��������د تن��������اول فيه 
الجنائية  الحماي��������ة  وس��������ائل  موضوع 
للطبي��������ب في قانون حماية األطباء رقم 

  )٢٦( لسنة ٢٠١٣ تضمن ثالثة مباحث 
الطبي��������ب  حماي��������ة  ع��������ن  وموضوعه��������ا 
من القب��������ض والتوقي��������ف وحمايته من 
 املطالبة العش��������ائرية وغي��������ر القانونية 
وانته��������ت باملباحث الثال��������ث عن حماية 

الطبيب باعتباره موظفا.    
واختت��������م الكات��������ب مؤلفه بوض��������ع عدة 
نتائ��������ج ومقترح��������ات اهم ما ج��������اء فيها 
ان القان��������ون افتق��������ر للتبويب الصحيح 
م��������ن  حيث أهداف��������ه ونطاق س��������ريانه اذ 
ان��������ه كان املف��������روض تحديدها بش��������كل 
صريح بموجب تبويب محدد كما هو 
 الحال في القوانني األخرى وفي قواعد 

صياغة النصوص التشريعية. 

الحماية الجنائية للطبيب

 ■ غالف 

الكتاب

صدر عن دار األيام للنش��������ر والتوزيع في بيروت كتاب 
القاضي موس��������ى صالح الخفاجي   بعن��������وان )الحماية 

 الجنائية للطبيب(.  

قلم القاضي

رغم أن السلطة القضائية بمكوناتها املختلفة، مثلها 
مث��������ل باقي مؤسس��������ات الدولة، تقوم عل��������ى  مجموعة 
م��������ن املوظف��������ني والقض��������اة واإلداريني الذي��������ن يديرون 
تش��������كيالتها ومكوناتها، ويتولون  تطبيق القوانني 
والتعليم��������ات، وه��������ي به��������ذا عرضة للخط��������أ وتجاوز 
القانون، وقد أفصح املش��������رع ع��������ن  هذه الحقيقة، حني 
وض��������ع عقوب��������ات مل��������ن يخ��������رق القانون من منتس��������بي 
الس��������لطة القضائي��������ة، ورغ��������م أن  الدس��������تور كفل حرية 
التعبي��������ر واتخاذ موقف من كافة مؤسس��������ات الدولة، 
إال أن املوقف من السلطة  القضائية، في ما يخص ما 
يص��������در منها من قرارات او مواق��������ف معينة بوصفها 
مؤسسة رسمية  وليست مجرد دائرة تطبق القوانني 
فق��������ط، ينبغ��������ي أن يك��������ون ذات طاب��������ع خ��������اص، أي أن 
ال��������كالم عن  القضاء وعبر وس��������ائل االعالم، ينبغي أن 
يختلف كثيرا عن الكالم عن باقي املؤسسات، ذلك أن 
 خصوصية القضاء تحتم على املتابع أن يراعي تلك 

الخصوصية.. 
  فالقض��������اء، ه��������و مقي��������اس أول ووحي��������د مل��������دى وجود 
الدولة من عدمها، القضاء بقوته، تتفوق الدولة  على 
منافس��������يها، وبضعفه تضعف الدول��������ة، ويرتفع نجم 
غرماء الدولة، كالعشيرة والطائفة  والحزب والكتلة.. 
الهج��������وم على القضاء، ملج��������رد االختالف في وجهات 
النظر، وعبر وس��������ائل  التواص��������ل االجتماعي، يعطي 
رسالة سلبية للمجتمع، عن دور القضاء، إضافة الى 
إضع��������اف الثقة  ب��������ه، وهو ما يجعل الن��������اس تلجأ الى 
وس��������ائل بديلة عن القضاء، وهو ما يعني بالنتيجة 

عدم وجود  دولة وال نظام. 
  القضاء ليس محصنا من النقد وال حتى من الشكوى، 
والدليل كما قلنا أن القانون اجاز لكل من  يدعي حقا 
ض��������د قاض أن يلجأ إلى وس��������ائل معين��������ة للدفاع عن 
حقه. فالتظلم من القضاء، أمر ال  غبار عليه، لكن وفق 
األصول القانونية ومراعاة خصوصية هذه السلطة 
املهم��������ة، أما إط��������الق  األحكام الجزافي��������ة بحق القضاة 
وإصدار األحكام ابتداًء دون انتظار تحقيق أو سماع 
وجهة نظر  اآلخر، فهو تجني وتجاوز على القضاء. 

  ال نتص��������ور ان اللج��������وء الى الوس��������ائل القانونية في 
مخاصمة القضاء أمر فيه إشكال، بل هو طريق  سليم 
رسمه القانون وحث على السير فيه، ملن يرى ان حقه 
انته��������ك، أو حتى ح��������ق املجتمع،  ولك��������ن أن تلوث هذا 
الطريق بألفاظ تخدش سمعة ومكانة هذه املؤسسة 

ال��������رأي  العام  املهم��������ة، وتؤلب 
ضده��������ا، دون أن تط��������رح األمر 
بموضوعية، فهو كالم يدعو 
ال��������ى اتخاذ ما يمك��������ن اتخاذه 
حفاظ��������ا  على س��������معة ومكانة 
القضاء. واألمر برمته، يحتاج 
ال��������ى ثقافة قانوني��������ة رصينة، 
ووعي قانوني،  خالص بعيدا 

عن االندفاع العاطفي. 

خصوصية القضاء

نصت امل��������ادة 105 من قانون اإلثبات العراقي على ان )األحكام 
الصادرة من املحاكم العراقية التي حازت  درجة البتات تكون 
حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم 

تتغير صفاتهم وتعلق  النزاع بذات الحق محال وسببا(. 
  فالش��������روط الت��������ي ينبغ��������ي توفرها ف��������ي الحكم، لكي يكتس��������ب 
الحجية هي اتحاد الخصوم واتحاد املوضوع )املحل(  واتحاد 
الس��������بب، فاذا تخلف شرط من هذه الشروط، تخلف تبعًا لذلك 
الحجية، ومن ثم لم يعد باإلمكان الدفع  بحجية الحكم لسبق 
الفص��������ل فيه: كما نص القانون املذكور في املادة 107 منه على 
)اليرتب��������ط القاضي  املدن��������ي بالحكم الجزائي اال ف��������ي الوقائع 
الت��������ي فصل فيها هذا الحكم وكان فصل��������ه فيها ضروريا( وال 
يل��������زم الحكم  الص��������ادر في قضية معين��������ة اال الخصوم املمثلني 
في الدعوى فحجية االحكام كحجية العقود ال تسري اال على 
 م��������ن كان طرفا فيها، النه ليس من الع��������دل ان نعطي لحكم ما، 
حجية على ش��������خص لم يك��������ن طرفا في الدع��������وى،  ولم تتح له 
الفرصة للدفاع عن حقوقه، فالحكم يكتسب الحجية بالنسبة 
ال��������ى االصي��������ل ال الى ش��������خص اخ��������ر، الن  األصيل ه��������و الطرف 
الحقيق��������ي في الدعوى ويعد موض��������وع الدعوى، من العناصر 
املهمة التي تحدد نطاقها  وتوضح معاملها، ويعرف موضوع 
الدعوى بأنه، ما يطلبه املدعي من املحكمة في عريضة دعواه، 
فه��������و  الحق او املركز القانوني الذي يس��������عى املدعى لحمايته، 
سواء تعلق ذلك بشيء مادي او معنوي، فهو عبارة  عن تقرير 
وجود او ع��������دم وجود حق او مركز قانون��������ي، او الزام الخصم 
بأداء ش��������يء او القيام بعمل او االمتناع  عن عمل، اما الس��������بب 
فيقص��������د به مصدر الحق، اي الواقعة القانونية او املادية التي 
نشأ عنها موضوع  الدعويني، ويفهم من نص املادة )105( من 
قان��������ون االثبات، انه ال يكفي اتحاد الخصوم واتحاد موضوع 
 الدع��������وى، بل يج��������ب ان يتحد س��������بب الدعويني، لقب��������ول الدفع 
بحجية األمر املقضي فيه، وتطبيقا لهذا النص  قضت محكمة 
التمييز االتحادية املوقرة بقرارها املرقم 1519/حجية احكام 

/2011 في 2011/9/19 . 
 ).....اقام املش��������تكي املدعي الدعوى الجزائية ضد املش��������كو منه 
املميز / املدعى عليه بتهم��������ة االخبار الكاذب  والذي تم ادانته 
وف��������ق امل��������ادة 243 عقوبات واعط��������اء الحق للمش��������تكي املطالبة 
بالتعويض بعد اكتس��������اب الحكم  الدرج��������ة القطعية وان املميز 
عليه املدعي اقام الدعوى املنظورة هذه للمطالبة بالتعويض 
امل��������ادي واملعنوي  مما يكون الحك��������م املميز موافقًا للقانون الن 

االحكام الصادرة من املحاكم العراقية 
التي حازت درجة البتات  تكون حجة 
بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد 
اطراف الدع��������وى ولم تتغير صفاتهم 
وتعل��������ق الن��������زاع ب��������ذات  الح��������ق محاًل 
وس��������ببًا استنادًا الحكام املادة ) 105( 
من قانون االثبات وان وكيل املميز / 
قد وافق على تقرير  الخبراء الخمسة 

000. لذا قرر تصديق الحكم املميز. 

اثر الحكم الجزائي 
على الدعوى المدنية
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