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حامد ساهي السوداني
عضو محكمة التمييز االتحادية

اإلفتتاحية
محكمة التمييز االتحادية

تستمد محكمة التمييز االتحادية قوتها من خالل املبادئ والقرارات 
الت��������ي تصدرها ف��������ي الدعاوى  املعروض��������ة امامها بانس��������يابية عالية 
ودق��������ة متناهية بالبحث في الوقائع القانوني��������ة بنزاهة تامة  وتجرد 
في ظروف اس��������تثنائية الزالت مستمرة في البالد. فلو قارنا موضوع 
حس��������م الدعاوى في  املرحلة الس��������ابقة كانت املحكمة ال تجد صعوبة 
او جه��������دا في اصدار القرارات مقارنة مع ما  حصل بعد ذلك من تنوع 
في الجرائم وظهور التنظيمات املس��������لحة من زي��������ادة في الكم الهائل 
 للدع��������اوى وبصدور تش��������ريعات وقوان��������ن جديدة لم تك��������ن موجودة 
كقانون مكافحة االرهاب رقم 13  لس��������نة 2005 وقانون غسيل االموال 
وقان��������ون هيئة النزاهة الذي حدد فيه جرائم الفس��������اد املالي  واالداري 
وغيره��������ا من التش��������ريعات هذا التل��������ون في نوع الجرائ��������م اضاف الى 
محكم��������ة التمييز  االتحادية جهدًا اضافي��������ا وتنوعا في الرؤى وجعل 
املحكم��������ة تجته��������د وتتطور اكثر ف��������ي املفاهيم  القانوني��������ة التي طرأت 
فقام��������ت باصدار العش��������رات من املبادئ القانونية م��������ن خالل قراراتها 
ب��������ذات  صبغة جديدة ومقارنة بس��������يطة بينها وب��������ن املحاكم االخرى 
بنف��������س درجته��������ا بالنس��������بة لبقية بل��������دان  العالم ن��������رى اصبحت اكثر 
تنوع��������ا واضاف اليه��������ا تميزًا اخر س��������واء في فهم الوقائ��������ع الجديدة 
وما  تش��������رع من قوانن مس��������تحدثة وفي طريقة واس��������لوب معالجتها 
والظه��������ور بنتائج طيبة وس��������ليمة جعلها  ذات قوة قضائية تس��������تند 
فيه��������ا من خالل رصانة قراراتها باس��������تقاللية وتجرد واود ان اش��������ير 
به��������ذا  الصدد ال��������ى دور رئيس محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة املهم في 
اعطاء الوقت الكافي والحرية التامة  في املناقشات التي تطرح سواء 
في جلس��������ات الهيئة املوس��������عة او الهيئة العامة واذا ما اختلفت  االراء 
واالجتهادات يقوم بافس��������اح املجال لتأجيل املناقش��������ات الى جلس��������ة 
اخ��������رى الى حن الوصول  الى االراء الس��������ديدة في الوقائع التي تطرح 
ف��������ي ظل ما تقدم فان بعض املتقولن على محكمة  التمييز االتحادية 
عندما يخسرون دعاواهم يكيل االتهامات واالقوال جزافا فاملعروف 
دائما في  الدعاوى طرفان احدهما يأخذ حقه واالخر يسلب منه ذلك 
الحق بس��������بب التعدي فيصبح  معارضا في صف��������وف املعارضن. ان 
الله سبحانه وتعالى ارتضى بذاته الجليلة ان يكون له  معارضا في 
احكامه وهو ابليس ولم ينه امره في حينه وهو القادر على كل شيء 
فامهل��������ه الى  قيام الس��������اعة مع بني ادم وهذه ه��������ي اول الديمقراطيات 
والحري��������ة فالل��������ه جل وعال لي��������س خصما  وانم��������ا حكمًا ع��������داًل وكتب 
على نفس��������ه الرحم��������ة واالمثلة تضرب وال تق��������اس حيث تنأى محكمة 
 التمييز االتحادية بنفس��������ها وان ال تكون خصمًا ألحد وانما هي في 
قمة الحياد نس��������أل اله جلت  قدرته ان يس��������دد االراء وان يوفق الجميع 
لتحقي��������ق العدل واالنص��������اف وتبقى محكمة التميي��������ز  االتحادية هي 

املالذ الذي يلوذ بها كل مظلوم. 

بغداد / محمد سامي
"

تعرض "القضاء" اعتراف��������ات أحد أخطر إرهابيي داعش، 
وه��������و أبو حس��������ن األنص��������اري الذي أدل��������ى  بأقوال��������ه أمام 
محكم��������ة تحقي��������ق نينوى املختص��������ة بقضاي��������ا اإلرهاب، 
معترف��������ا بمس��������ؤوليته ع��������ن إدارة أكبر  املعس��������كرات التي 
تنظ��������م الدورات التدريبية للمنتم��������ن الجدد في التنظيم 

اإلرهابي. 
بائ��������ع الكتب علي إبراهيم ويكنى أبو حس��������ن األنصاري 
)39 عام��������ا( تخرج من املعهد التقن��������ي  وعمل ببيع الكتب 

في شارع النجيفي او "شارع املكتبات"، قارئ نهم للكتب 
الدينية، تأثر  بالفكر الس��������لفي وقرأ كل املصادر املتوفرة 
عنه.  يتحدث "أبو حسن األنصاري" إلى مراسل "القضاء" 
ع��������ن دخوله إلى املجاميع اإلرهابية  واألدوار التي لعبها 
ا من تموز عام 2005 عندما  واملناصب التي ش��������غلها بدء
"حضر إلي اح��������د  أصدقائي املقربن وع��������رض االنضمام 
إلى تنظيم أنصار السنة الذي كان يعرف سابقا بتنظيم 
 أنصار اإلس��������الم لعلمه بانتمائي من الناحية العقائدية 
الى املجاميع الس��������لفية وبعد ان وافق��������ت على  االنضمام 
جمعني بش��������خص آخر علمت انه كان مس��������ؤول الجانب 

اإلعالم��������ي للتنظي��������م وس��������ألني عن  تحصيلي الدراس��������ي 
وجلس للحديث معي الختباري بأمور كثيرة". 

وأض��������اف األنص��������اري "انضممت إلى الوح��������دة اإلعالمية 
كوني احمل شهادة جامعية ولدّي خزين  فكري ومعرفي 
ال بأس به، وأصبحت ضمن مجموعة مكونة من خمسة 
اش��������خاص يعمل��������ون  كوح��������دة إعالمية خاص��������ة بأنصار 
الس��������نة، وكان دوري ف��������ي البداية هو تصوي��������ر العمليات 
الت��������ي  تس��������تهدف الق��������وات األمني��������ة م��������ن تفجي��������ر عبوات 
ومفخخات وطباعة اق��������راص العمليات التي كانت تنفذ 
 من قبل التنظيم وتوزيعها على الجوامع واألسواق، كما 

كنت مس��������ؤوال عن طباعة مجلة خاصة  بالتنظيم تنشر 
بشكل دوري وتحتوي على مجموعة من املواضيع التي 
تحمل طابعا تثقيفيا  لألمور الش��������رعية وتكون موجهة 

للشباب بشكل اكبر مما للفئات العمرية األخرى". 
وأك��������د اإلرهابي أن "املرحلة الثاني��������ة كانت االنضمام إلى 
معسكر الجند في التنظيم ولحوالي  خمسة أعوام نفذنا 
فيها الكثير من العمليات أهمها االشتباكات مع القوات 

األمنية العراقية من  الجيش العراقي وقوات االحتالل". 
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األنصاري.. من بائع كتب إلى مسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل إرهابي

بغداد/ زيد األعرجي  

قال القاضي املختص بنظر قضايا مكتب 
مفتش ع��������ام وزارة الداخلية، إن محكمته 
نظرت نحو 360 قضية  خالل ستة أشهر، 
مؤكدا القبض عل��������ى 189 متهما ومتهمة 
بممارس��������ة القمار والروليت في العاصمة 
بينه��������م   40 أجنبي��������ا تم��������ت إحالته��������م إلى 

املحاكم املختصة. 
وعزا س��������بب تكلي��������ف مفتش��������ية الداخلية 
بتنفيذ أوامر القبض إلى أن معظم امللقى 
القب��������ض عليهم من األجهزة  األمنية وهذا 
ه��������و صميم عمل املكت��������ب، فيما أوضح أن 
نش��������ر فيديوه��������ات القب��������ض أم��������ر مخالف 
املنتس��������ب  وج��������رت  محاس��������بة  للقان��������ون 

املسؤول عنها. 
وأك��������د القاض��������ي املختص بنظ��������ر قضايا 
مكتب مفتش عام الداخلية بش��������ار محمد 
جاس��������م أن "رئيس مجلس القضاء  األعلى 
ومنذ بداية العام الحالي وجه بتش��������كيل 
لج��������ان متخصص��������ة من الجه��������ات األمنية 
وبإش��������راف ق��������اض للتحقي��������ق  ف��������ي مل��������ف 
ص��������االت الرولي��������ت والقمار وس��������بل إنهاء 
الظاهرة السلبية التي انتشرت في اآلونة 

األخيرة". 
وأضاف جاس��������م في حديث إلى "القضاء" 
أن "ه��������ذا التوجيه يأتي امتدادا للخطوات 
الواضح��������ة والجريئة للقض��������اء  في إنهاء 
ع��������دد م��������ن الظواهر الس��������لبية مثل ظاهرة 
الدك��������ة العش��������ائرية والنهوة العش��������ائرية 

أن  إل��������ى  التح��������رش"،  مش��������يرا  وظاه��������رة 
"التوجي��������ه وصل للمحاكم كاف��������ة باتخاذ 
االج��������راءات القانوني��������ة الس��������ريعة وفرض 
العقوبات املش��������ددة  بحق مرتكبي جريمة 
لعب القم��������ار وإدارة الصاالت املعدة لذلك، 
وإصدار أوامر قضائي��������ة ملداهمة صاالت 

 وأماكن ممارسة هذه الجريمة".  
وتابع جاس��������م متحدثا ع��������ن دور املحكمة 
والقضاء في اإلشراف على األجهزة األمنية 
والتحقيقية إن "العمليات  كافة التي تقوم 
بها الجهة التحقيقية في مفتش��������ية وزارة 
الداخلية من ضب��������ط وإحضار للمتهمن 
ال تت��������م إال بأوام��������ر  قضائية تص��������در منا، 
وال تت��������م اال بع��������د اطالعن��������ا الكام��������ل على 
الش��������كاوى واإلخب��������ارات املقدمة وحضور 

املخبرين  واملشتكن الى املحكمة ليتسنى 
لنا توجيه الجه��������ات التنفيذية املختصة 
بتنفي��������ذ أوام��������ر القب��������ض واإلحضار وفق 

 القانون". 
وأك��������د القاض��������ي أن "املحكمة ت��������دون أقوال 
املفرزة املنف��������ذة للعملية ش��������هودا إضافة 
ال��������ى إحضار املتهم��������ن لتصديق  أقوالهم 
وبحض��������ور  وج��������دت  ان  واعترافاته��������م 
االدعاء الع��������ام ومحامي املته��������م ويختتم 
املحض��������ر بتوقيع كاف��������ة  الجهات املذكورة 
كضمانة لحماية املتهم، لتحال الدعاوى 
ال��������ى املحكمة املختصة إلص��������دار العقوبة 

املناسبة  بحق املدان او اإلفراج". 
وضماناته��������م  املتهم��������ن  حق��������وق  وع��������ن 
ولتس��������هيل مراجعة وكالئهم لفت قاضي 

التحقي��������ق ال��������ى قيام��������ه "بتوجي��������ه مكتب 
 مفت��������ش ع��������ام وزارة الداخلية ب��������ان تكلف 
وحده��������ا  القضائ��������ي  التحقي��������ق  ش��������عبة 
بعرض كافة الش��������كاوى على املحكمة  بعد 
ان كان��������ت عدة جه��������ات تقوم به��������ذا العمل 
تس��������هيال ملراجعات املحام��������ن واملواطنن 
ع��������ن قضاياهم، ولس��������هولة  معرف��������ة مكان 
بتحدي��������د  وجه��������ت  املتهم��������ن  احتج��������از 
املواقف والس��������جون وعدم تشعبها حيث 
حدد سجنا مركز  ش��������رطة املثنى والقناة، 
إضافة لقيامي مع االدعاء العام بمتابعة 
ميدانية للسجون واملتهمن لتوفير كافة 

 الوسائل املالئمة الحتجازهم". 
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القضاء يدون أقوال 189 متهما بالمقامرة 
والروليت.. ويحاسب ناشري فيديوهات القبض

بغداد / مروان الفتالوي

كش��������ف قاض��������ي أول محكم��������ة 
تحقي��������ق اإلرهاب ف��������ي الكرخ 
علي حسن جفات عن تفكيك 
لتموي��������ل  خطي��������رة  ش��������بكة 
تنظيم داعش  اإلرهابي تضم 
ص��������رف  ومناف��������ذ  صيرف��������ات 
وش��������ركات تحويل، الفتا إلى 
أن املبالغ التي يتم تحويلها 
يومي��������ا كانت تصل الى  ثالثة 
أو أربعة مالين دوالر وعلى 

مدى نحو ثالث سنوات. 
وتح��������دث جفات خ��������الل حوار 
موس��������ع م��������ع "القض��������اء" ع��������ن 
واملالي  االقتص��������ادي  التطور 
من��������ذ  اإلرهاب��������ي  للتنظي��������م 
واعتم��������اده  عل��������ى  نش��������وئه 
الخارجي،  والدع��������م  اإلتاوات 
حتى استثماراته في املشاريع 

االقتصادية وتهريب النفط. 

وع��������رج القاض��������ي عل��������ى أبرز 
الت��������ي  الداخلي��������ة  الخالف��������ات 
ضربت التنظيم وساهمت في 
تشتيته وضعفه، الفتا إلى أن 
جوهر  الصراع كان يكمن في 
النزاع عل��������ى املناصب املهمة 
بن العراقي��������ن واألجانب، إال 
أنه يذّكر بأحد دهاة اإلرهاب 
وهو  أبو حمزة املهاجر الذي 
لعب دورا في إطفاء الخالفات 
اإلرهابي  التنظي��������م  وتوجيه 

إلى قيادة موحدة. 
ويؤك��������د القاض��������ي أن��������ه "عند 
البغ��������دادي  بك��������ر  أبي  تس��������نم 
منصب زعام��������ة التنظيم عام 
األولى  بالدرجة  اعتمد   2014
عل��������ى  املقاتل��������ن األجانب من 
كونه��������م  العربي��������ة  الجزي��������رة 
الخطاب��������ة  ف��������ن  يحمل��������ون 
واإلقن��������اع والدهاء بدليل كان 
يعتم��������د عليه��������م كإعالمي��������ن 

الجان��������ب  وف��������ي   وش��������رعين، 
البغدادي  يعتمد  العس��������كري 

على املقاتلن العراقين". 
وأشار جفات إلى أن محكمته 
مل��������ف  "حس��������م  م��������ن  تمكن��������ت 
بعدما  العراقي��������ن  املتهم��������ن 
جرى اس��������تالم أكثر من 1500 
متهم تم  استجوابهم جميعا 
وحس��������م التحقيق ف��������ي 1200 
دع��������وى، حت��������ى بلغت نس��������بة 

االنجاز 80 %". 
ه��������ذه  "تتكل��������ل  أن  وتمن��������ى 
عل��������ى  بالقض��������اء  الجه��������ود 
الفتا  اإلرهابية"،  التنظيمات 
إل��������ى أن "ما نأمل��������ه أيضا من 
واملعني��������ن  باملل��������ف  الدول��������ة 
األمن��������ي أن يلتفت��������وا إل��������ى ما 
نلمسه من تحقيقاتنا ويكون 
لنا دور في معالجة ونش��������أة 

اإلرهاب". 
الحوار كامال ص  4

بغداد/ عالء محمد  

  على الرغم من اصطياد الكثير منها، إال 
أن عصابات املتاجرة باألعضاء البشرية 
ال تزال تمارس  جرائمها مس��������تغلة العوز 
املالي والجهل الذي يدفع الضحايا لبيع 
أعضائه��������م.  وخ��������الل ه��������ذه امل��������دة صدقت 
محكمة تحقيق الرصافة اعترافات امرأة 
أدارت عصابة ومارس��������ت السمسرة لبيع 
 األعض��������اء البش��������رية وتحدي��������دا )الكلى(، 
مس��������تغلة عمله��������ا في احد املستش��������فيات 

باالستعانة بمتهمن آخرين. 
ويقول قاض��������ي محكمة تحقيق الرصافة 
احم��������د مك��������ي إن "متهم��������ة تبل��������غ 32 عاما 
اعترف��������ت أم��������ام املحكمة بممارس��������ة  عمل 
السمس��������رة لبيع األعضاء منذ عام 2013 
كوس��������يطة"، الفت��������ا إل��������ى أن "اعترافاته��������ا 

أوردت أن أكث��������ر األعض��������اء  مبيع��������ا ه��������ي 
)الكل��������ى( الت��������ي يت��������راوح س��������عرها مابن 
س��������بعة مالين الى ثمانية مالين دينار 
عراقي".    وكش��������ف أن "ممارسة هذا العمل 
كان يتم في منزلها وعن طريق عالقاتها 
باالس��������تعانة بمتهم��������ن آخري��������ن كان��������وا 
 يبحثون في مناطق ع��������دة من بغداد عن 
املواطنن املعوزين ليت��������م إقناعهم ببيع 
الكل��������ى مس��������تغلن الفقر والجه��������ل  وعدم 
املعرفة بوجود ضرر قانوني يقع عليهم 

فضال عن تدهور حالتهم الصحية". 
وتابع مكي أن "املتهمة اس��������تغلت عملها 
ف��������ي احد املستش��������فيات كعامل��������ة خدمات 
أش��������خاص  وع��������رض  عل��������ى  بالتع��������رف 
املوضوع عليهم واستدراجهم إلقناعهم 

بذلك". 
التفاصيل ص 2 

قاض يكشف أسرارا جديدة 
عن خالفات داعش ومنافذ تمويله

عصابات تستغل المعوزين 
لشراء أعضائهم الجسدية

ُكتاب العدد

  القاضي أريج خليل
 )  swot  ( حتليل سوات

واإلشراف القضائي

بغداد / إيناس جبار

انتش��������رت في بغداد عملة أجنبية من الدوالر 
األمريك��������ي عرفت بمصطلح )ال��������دوالر الليبي 
تزيي��������ف  تس��������تخدمها  عصاب��������ات  املجم��������د( 
العمل��������ة في عمليات النص��������ب واالحتيال على 

املواطنن. 

وفيم��������ا أكد البن��������ك املركزي ع��������دم وجود هكذا 
عمل��������ة وان ما يتم تداوله هو عملة مزيفة، قال 
قضاة مختص��������ون ان  ال��������دوالر الليبي املجمد 
عملة تداولتها عصابات النصب لكن مازالت 

نسبتها قليلة. 
  ويقول القاضي صهيب أديب مرجان قاضي 
محكمة تحقيق الك��������رخ أن "املعلومات الواردة 

إلى محكمتنا  من مكتب إجرام الخضراء تفيد 
بوجود أش��������خاص يبيعون عمالت مزيفة من 
الدوالر األمريكي"، الفت��������ا إلى  أن "املتداول من 

البيانات عنها أنها عملة دوالر ليبية". 
وأض��������اف مرجان في حديث إل��������ى "القضاء" أن 
"اإلخبار عن هذه العمليات تم في وقت متأخر 
من الليل   الس��������يما بعد تكررها وكان اإلخبار 

بأن هن��������اك عمليات أخرى، وقمن��������ا بالتحري 
واخ��������ذ الحيطة والح��������ذر ونص��������ب  كمن بعد 
التأكد من املعلوم��������ة وتم القبض الفعلي على 
إح��������دى العصابات وبحوزته��������م  مبلغ مقداره 

30 ألف  دوالر من املبالغ الليبية املجمدة. 

التفاصيل ص2 

بغداد / القضاء

حدد مجلس القضاء األعلى خالل جلسته العاشرة أماكن مشاهدة 
الطفل املحضون الذي انفصل أبواها بأن تكون باتفاق ذويه أو في 
 أماكن بعيدة عن املحاكم مراعاة لنفس��������ية الطفل، موس��������عا في عدد 

مرات املشاهدة وحاالت االصطحاب. 
وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء األعلى القاضي عبد الستار 
بيرق��������دار إن "املجل��������س عق��������د الجلس��������ة العاش��������رة الحضورية مطلع 
األسبوع املاضي برئاسة رئيس محكمة التمييز االتحادية القاضي 

فائ��������ق زيدان، وأصدر مقررات عدة منه��������ا ترقية ونقل وانتداب عدد 
من السادة  القضاة وأعضاء االدعاء العام". 

وأض��������اف بيرقدار أن "رئي��������س مجلس القضاء األعلى وجه رؤس��������اء 
االستئناف بعقد ندوات شهرية مع السادة قضاة املحاكم بمختلف 
 االختصاص��������ات للتوصل الى أفضل الس��������بل لحس��������م الدعاوى وفق 

القانون ويما يراعي مصلحة املواطنن". 
وتاب��������ع بيرق��������دار أن "املجلس ناق��������ش قضية األطف��������ال ممن انفصل 
أبواهم وجرى تكليف رؤساء محاكم االستئناف التوضيح لقضاة 
األحوال  الش��������خصية بان االصل في دعاوى مشاهدة املحضون هو 

ان يكون مكان املش��������اهدة بحسب اتفاق الطرفن املتداعن وبعكسه 
يتم تحديد  مكان املشاهدة من قبل املحكمة، ويراعى ان يكون املكان 
خ��������ارج مق��������رات املحاكم و دوائر التنفيذ التي قد تؤثر على نفس��������ية 
املحضون  وأن يتم اختيار املقرات النسوية ومقرات املجتمع املدني 
عوضًا عن ذلك كمكان للمش��������اهدة"، الفتا إلى "مراعاة التوس��������ع في 
تحديد عدد  مرات املش��������اهدة خالل الش��������هر الواحد وكذلك الس��������ماح 
بحاالت االستصحاب على ان يبقى املحضون لدى حاضنه لضمان 

رعاية وإشراف  األبوين للمحضون بشكل عادل". 
التفاصيل ص 3 

ماذا تعرف عن الدوالر الليبي المجمد؟! 

تحديد أماكن مشاهدة "المحضون" والسماح باصطحابه 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

■ رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي فائق زيدان خالل اجتماع طارئ مع اعضاء المجلس، يشدد على ضرورة اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق المتهمين باالعتداء على المتظاهرين، وقضايا الموقوفين من المتظاهرين وضرورة التمييز 
بينهم وبين مثيري الشغب.. عدسة/ حيدر الدليمي

احلماية القانونية 
لبطاقات االئتمان
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بغداد / محمد سامي

تعرض "القضاء" اعترافات أحد 
أخطر إرهابيي داعش، وهو 

أبو حسن األنصاري الذي أدلى 
بأقواله أمام  محكمة تحقيق 

نينوى املختصة بقضايا 
اإلرهاب، معترفا بمسؤوليته عن 
إدارة أكبر املعسكرات التي تنظم 

 الدورات التدريبية للمنتمن 
الجدد في التنظيم اإلرهابي. 

بائع الكتب علي إبراهيم ويكنى 
أبو حسن األنصاري )39 عاما( 
تخرج من املعهد التقني وعمل 

ببيع  الكتب في شارع النجيفي او 
"شارع املكتبات"، قارئ نهم للكتب 
الدينية، تأثر بالفكر السلفي وقرأ 

كل  املصادر املتوفرة عنه. 

يتح��������دث "أب��������و حس��������ن األنص��������اري" إلى 
مراسل "القضاء" عن دخوله إلى املجاميع 
اإلرهابية واألدوار التي  لعبها واملناصب 
ا من تم��������وز عام 2005  الت��������ي ش��������غلها بدء
عندما "حضر إلي احد أصدقائي املقربن 
وع��������رض  االنضم��������ام إلى تنظي��������م أنصار 

الس��������نة الذي كان يعرف س��������ابقا بتنظيم 
أنص��������ار اإلس��������الم لعلم��������ه بانتمائ��������ي من 
الناحية  العقائدية الى املجاميع السلفية 
وبع��������د ان وافقت على االنضمام جمعني 
بش��������خص آخر علم��������ت انه كان مس��������ؤول 
 الجانب اإلعالمي للتنظيم وس��������ألني عن 
تحصيل��������ي الدراس��������ي وجل��������س للحديث 

معي الختباري بأمور كثيرة". 
إل��������ى  "انضمم��������ت  األنص��������اري  وأض��������اف 
الوح��������دة اإلعالمية كوني احمل ش��������هادة 
جامعي��������ة ول��������دّي خزين فك��������ري  ومعرفي 
ال ب��������أس به، وأصبحت ضم��������ن مجموعة 
مكون��������ة من خمس��������ة اش��������خاص يعملون 
كوحدة إعالمية خاصة  بأنصار الس��������نة، 
وكان دوري ف��������ي البداي��������ة ه��������و تصوي��������ر 
العمليات التي تستهدف القوات األمنية 
م��������ن تفجير  عب��������وات ومفخخات وطباعة 
اق��������راص العمليات التي كان��������ت تنفذ من 
قب��������ل التنظيم وتوزيعها عل��������ى الجوامع 
 واألس��������واق، كما كنت مسؤوال عن طباعة 
مجل��������ة خاصة بالتنظيم تنش��������ر بش��������كل 
دوري وتحت��������وي عل��������ى مجموع��������ة  م��������ن 
املواضيع الت��������ي تحمل طابع��������ا تثقيفيا 
موجه��������ة  وتك��������ون  الش��������رعية  لألم��������ور 
للشباب بشكل اكبر مما للفئات  العمرية 

األخرى". 
وأكد اإلرهاب��������ي أن "املرحلة الثانية كانت 
االنضمام إلى معسكر الجند في التنظيم 
ولحوال��������ي خمس��������ة أع��������وام  نفذن��������ا فيها 
الكثير من العمليات أهمها االش��������تباكات 
مع القوات األمني��������ة العراقية من الجيش 
العراق��������ي وق��������وات  االحت��������الل"، الفت��������ا الى 
تنفيذه "٩ عمليات إرهابية منها تفجير 
س��������يارتن مفخختن باإلضافة الى زرع 
العدي��������د  م��������ن العب��������وات الناس��������فة وكنت 
أتقاض��������ى راتب��������ا ش��������هريا ق��������دره 75 ألف 
دينار واس��������تمر هذا الحال إلى عام 2010 
 وبس��������بب التناحر ماب��������ن تنظيم أنصار 

الس��������نة وتنظيم الدولة اإلس��������المية على 
أحقية وأس��������بقية كل منهما في  السيطرة 
عل��������ى املنطق��������ة بتلك الفت��������رة التجأت إلى 
الس��������فر بحجة أداء العم��������رة والتخفي من 
أفراد تنظي��������م داعش  وترك��������ت املحافظة" 

كما يعبر. 
واستمر أبو حسن األنصاري  بالحديث 
ع��������ن تنظي��������م أنصار الس��������نة قائ��������ال "بعد 
عودت��������ي من الس��������فر في االش��������هر  االولى 
ع��������ام 2011 بدأنا بتصفي��������ة مجموعة من 
أف��������راد تنظيم داعش ع��������ن طريق عمليات 
اغتيال منظمة وعلى  ما اذكر كانوا ثالثة 
أش��������خاص باإلضاف��������ة إل��������ى تصفية احد 
أفراد مجموعتنا بعد أن عمل مع القوات 
األمنية  كمصدر، وكذلك اس��������تهداف أفراد 
القوات األمنية، واستمررت بالعمل وفق 
ه��������ذه الطريق��������ة متنقال بن زق��������اق  وآخر 
حتى أصبحت مسؤول الوحدة اإلعالمية 
ومس��������ؤول وحدة االغتياالت، ولقد تمت 
متابعتي م��������ن قبل  القوات األمنية إلى أن 
اعتقلت في الشهر الثالث من عام 2014". 

واسترس��������ل األنص��������اري "دخل��������ت مرحلة 
جديدة وأنا محتجز لدى القوات األمنية 
م��������ن خالل التعرف عل��������ى  مجموعة كانوا 
يعملون ف��������ي تنظيم داعش، ف��������ي األثناء 
دخ��������ل التنظي��������م واحتل املحافظ��������ة وقام 
باقتح��������ام الس��������جون  وإخراجنا ورجعت 
الى بيتي، وبعد شهرين ذهبنا انا وثالثة 
من األصدقاء ممن كنا في تنظيم أنصار 
الس��������نة  الى القص��������ور الرئاس��������ية ورددنا 
البيع��������ة بالصيغة املعه��������ودة وانضممنا 

الى التنظيم". 
ويتح��������دث األنص��������اري عن فت��������رة جديدة 
ودوره في التنظيم فيقول "تنس��������بت إلى 
ديوان الجند في قسم املعسكرات  وشغلت 
منصب نائب معاون مس��������ؤول املعس��������كر 
باإلضافة الى مجلس املعس��������كر املتكون 
من مسؤول  املعس��������كر ومسؤول التدريب 

ومسؤول األرزاق، وتم تسليمي سالحن 
احدهما مسدس واآلخر كالشنكوف  مع 
األعتدة وكنا نعمل على تدريب املقاتلن 
الجدد وكانت مدة دورتهم ش��������هرا واحدا 
وكان يجري استالم  املقاتلن من منطقة 

القصور الرئاسية". 
وش��������رح األنصاري عملية التدريب التي 

تنقس��������م إلى عدة دورات منه��������ا دورة في 
بمختلف  أنواعها  األس��������لحة  اس��������تخدام 
تبدأ باملسدس والكالشنكوف والبي كي 
س��������ي واالر بي جي )قاذفة( وهذا كله في 
مدة ش��������هر واحد مع  وجود خيم للمبيت 
وتقدي��������م وجب��������ات طع��������ام، وبع��������د إكمال 
منهاج الدورة العس��������كرية هنالك دروس 

ف��������ي األمور  الش��������رعية يت��������م إعطاؤها من 
قبل الوالي الشرعي تتحدث عن الطهارة 
والص��������الة والتوحي��������د ال��������ى ان يتخ��������رج 
 املقات��������ل لديه إملام بكل الدروس ثم نعيده 
ال��������ى منطقة القصور ليت��������م تنظيم قوائم 
الكف��������االت ومن ث��������م تنس��������يبهم  كمقاتلن 
تس��������ليمهم  بع��������د  القواط��������ع  بمختل��������ف 

األسلحة". 
وتح��������دث األنصاري عن مرحلة تس��������لمه 
منص��������ب مس��������ؤول معس��������كر )أب��������ي عزام 
األنص��������اري( ف��������ي ع��������ام 2015 بع��������د  مقتل 
مس��������ؤوله حي��������ث "ت��������م تخري��������ج حوال��������ي 
عش��������رين دورة عل��������ى يدي��������ه ووصل عدد 
املقاتلن فيها إل��������ى أكثر من   2000 مقاتل 
من مختلف األعمار كانوا من ضمنهم ما 
يسمى بأش��������بال الخالفة بفترة تجاوزت 
الس��������نة الى ان  قمت بالذهاب الى سوريا 

ومن ثم هربت الى تركيا". 
ويع��������زو اإلرهاب��������ي س��������بب اله��������روب إلى 
املش��������اكل على االحقية بتولي مسؤولية 
املعسكر وظهور مجموعة  مقربة من أبو 
بكر البغدادي تنافس��������ه عليه، مشيرا إلى 
أن فراره كان عن طريق مهرب كان يعمل 
م��������ع  التنظيم واس��������تقر في تركي��������ا قرابة 
العامن وبعده��������ا عاد إلى العراق بجواز 
م��������رور وتم إلقاء القب��������ض عليه في  مطار 

بغداد. 
ولألنص��������اري إصدار نش��������ر عل��������ى وكالة 
أعم��������اق الت��������ي تمث��������ل الوج��������ه اإلعالم��������ي 
لتنظي��������م داع��������ش اإلرهاب��������ي  حمل اس��������م 
  )دماء الجه��������اد /1( يع��������رض فيه مراحل 
التدريب، وظهر كمتحدث وحيد في هذا 
الفيديو كونه مسؤول معسكر  أبي عزام 
األنص��������اري وعلى م��������رات ع��������دة، وفي كل 
ظهور يشرح جانبا من جوانب التدريب 
باإلضافة إلى  عرض مجموعة كبيرة من 
املتدرب��������ن ويبلغ طول ه��������ذا اإلصدار ما 

يقارب األربعة دقائق.  

بغداد/ عالء محمد  

  عل��������ى الرغم من اصطياد الكثير منها، إال أن عصابات 
املتاجرة باألعضاء البش��������رية ال تزال تمارس  جرائمها 
مس��������تغلة العوز املالي والجهل ال��������ذي يدفع الضحايا 

لبيع أعضائهم. 
وخ��������الل هذه املدة صدق��������ت محكمة تحقي��������ق الرصافة 
اعترافات امرأة أدارت عصابة ومارست السمسرة لبيع 
 األعضاء البش��������رية وتحديدا )الكلى(، مستغلة عملها 

في احد املستشفيات باالستعانة بمتهمن آخرين. 
ويقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة احمد مكي إن 
"متهمة تبلغ 32 عاما اعترفت أمام املحكمة بممارس��������ة 
 عمل السمسرة لبيع األعضاء منذ عام 2013 كوسيطة"، 
الفتا إلى أن "اعترافاتها أوردت أن أكثر األعضاء  مبيعا 
هي )الكلى( التي يتراوح سعرها مابن سبعة مالين 

الى ثمانية مالين دينار عراقي". 
  وكش��������ف أن "ممارس��������ة هذا العمل كان يتم في منزلها 
وع��������ن طريق عالقاته��������ا باالس��������تعانة بمتهمن آخرين 
كانوا  يبحثون في مناطق عدة من بغداد عن املواطنن 

املعوزين ليت��������م إقناعهم ببيع الكلى مس��������تغلن الفقر 
والجه��������ل  وع��������دم املعرفة بوج��������ود ض��������رر قانوني يقع 

عليهم فضال عن تدهور حالتهم الصحية". 
وتاب��������ع مك��������ي أن "املتهم��������ة اس��������تغلت عملها ف��������ي احد 
املستشفيات كعاملة خدمات بالتعرف على أشخاص 
 وع��������رض املوض��������وع عليه��������م واس��������تدراجهم إلقناعهم 
بذلك"، الفتا إلى أن "عملياته��������م وتحركاتهم كانت في 
مناطق  متفرق��������ة من العاصمة بغ��������داد وخاصة ضمن 
قاطع الرصاف��������ة"، مؤكدا أن املتهمة توس��������طت في بيع 
أعضاء  عش��������رة أش��������خاص أجريت له��������م العمليات في 

مستشفيات أهلية في بغداد وأربيل". 
وع��������ن اآللية املتبعة يوضح القاض��������ي أن "املتبرع يقوم 
بفحوصات معينة وإذا كانت مطابقة يتم االتفاق معه 
 عن طريق املتهمة ومتهمن آخرين بإجراء العملية في 

بغداد أو نقله إلى محافظة أربيل إلجراء العملية". 
وبن أن "كل ش��������خص يبيع عضو من أعضاء جس��������مه 
فهو متهم أيضًا بحسب القانون كون قانون األعضاء 
 البشرية واالتجار بالبشر حدد ضوابط ووضع لجنة 
مس��������ؤولة عن إص��������دار املوافقات للش��������خص الذي يروم 

 التبرع بأعضائه البش��������رية والتي تش��������مل الفحوصات 
وغيره��������ا م��������ن الش��������روط والتي تك��������ون تابعة ل��������وزارة 

الصحة". 
وأكد مكي "اس��������تمرار هذه العملي��������ات"، مطالبا "وزارة 
الصحة بتش��������ديد الرقاب��������ة للقضاء عليه��������ا بالتعاون 
مع  جهات اخرى"، مستغربا "س��������هولة االتفاق وإجراء 
الفحوص��������ات ومن ثم إجراء العملية في مستش��������فيات 
معروفة  ببغداد كون ذلك يحتاج إلى ضوابط ومتابعة 

ورقابة". 
وأشار إلى أن "مبلغ عمولة املتهمة وعصابتها يتراوح 
مابن خمس��������مائة ألف دينار إلى مليون دينار عراقي 
 من كل شخص وفي بعض األحيان تكون العمولة من 
الطرف��������ن أي املتب��������رع واملتبرع له"، الفت��������ا إلى "توقيف 
 املتهم��������ة اس��������تنادا ألح��������كام امل��������ادة 18 من قان��������ون زرع 
األعضاء البشرية والتي يعاقب فيها القانون بالسجن 

مدة  ال تقل عن )10( عشر سنوات".  
من جانبها، تق��������ول املتهمة في اعترافاتها أمام قاضي 
التحقيق: "ف��������ي عام 2013 تعرفت على امرأة كونها من 
 س��������كنة منطقتنا ونش��������أت بيننا عالقة صداقة ولكون 

حالتها املادية كانت س��������يئة عرض��������ت عليها بيع احد 
كليتاه��������ا  لقاء مبل��������غ 8 مالين دينار عراق��������ي ووافقت 
فقامت بإجراء الفحوصات الالزمة وبعد ذلك توجهت 
إلى احد  املستشفيات االهلية في بغداد إلجراء العملية 
وهناك التقت بأحد األش��������خاص وهو وس��������يط في بيع 
األعض��������اء  البش��������رية واملس��������ؤول عن جلب األش��������خاص 

الذين يشترون تلك األعضاء". 
وتتحدث املتهمة عن العملي��������ة الثانية التي كانت عام 
2015 وبينم��������ا كانت تس��������كن في من��������زل اقاربها عندما 
 حض��������ر اليها رجل وأخبرها انه يرغ��������ب في بيع كليته 
كونه مدينا بمبالغ مالية بس��������بب خس��������ارته في لعبة 
القمار  وفعال قمت باالتصال باملدعو بالوس��������يط وتم 
االتف��������اق على مبلغ 11 مليون دينار عراقي لقاء بيعها 
وت��������م اج��������راء  تل��������ك العملية ف��������ي احد املستش��������فيات في 

محافظة اربيل كون املشتري هناك". 
ام��������ا العملية الثالثة، تق��������ول املتهمة إنها كانت في عام 
2016 عندم��������ا حضر إليه��������ا املتهم املوق��������وف معها في 
هذه  القضية وهو ابن شقيقها واخبرها انه يرغب في 
بيع كليته كون حالته املادية سيئة فوافقت على طلبه 

 واخبرته بانها تعرف ش��������خصا يرغب في شراء الكلية 
وتم االتفاق على مبلغ ثمانية مالين دينار نظير بيعه 
 للكلى وتم اجراء العملية في احد املستشفيات بمدينة 

اربيل وكانت حصتها من ذلك 300 ألف دينار. 
والعملية الرابعة بحس��������ب م��������ا تعترف كانت في نهاية 
ع��������ام 2017 اذ حضرت الى منزلها املدعوة )ز.س(  وهي 
تس��������كن في املنطقة نفس��������ها والتي عرض��������ت بيع كلية 
ش��������قيقها ) ج.س( وفعال اتصلت بالوسيط الذي يعمل 
 ايضا في املتاجرة باالعضاء البشرية وتم االتفاق معه 
عل��������ى املبلغ وهو ثمانية مالين دين��������ار عراقي وكانت 
 حصته��������ا 500 الف دينار وتم اج��������راء العملية في احد 

املستشفيات بمدينة اربيل. 
وعن إلقاء القبض عليها تتابع املتهمة أن ابن شقيقتها 
املته��������م اآلخر ف��������ي هذه القضية جلب احد األش��������خاص 
 واخب��������ره بانه يروم بيع كليته وفع��������ال تم االتفاق على 
مبل��������غ الش��������راء وهو 7 مالين وخمس��������مئة أل��������ف دينار 
عراقي  وكانت حصتها منها هو 500 ألف دينار وعند 
إج��������راء الفحوصات في احد مستش��������فيات بغداد القي 

القبض  عليهم من قبل القوات األمنية. 

األنصاري.. من بائع كتب إلى مسؤول 
عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل لـ"داعش" 

عصابات تستغل المعوزين لشراء أعضائهم .. ومستشفيات أهلية تجري العمليات 

الدوالر الليبي المجمد.. عملة مزيفة جديدة تتداولها شبكات النصب واالحتيال

 "القضاء" تعرض اعرتافات مسؤول أكرب معسكر للتنظيم اإلرهابي  

■ اإلرهابي ابو حسن األنصاري يظهر كمتحدث في أحد الفيديوهات التي اصدرها داعش

بغداد / إيناس جبار

انتش��������رت في بغ��������داد عمل��������ة أجنبية من ال��������دوالر األمريك��������ي عرفت 
بمصطلح )ال��������دوالر الليبي املجمد(  تس��������تخدمها عصابات تزييف 

العملة في عمليات النصب واالحتيال على املواطنن. 
وفيم��������ا أكد البنك املركزي عدم وجود هكذا عملة وان ما يتم تداوله 
ه��������و عملة مزيفة، ق��������ال قضاة  مختصون ان ال��������دوالر الليبي املجمد 

عملة تداولتها عصابات النصب لكن مازالت نسبتها قليلة. 
  ويقول القاضي صهيب أديب مرجان قاضي محكمة تحقيق الكرخ 
أن "املعلومات الواردة إلى  محكمتنا من مكتب إجرام الخضراء تفيد 
بوجود أش��������خاص يبيعون عم��������الت مزيفة من ال��������دوالر  األمريكي"، 

الفتا إلى أن "املتداول من البيانات عنها أنها عملة دوالر ليبية". 
وأض��������اف مرج��������ان في حديث إل��������ى "القض��������اء" أن "اإلخب��������ار عن هذه 
العمليات تم في وقت متأخر من  الليل  الس��������يما بعد تكررها وكان 
اإلخب��������ار بأن هناك عمليات أخرى، وقمن��������ا بالتحري واخذ الحيطة 
 والحذر ونصب كمن بع��������د التأكد من املعلومة وتم القبض الفعلي 

على إحدى العصاب��������ات  وبحوزتهم  مبلغ مقداره 30 ألف دوالر من 
املبال��������غ الليبية املجمدة أو ما يعرف قيمته بالعامية  ب�" ثالث دفاتر 

او شدات"  من فئة املائة دوالر". 
وأكد مرجان ان "املبالغ أرس��������لت بكتب رس��������مية إل��������ى البنك املركزي 
ا منها أصولية وال تتجاوز  العراقي وأجابنا بكتاب  رسمي انه جزء

ما مقداره ألف دوالر تستخدم للتمويه واملتبقي  مزيفة". 
ويواص��������ل أن "العصابة التي تم إلقاء القب��������ض عليها بالكمن املعد 
وبالتع��������اون مع األجه��������زة األمنية  تتك��������ون م��������ن أب وأبنائه االثنن 
احدهم��������ا حدث وصديقيهم��������ا، االبن األول لدي��������ه تعامل تجاري عن 
 طريق مواقع التواصل االجتماعي وبالتنس��������يق مع عدة أش��������خاص 
في محافظات العراق كالبصرة  والدول املجاورة )تركيا( والتنسيق 
التجاري يكون مع عدة أشخاص بواسطة االبن األكبر  واالتفاق بأن 
يأخذ على )الدفتر( مبلغ )40 او60( ورقة أي بمبلغ اقل وهو بدوره 
يبيعها بمبلغ  الذي يحدده وأيضا يكون أقل من املائة وهكذا تتكرر 

عمليات بيع وترويج هذه العملة املزيفة".  
ويؤكد أن "ش��������رط البيع بينهم أن يستلم املبلغ بكيس لدائن شفاف 

من خالله يس��������تطيع رؤية العملة  النقدية األصلية الظاهرة دون أن 
يفتح الرزمة، وتك��������ون مناطق توزيعها في بغداد )حي البنوك(  في 
جانب الرصافة  وحي الخضراء تحديدا في جانب الكرخ وما زالت 
العملي��������ة جارية ف��������ي  القبض على باقي املش��������تركن كونها عمليات 

تقوم بها شبكات وهي عادة منظمة". 
ويلف��������ت صهيب إلى أن "اح��������د املتهمن تم تهديده بع��������دم اإلدالء أو 
الش��������هادة عن القضية وإال تعرض   للتصفية مع عائلته وهذا يبن 
أن هناك مشتركن آخرين وانه مازال هناك ترويج لهذه  الجريمة".  

من جانبه، يروي احد املتهمن املروجن للعملة كيفية البدء بالعمل 
والترويج بالعملة املجمدة  أن��������ه "في مطلع العام الحالي تعرف عن 
طري��������ق )الفيس بوك( على عراقي مقيم في تركيا عن  طريق نش��������ره 
إلعالن يروم فيه بيع  دوالرات مجمدة أصولية وبمبلغ )ستة مالين 
دينار عراقي   لكل عشرة آالف دوالر أمريكي حيث اخبرني أن البنك 
املرك��������زي ال يأخذون بها كون أرقامها  ممس��������وحة من قبل البنك وان 

بإمكاني تصريفها خارج البنك واالستفادة منها ماديا".  
ويوضح املتهم انه "أرس��������ل بمش��������اركة صديق له مبلغ 25 ألف دوالر 

أمريكي خمس��������ة عش��������ر ألفا  منه��������ا تعود له ولباق��������ي لصديقه وعبر 
احدى ش��������ركات التحويل املعروفة أرس��������لنا املبل��������غ ولديه  وصوالت 
بذل��������ك وبعد التأك��������د من اس��������تالمه للمبلغ ل��������م يصلن��������ا أي تحويل 
واخبرن��������ا حينه��������ا بأننا تعرضنا  لالحتيال من قبل هذا الش��������خص 

املقيم في تركيا". 
ويواص��������ل الحديث "اخبرنا إن كنا نريد اس��������تعادة املبلغ فعلينا أن 
نعمل معه في ترويج الدوالر  األمريكي املجمد ودلنا على  ش��������خص 
تواصلن��������ا معه عن طريق الهاتف فقط ولم نلتق، واس��������تلمت  مبالغ 
مالية لم أقم بفتحها حس��������ب االتفاق عن طريق شخص يرسلها لم 
يكن نفس��������ه في كل م��������رة  وقمنا بهذا العملية ما يقارب تس��������ع مرات 
وتركزت العمليات في مناطق شارع فلسطن واملوال  ومدينة العاب 

السندباد".  
ويع��������رج املتهم على أن "العمليات ناجح��������ة لم تكن ناجحة جميعها 
فبعضها فشل كون املش��������تري  يكتشف أنها مزيفة أو مجمدة" الفتا 
إل��������ى انه "اش��������ترك في العملية معنا أش��������خاص ع��������دة بعضهم بعلم 

 وبعضهم دون ذلك". 

القبض على امرأة عملت كسمسارة متاجرة بالكلى
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عمليات القبض ال تتم إال بأوامر قضائية.. ومكتب املفتش العام مسؤول عن تنفيذها

قاضي تحقيق الرصافة: دونا أقوال 189 متهما بالمقامرة والروليت 
وحاسبنا ناشري فيديوهات القبض

وأك��������د القاضي املخت��������ص بنظر قضايا 
مكت��������ب مفت��������ش ع��������ام الداخلية بش��������ار 
محمد جسام أن "رئيس مجلس القضاء 
األعلى ومنذ بداي��������ة العام  الحالي وجه 
بتشكيل لجان متخصصة من الجهات 
األمنية وبإش��������راف قاض للتحقيق في 
ملف صاالت الروليت والقمار وس��������بل 
إنهاء  الظاهرة الس��������لبية التي انتشرت 

في اآلونة األخيرة ." 
وأضاف جسام في حديث إلى "القضاء" 
أن "هذا التوجيه يأتي امتدادا للخطوات 
الواضح��������ة والجريئة للقضاء في إنهاء 
عدد من الظواهر  الس��������لبية مثل ظاهرة 
العشائرية  العش��������ائرية والنهوة  الدكة 
وظاه��������رة التح��������رش"، مش��������يرا إل��������ى أن 
"التوجيه وصل للمحاكم كافة باتخاذ 
 االجراءات القانونية الس��������ريعة وفرض 
مرتكب��������ي  بح��������ق  املش��������ددة  العقوب��������ات 
جريمة لع��������ب القم��������ار وإدارة الصاالت 
املعدة لذل��������ك، وإصدار أوام��������ر  قضائية 
ملداهمة صاالت وأماكن ممارس��������ة هذه 

الجريمة  ." 

دور القضاء والمحكمة
وتابع جس��������ام متحدثا ع��������ن دور املحكمة 
والقضاء في اإلشراف على األجهزة األمنية 
والتحقيقية إن "العمليات كافة التي تقوم 
بها الجهة  التحقيقية في مفتش��������ية وزارة 
الداخلية من ضب��������ط وإحضار للمتهمن 
ال تت��������م إال بأوام��������ر قضائية تص��������در منا، 
وال تت��������م اال بع��������د اطالعن��������ا الكام��������ل  على 
الش��������كاوى واإلخب��������ارات املقدمة وحضور 
املخبرين واملشتكن الى املحكمة ليتسنى 
لنا توجيه الجه��������ات التنفيذية املختصة 
بتنفي��������ذ  أوام��������ر القب��������ض واإلحضار وفق 

القانون ." 
وأك��������د القاض��������ي أن "املحكمة ت��������دون أقوال 
املفرزة املنف��������ذة للعملية ش��������هودا إضافة 
ال��������ى إحضار املتهم��������ن لتصديق أقوالهم 
وبحض��������ور  ان  وج��������دت  واعترافاته��������م 
االدعاء الع��������ام ومحامي املته��������م ويختتم 
املحض��������ر بتوقيع كاف��������ة الجهات املذكورة 
كضمانة لحماية املتهم، لتحال الدعاوى 
 ال��������ى املحكمة املختصة إلص��������دار العقوبة 

املناسبة بحق املدان او اإلفراج ." 

وضماناته��������م  املتهم��������ن  حق��������وق  وع��������ن 
ولتس��������هيل مراجعة وكالئهم لفت قاضي 
التحقي��������ق ال��������ى قيام��������ه "بتوجي��������ه مكتب 
مفت��������ش ع��������ام وزارة الداخلية  ب��������ان تكلف 
وحده��������ا  القضائ��������ي  التحقي��������ق  ش��������عبة 
بعرض كافة الش��������كاوى على املحكمة بعد 
ان كان��������ت عدة جه��������ات تقوم به��������ذا العمل 
واملواطنن  املحامن  تس��������هيال  ملراجعات 
ع��������ن قضاياه��������م، ولس��������هولة معرفة مكان 
بتحدي��������د  وجه��������ت  املتهم��������ن  احتج��������از 
املواقف والس��������جون وعدم  تشعبها حيث 
حدد س��������جنا مركز شرطة املثنى والقناة، 
إضافة لقيامي مع االدعاء العام بمتابعة 
ميدانية للسجون واملتهمن لتوفير كافة 

 الوسائل املالئمة الحتجازهم ." 

صاالت القمار والروليت
وبش��������أن صاالت القم��������ار والرولي��������ت، أكد 
قاض��������ي اول محكمة تحقي��������ق الرصافة أن 
"عملي��������ة املداهم��������ة والضب��������ط نف��������ذت بعد 
صدور ق��������رار قضائي  بذل��������ك، وتم القبض 

ومتهم��������ة،  متهم��������ا   )189( عل��������ى  حينه��������ا 
ومن ب��������ن امللقى القبض عليه��������م عدد من 
ضباط ومنتسبي األجهزة األمنية وتمت 
 إحالتهم الى الجهات املختصة ملحاكمتهم 
وفق القوانن العس��������كرية النافذة"، مشيرا 
ال��������ى "إلق��������اء القب��������ض عل��������ى )40( متهم��������ا 
م��������ن الجنس��������يات  األجنبية وأحيل��������وا الى 
املحكم��������ة املختصة عن جريمت��������ي اإلقامة 
غير املش��������روعة ودخول بعضهم املخالف 
للقان��������ون إضافة إلى جريم��������ة لعب  وإدارة 

الروليت والقمار ." 
وعن سبب اختيار مكتب مفتش عام وزارة 
الداخلي��������ة لتنفي��������ذ هذه املهم��������ة الخطيرة 
والج��������دل الذي دار حول هذا، ذكر القاضي 
"أننا أعلنا في  وقت سابق ان ضمن امللقى 
القبض عليهم عددا من ضباط ومنتسبي 
األجه��������زة األمني��������ة وهذا ه��������و صميم عمل 
املفتشية إضافة الى ان  األخيرة تعتبر من 
أعضاء الضبط القضائي املشار إليهم في 
امل��������ادة )39( من قانون أص��������ول املحاكمات 
الجزائية وال يوجد ما يمنعنا من  تكليف 

أي جهة لتنفيذ األوامر القضائية ." 
وعّم��������ا يتداول ف��������ي اآلون��������ة األخيرة حول 
وجود س��������رقة للمضبوطات، قال جس��������ام 
"حتى االن لم تتوفر لدينا اية إش��������ارة تدل 
على فقدان او  سرقة مضبوطات مالية او 
س��������اعات ومجوهرات من صاالت الروليت 
واملداهمات الحاصلة بخصوص ذلك كما 
تداولته بعض وس��������ائل  االعالم، ولم تقدم 

لنا أي شكوى عن هذا املوضوع ." 

شائعات واتهامات بالتعذيب
أما عما تداولته وسائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي حول قضية إلقاء القبض على 

ابن ش��������قيق إحدى أعضاء مجلس النواب 
والي��������ة  التحقي��������ق مع��������ه أوضح جس��������ام أن 
"القضي��������ة ال تزال قي��������د التحقيق وال يمكن 
اإلعالن عم��������ا وصلت الي��������ه املحكمة لحن 
صدور ق��������رار مكتس��������ب  الدرج��������ة القطعية 
صادر من املحكمة املختصة"، الفتا إلى أن 
"آلية التحقيق االبتدائي التي نش��������رت في 
مقطع الفيديو والتي اشارت إليها  النائبة 
ف��������ي اكثر من مقابل��������ة تلفزيونية بتعرض 
ابن شقيقها للتعذيب فأنها تعود للجهة 
التحقيقية وليس في املحكمة كما اشيع ." 

وذك��������ر أن "املحكمة تق��������وم بتصديق أقوال 
املتهم امامي كق��������اض مختص وبحضور 
االدعاء العام ومحامي املتهم، إضافة الى 
ذلك قمنا  بفتح قضي��������ة تحقيقية منفردة 
لبي��������ان املقص��������ر ومحاس��������بته، وأرس��������لنا 
املته��������م ال��������ى وزارة الصحة إلج��������راء تقرير 
طبي تفصيل��������ي لبيان مدى صحة  االدعاء 
بالتعذي��������ب، وت��������م س��������حب القضي��������ة م��������ن 
مفتش��������ية الداخلي��������ة وإيداعه��������ا في مكتب 
التحقي��������ق القضائي ف��������ي املحكمة لضمان 
س��������المة التحقيق  واإلج��������راءات القانونية 

كافة ." 
وف��������ي ما يتعل��������ق بوج��������ود قضية فس��������اد 
تخص نفقات الش��������رطة االتحادية أوضح 
قاض��������ي أول محكمة تحقي��������ق الرصافة ان 
"املحكم��������ة لم تردها أي  ش��������كوى او قضية 
به��������ذا الخص��������وص، وإننا على اس��������تعداد 
لفت��������ح تحقيق باي ابالغ او ش��������كوى تقدم 

بهذا الشأن  ." 
وردا على سؤال بشأن ما اثير في وسائل 
االعالم من قبل احدى النائبات عن قيامنا 
بفتح )13( دعوى كيدية قدمت من مفتشية 
وزارة  الداخلي��������ة البتزاز مواطن ذكر ان "ما 

أثي��������ر جانب الص��������واب جمل��������ة وتفصيال، 
حيث توصلنا بعد ان قدم املواطن املذكور 
ش��������كواه وقيامنا  بفتح قضية باملوضوع 
وفق املادة )432( من قانون العقوبات الى 
ان م��������ن قام برف��������ع عدد م��������ن الدعاوى على 
صاحب الشكوى وهو أحد  منتسبي وزارة 
الداخلي��������ة وجرى التحقيق معه وتبن انه 
رفعه��������ا بخص��������وص ش��������كاوى ومواضيع 
ش��������خصية ولم تقدم عن طريق املفتش��������ية 
أي  دعوى بهذا الش��������أن وانه��������ا أقيمت في 
محاكم متع��������ددة وليس ملحكم��������ة تحقيق 
الرصاف��������ة واملفتش��������ية أي صلة باألمر كما 

تداول االمر ." 

فيديو صاالت الروليت   
وعن نش��������ر مقطع فيدي��������و مداهمة صاالت 
الروليت ولعب القم��������ار ومقطعي الفيديو 
الخاصن بالتحقيق وضبط أحد املتهمن 
أوضح  القاض��������ي األول ان "نش��������ر الفيديو 
الخ��������اص بصاالت الرولي��������ت ولعب القمار 
مخال��������ف للقان��������ون حي��������ث قم��������ت بتوقيف 
املنتس��������بن القائم��������ن على  النش��������ر وفتح 
قضية تحقيقية بحقهم لقيامهم بالنش��������ر 
دون الحصول على أمر قضائي إضافة إلى 
أن التحقي��������ق في قضي��������ة الروليت والقمار 
 س��������ري اس��������تنادا إلى أحكام املادة )57( من 

قانون أصول املحاكمات الجزائية ." 
ولف��������ت إل��������ى ان "نش��������ر املقطع��������ن اآلخرين 
أيضا مخال��������ف للقانون ك��������ون القضية لم 
يصدر فيها قرار نهائي مكتس��������ب الدرجة 
القطعي��������ة وتم فتح  قضية مس��������تقلة بحق 
املقصرين"، مؤكدا ان "النشر بهذه الطريقة 
يشكل جريمة وفق املادة )102( من قانون 

العقوبات". 

القضاء يحدد أماكن مشاهدة الطفل المحضون 
ويتابع قضية "المختفين" المجهولة مصائرهم

بغداد / القضاء

حدد مجل��������س القضاء األعلى خالل 
جلس��������ته مطل��������ع األس��������بوع املاضي 
أماكن مش��������اهدة الطف��������ل املحضون 
ال��������ذي انفص��������ل أبواه��������ا ب��������أن تكون 
باتف��������اق  ذويه أو ف��������ي أماكن بعيدة 
عن املحاكم مراعاة لنفس��������ية الطفل، 
موس��������عا في ع��������دد مرات املش��������اهدة 
وح��������االت االصطح��������اب، وفي ش��������أن 
آخر كل��������ف  املجلس قض��������اة املحاكم 
بمتابع��������ة قضية املختفن املجهولة 
مصائرهم وتكليف أعضاء االدعاء 
ال��������ى جميع االماكن  العام لالنتقال 
التي يشتبه  أن تكون مقرا الحتجاز 

املفقودين. 
وق��������ال املتح��������دث الرس��������مي ملجلس 
عب��������د  القاض��������ي  األعل��������ى  القض��������اء 
الس��������تار بيرق��������دار إن "املجلس عقد 
الجلسة العاشرة الحضورية مطلع 
األس��������بوع  الحالي برئاس��������ة رئيس 
محكمة التمييز االتحادية القاضي 
فائ��������ق زيدان، وأص��������در مقررات عدة 
منها ترقية ونقل وانتداب عدد من 
الس��������ادة  القضاة وأعض��������اء االدعاء 

العام". 
وأضاف بيرقدار أن "رئيس مجلس 
رؤس��������اء  وج��������ه  األعل��������ى  القض��������اء 
االس��������تئناف بعقد ندوات ش��������هرية 
مع السادة قضاة املحاكم بمختلف 
 االختصاصات للتوصل الى أفضل 
السبل لحسم الدعاوى وفق القانون 

ويما يراعي مصلحة املواطنن". 
وتاب��������ع بيرق��������دار أن "املجلس ناقش 
قضية األطفال ممن انفصل أبواهم 
وج��������رى تكلي��������ف رؤس��������اء محاك��������م 
لقض��������اة  التوضي��������ح  االس��������تئناف 
ب��������ان االصل  األح��������وال  الش��������خصية 
في دعاوى مش��������اهدة املحضون هو 
ان يك��������ون مكان املش��������اهدة بحس��������ب 
املتداعن وبعكس��������ه  الطرفن  اتفاق 
يتم تحديد  مكان املشاهدة من قبل 
املحكم��������ة، ويراعى ان يك��������ون املكان 
خ��������ارج مق��������رات املحاك��������م و دوائ��������ر 
التنفيذ التي قد تؤثر على نفس��������ية 
املحضون  وأن يت��������م اختيار املقرات 
النس��������وية ومق��������رات املجتمع املدني 
عوضًا عن ذلك كمكان للمش��������اهدة"، 
الفت��������ا إل��������ى "مراع��������اة التوس��������ع في 

تحديد عدد  مرات املش��������اهدة خالل 
الش��������هر الواح��������د وكذل��������ك الس��������ماح 
بحاالت االستصحاب على ان يبقى 
املحض��������ون ل��������دى حاضن��������ه لضمان 
رعاية وإشراف  األبوين للمحضون 

بشكل عادل". 
وناق��������ش مجل��������س القض��������اء االعلى 
"م��������ا يثي��������ره البع��������ض بخص��������وص 
االشخاص املجهول مصيرهم وأكد 
عل��������ى متابع��������ة نتائج عم��������ل محاكم 
التحقيق  الت��������ي كلفت بالتحري عن 
مصير املفقودين املجهول مصيرهم 
وجم��������ع املعلومات عنه��������م من كافة 
الجه��������ات املختصة وتكليف أعضاء 
 االدع��������اء العام لالنتق��������ال الى جميع 
األماكن التي يش��������تبه أن تكون مقرا 
الحتج��������از املفقودي��������ن واالس��������تمرار 
بتقديم التقارير الى رئاسة االشراف 
 القضائ��������ي ملفاتح��������ة كاف��������ة الجهات 
املختص��������ة للتوصل ال��������ى مصيرهم 

بشكل عاجل"، بحسب بيرقدار. 

وأكمل املتحدث الرسمي أن "املجلس 
أك��������د على التنس��������يق بن رئاس��������ات 
االس��������تئناف واملرك��������ز االعالمي في 
مجل��������س القضاء االعل��������ى لتوضيح 
تس��������توجب  الت��������ي  املهم��������ة   االم��������ور 
التوضيح للرأي العام وبما يضمن 
اط��������الع الكاف��������ة عل��������ى حقيق��������ة دور 
القض��������اء ف��������ي الحفاظ عل��������ى حقوق 

 املواطنن وحماية املال العام". 
وتاب��������ع أن "املجل��������س أق��������ر تخوي��������ل 
رؤساء االس��������تئناف تشكيل محاكم 
الجنح والتحقي��������ق املختصة بنظر 
قضاي��������ا املرور حس��������ب م��������ا يقضيه 

قانون  املرور". 
وقال "ج��������رى التأكيد عل��������ى توجيه 
بخص��������وص  الس��������ابق  املجل��������س 
املحافظات  قدس��������ية  على  املحافظة 
التي تحتضن املراقد املقدسة وعلى 
وجه  الخص��������وص محافظة النجف 
االش��������رف والتع��������اون مع الس��������لطات 
األمني��������ة بمختل��������ف اختصاصاتها 

للقضاء على الجرائم التي انتشرت 
مؤخرًا  وبشكل عاجل". 

وأف��������اد ب��������أن "املجلس كلف رؤس��������اء 
االس��������تئناف ومدع��������ي ع��������ام املنطقة 
التحقي��������ق  االس��������تئنافية وقاض��������ي 
املخت��������ص بنظ��������ر قضاي��������ا الكمارك 
االنتقال  فورًا الى املنافذ الحدودية 
لالطالع على سير عمل تلك املنافذ 
والوقوف على حاالت خرق القانون 
فيها وتقديم تقرير مفصل بعمل كل 
 منفذ من هذه املنافذ مع التوصيات 
املناسبة لغرض رفعها الى الجهات 

التنفيذية املختصة". 
وذكر انه "تمت مناقشة تقرير رئاسة 
هيأة اإلشراف القضائي بخصوص 
العدد الكبي��������ر من املعامالت املزورة 
ج��������راء  بالتعوي��������ض  للمطالب��������ة 
 العملي��������ات الحربية وق��������رر املجلس 
املعام��������الت  بتل��������ك  النظ��������ر  إع��������ادة 
وتكلي��������ف الس��������ادة القضاة رؤس��������اء 
اللج��������ان الفرعي��������ة بإجراء الكش��������ف 

من قبلهم  مباش��������رة على املمتلكات 
املتض��������ررة بغي��������ة الدقة ف��������ي تقدير 
منحة التعوي��������ض حفاظًا على املال 
الع��������ام واس��������تدعاء اللج��������ان الطبية 
املختص��������ة  املكلفة بإع��������داد التقارير 
الطبي��������ة الخاصة باملصابن للتأكد 
من صحة تل��������ك التقارير بعد ثبوت 
تزوير بعض ضعاف النفوس لهذه 

التقارير  الطبية". 
وخل��������ص إل��������ى أن "مجل��������س القضاء 
اللجن��������ة  تقري��������ر  ناق��������ش  االعل��������ى 
القضائية التي زارت مجلس قضاء 
اقليم كردستان وتوصلت الى عدد 
م��������ن  التوصي��������ات التي من ش��������أنها 
بإقام��������ة  القض��������اء  اس��������تغالل  من��������ع 
الدعاوى غير الصحيحة س��������واء في 
املحاك��������م التابعة للقضاء االتحادي 
ام للقضاء ف��������ي  االقليم ووضع آلية 
مناسبة لتنس��������يق العمل القضائي 
ب��������ن القض��������اء االتح��������ادي وقض��������اء 

اإلقليم". 

■ مجلس القضاء األعلى ناقش محاور مهمة خالل جلسته العاشرة هذا العام.. عدسة/ حيدر الدليمي

ذكر أن عددا كبريا من املعامالت "املزورة" تصل لتعويض املتضررين من العمليات احلربية
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الحماية القانونية 
لبطاقات االئتمان

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

يش��������هد عصرنا الحالي ث��������ورة هائلة في التعام��������الت التجارية التقليدية 
وااللكتروني��������ة وصاحب هذا التطور ظهور  مؤسس��������ات مصرفية ومالية 
تعتم��������د على ه��������ذه التقني��������ات ملا تتميز به��������ا من س��������هولة الحصول على 
الخدمات دون  أي عناء باإلضافة إلى السرعة في انجاز التعامالت املالية 
مع حماية أمنية تضمن للمس��������تهلك والتاجر حقهم  وللمصرف النس��������بة 

املحددة ولذلك تعددت وسائل الدفع وفق املتطلبات املقصودة. 
  ومن تلك الوس��������ائل بطاقة الس��������حب املصرفية وبطاق��������ة الوفاء والبطاقة 
الذكية وغيرها وكذلك  البطاقة  االئتمانية التي تتميز بانتشارها الواسع 
بحيث أصبحت من األنش��������طة األساس��������ية املتوفرة في اغلب املؤسس��������ات 
 املصرفي��������ة وخصوص��������ا ف��������ي قضايا دف��������ع الروات��������ب التقاعدي��������ة ورواتب 
املوظفن ولتعامل اإلفراد بها لش��������راء  احتياجاتهم من السلع والخدمات 
وس��������حب مبلغ نق��������دي دون الحاجة إلى حمل نقود معهم وتمثل وس��������يلة 
س��������هلة  للحصول على ائتم��������ان قصير األجل له وتتمي��������ز بطاقة االئتمان 
بخصائص تجعلها مس��������تقلة عن وس��������ائل الوف��������اء  التقليدية فطبيعتها 
القانوني��������ة والوظيفة التي تقوم بها تجعلها تأخذ مكانتها بن وس��������ائل 
الوفاء الحديثة وتس��������تعمل  بطاق��������ة االئتمان على املس��������توى الدولي رغم 

اختالف العمالت. 
  ول��������م يضع املش��������رع العراقي تعريف��������ا لبطاقة االئتمان س��������واء في القانون 
املدني العراق أو قانون التجارة  العراقي ونظرا النتش��������ار بطاقة االئتمان 
وكثرة استعمالها أصبحت عرضة العتداءات كثيرة سواء من قبل  حاملها 
باإلخالل بااللتزامات التعاقدية أو اإلساءة من طرف الغير كسرقتها مثال، 
وبما ان التعامل ببطاقة  االئتمان قام بش��������كل أساسي على نظام تعاقدي 
ينش��������أ ب��������ن أطرافه )الجه��������ة املصدرة ، حام��������ل البطاقة ، التاج��������ر(  عالقات 
تعاقدية ويرت��������ب التزامات محددة في ذمة كل ط��������رف في مواجهة الطرف 
اآلخر املتعاقد معه واذا  اخل احد األطراف بالتزاماته تقوم عليه مسؤولية 
مدني��������ة واذا وقعت البطاقة في يد ش��������خص غير حاملها  الش��������رعي وكانت 
البطاق��������ة مس��������روقة أو ضائعة وتم اس��������تخدامها وتس��������بب الغير بالضرر 
لحاملها الش��������رعي يكون  مسؤوال على أس��������اس املسؤولية التقصيرية وال 
تق��������وم املس��������ؤولية العقدية الن الغي��������ر أجنبي عن العقد املب��������رم بن  أطراف 
بطاقة االئتمان  وكل خطا يسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 

وفقا للقواعد العامة في  القانون املدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.  
  وبتزايد اس��������تعمال بطاقة االئتمان خاصة في املجال التجاري لس��������هولة 
لة  تس��������وية املعامالت فقد تنهض  املس��������ؤولية الجزائية حيث تتم مس��������اء
حامل البطاقة جزائيا في حالة االس��������تخدام غير املش��������روع للبطاقة خالل 
 فترة صالحيتها من خ��������الل الوفاء بقيمة البضائع أو الخدمات رغم عدم 
وجود الرصيد الكافي والس��������حب من  جهاز توزيع العملة مع علمه بعدم 
وجود رصيد كاف له واالس��������تخدام غير املشروع للبطاقة بعد انتهاء مدة 
 صالحيتها  واس��������تخدام بطاق��������ة ملغاة وجريمة تزوي��������ر بطاقة االئتمان 

وجريمة استعمال البطاقة املزورة  وجريمة سرقة البطاقة. 
  وان انتش��������ار بطاقات االئتمان بش��������كل واس��������ع نظرا ملا توف��������ره من األمان 
والسرعة والسهولة في التعامل  وتمكن حاملها من الحصول على العديد 
من الخدم��������ات املالية يتطلب تحديد العالق��������ة القانونية لبطاقة االئتمان 

 وتحدي��������د النظام القانون��������ي التي تخضع له وان 
التعامل ببطاقة االئتمان  يتم في وس��������ط غير 
مادي لذلك يتضمن  االس��������تعمال غير املشروع 
لها أس��������اليب ومفاهيم جدي��������دة تتطلب قواعد 
خاصة تتناس��������ب مع هذه البيئة الس��������يما في 
 ظل ع��������دم وجود تش��������ريع قانوني ف��������ي النظام 
القانون��������ي العراق��������ي خاص��������ة بهذه الوس��������يلة 
الجدي��������دة ف��������ي الدفع ينظ��������م عملي��������ة  إصدارها 
ويحكم العالقات الناتجة عن اس��������تعمالها بما 

يضمن سالمة استقرارها. 

بغداد/ زيد األعرجي  

قال القاضي املختص بنظر قضايا مكتب مفتش عام وزارة الداخلية، إن محكمته نظرت نحو 360 قضية 
خالل ستة أشهر، مؤكدا  القبض على 189 متهما ومتهمة بممارسة القمار والروليت في العاصمة بينهم 
40 أجنبيا تمت إحالتهم إلى املحاكم املختصة .  وعزا سبب تكليف مفتشية الداخلية بتنفيذ أوامر القبض 
إلى أن معظم امللقى القبض عليهم من األجهزة األمنية وهذا هو صميم عمل  املكتب، فيما أوضح أن نشر 

فيديوهات القبض أمر مخالف للقانون وتم فتح قضايا تحقيقية بحق املنتسبن املقصرين . 
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وعرج القاضي على أبرز نقاط الخالفات 
الداخلية التي ضربت التنظيم وساهمت 
في تشتيته وضعفه،  الفتا إلى أن جوهر 
الصراع يكم��������ن في النزاع على املناصب 
املهمة بن العراقي��������ن واألجانب، إال أنه 
 يذّك��������ر بأح��������د ده��������اة اإلرهاب وه��������و أبو 
حمزة املهاجر الذي لعب دورا في إطفاء 
الخالف��������ات وتوجيه التنظي��������م  اإلرهابي 

إلى قيادة موحدة. 
ويؤك��������د القاضي أن��������ه "عند تس��������نم أبي 
بك��������ر البغدادي منص��������ب زعامة التنظيم 
عام 2014 اعتم��������د بالدرجة  األولى على 
املقاتلن األجان��������ب من الجزيرة العربية 
كونهم يحملون ف��������ن الخطابة واإلقناع 
والده��������اء بدلي��������ل  كان يعتم��������د عليه��������م 
كإعالمي��������ن وش��������رعين، وف��������ي الجانب 
عل��������ى  البغ��������دادي  يعتم��������د  العس��������كري 

املقاتلن  العراقين". 
وأش��������ار جفات إل��������ى أن محكمته تمكنت 
م��������ن "حس��������م مل��������ف املتهم��������ن العراقين 
بعدم��������ا ج��������رى اس��������تالم أكثر م��������ن   1500 
متهم تم اس��������تجوابهم جميعا وحس��������م 
التحقيق ف��������ي 1200 دعوى، حتى بلغت 

نسبة االنجاز 80 %". 
وتمنى أن "تتكلل هذه الجهود بالقضاء 
عل��������ى التنظيمات اإلرهابي��������ة"، الفتا إلى 
أن "ما نأمله أيضا من  الدولة واملعنين 
بامللف األمني أن يلتفتوا إلى ما نلمسه 
م��������ن تحقيقاتن��������ا ويك��������ون لن��������ا دور في 

معالجة ونشأة  اإلرهاب". 

 * مازال حميط العا�صمة ي�صكل �صداعا 
للأمن ب�صبب �صمه حوا�صن اإرهابية، 

كيف تتحدث عن هذا  امللف؟
 - نع��������م، املش��������كلة أن هذه املناط��������ق زراعية 
وتح��������وي بس��������اتن وطرقا نيس��������مية ومن 
الصعوبة بمكان تأمينها  بشكل كامل من 
قبل القوات األمنية، فهي بيئة جيولوجيا 
مس��������اعدة للتخفي واالختب��������اء في جحور 
األمني��������ة،  األجه��������زة  ال  تصله��������ا  وأماك��������ن 
اإلرهابيون يختفون فيها لفترات طويلة 
ويخرج��������ون لتنفي��������ذ عملي��������ة ويعاودون 
 االختباء مرة أخرى، لكن مجموع أعدادهم 
ال يتعدى في كل م��������كان عناك الثالثن أو 
العش��������رين ف��������ردا،  ونس��������تطيع أن نحدد أن 
س��������بعة أو ثمانية منه��������م فعالون وهؤالء 
مطلوب��������ون ألجهزتنا األمني��������ة ويتخفون 
بهويات  مزورة، لكن ال يش��������كلون خطورة 

كبيرة على العاصمة. 

 * من خلل حتقيقاتكم مع الإرهابيني، ما 
هي موارد الدعم املايل للتنظيم؟

 - بالنسبة ملوارد الدعم املالي نستطيع أن 
نقول إن التنظيم منذ نش��������أته س��������واء كان 
تحت مسمى تنظيم  الدولة اإلسالمية وما 
سبقه من مس��������ميات كتنظيم دولة العراق 
االسالمية أو تنظيم القاعدة، منذ نشأتها 
 كانت هذه التنظيمات تعتمد في تمويلها 
عل��������ى الجباي��������ة واالتاوات م��������ن املواطنن 
وميس��������وري الحال من  املقاولن واألطباء، 
وكان أف��������راد التنظيم يأخ��������ذون املبالغ من 
املواطنن بالترهيب الس��������يما عندما كان 
 الوضع األمني سيئا ما يجبر امليسورين 
للدفع من أجل التخلص من خطرهم، لكن 
التنظي��������م بعد ذاك  تط��������ور وأصبح يعتمد 

على جهده ومشاريعه الشخصية. 

 * هل اأ�صبح التنظيم ميتلك م�صاريع 
اقت�صادية؟

 - نع��������م، فمثال ف��������ي مناطق ش��������مال بغداد 
بحي��������رات  داع��������ش  اس��������تثمر  وجنوبه��������ا 
األس��������ماك واس��������تثمر في محطات  الوقود 
ونقل��������ه وتهريب��������ه، ما س��������اهم ف��������ي زيادة 
الدخل لدي��������ه بواردات تص��������ل إلى مالين 
ال��������دوالرات خاصة بعد  ع��������ام 2014 عندما 
س��������يطر على آبار نفط وأراض واسعة في 
الع��������راق وس��������وريا، كل هذا منح��������ه أمواال 
كبيرة  جدا وميزانيات ضخمة اس��������تطاع 
من خاللها ان ينهض بأعماله املس��������لحة، 
إذ كان يق��������وم بعمليات اس��������تخراج  النفط 
من س��������وريا وتكريره في مصافي العراق 
وتغذية ما يحتاجه من وقود الى مقاتليه 
وتهريب��������ه من خ��������الل  عصاب��������ات التهريب 
املنتش��������رة في ش��������مالي س��������وريا والعراق، 
م��������ا در عليه بأم��������وال كبي��������رة، إضافة إلى 
فرضه ما  يس��������مى بالزكاة على من يسكن 
األراض��������ي الخاضع��������ة لس��������يطرته، فضال 
عن ذل��������ك فالتنظي��������م عندما س��������يطر على 
 محافظات نينوى واألنبار وصالح الدين 
وضعه يده على أموال كبيرة في املصارف 
التابع��������ة له��������ذه  املحافظ��������ات إضاف��������ة إلى 
عجالت الدولة والبنى التحتية وأس��������لحة 

الدولة وغيرها. 

 * ماذا عن الدعم اخلارجي لتنظيم 
داع�ش؟ 

 - الدعم الخارج��������ي كان موجودا بعد عام 
2003 وعند بداية نش��������وء هذه التنظيمات 

مباشرة وبقي مستمرا  لغاية 2016، وكان 
يأتي هذا الدعم عبر ما يسمى املؤسسات 
اإلسالمية الخيرية التي استخدمت قضية 
 مس��������اعدة املحتاج��������ن والفق��������راء كغط��������اء، 
لكنها في الحقيقة كانت تمارس عمليات 
اإلرهابي��������ة  والجماعات  املنظمات  تمويل 
املس��������لحة، إال أن هذه املؤسس��������ات أش��������رت 
لدينا في ما بعد وهن��������اك عقوبات دولية 
فرضت  عليها. وهذه الجمعيات منتشرة 
ف��������ي دول عربي��������ة وأجنبية، لك��������ن بعد عام 
2016 أصبح��������ت هن��������اك إرادة دولية  للحد 
من أعم��������ال هذه الجمعيات واملؤسس��������ات 
الخيري��������ة كما يطلق عليها، فقد تالش��������ت 
أعماله��������ا وضعف��������ت إل��������ى  درج��������ة كبي��������رة 

وأصبحت األموال مرصودة. 
   

 * هل مت تفكيك �صبكات للدعم املايل، وما 
هي اآلية عملها؟

 - نعم جرى تفكيك إحدى أكبر الش��������بكات 
وأخطره��������ا، ه��������ذه الش��������بكة تتك��������ون م��������ن 
أش��������خاص أصحاب ش��������ركات  وصيرفات 
ومكات��������ب تحويل مال��������ي ومخولن بفتح 
مناف��������ذ )ك��������ي كارد( متواجدي��������ن أغلبه��������م 
في محافظ��������ات األنب��������ار  واملوصل وخالل 
س��������يطرة التنظي��������م اإلرهاب��������ي عل��������ى هذه 
املحافظات اس��������تعان بهذه الش��������ركات في 
عملي��������ة إدارة  وتدبي��������ر أموال��������ه وم��������ن ث��������م 
تحويلها إلى باقي دول العام، اس��������تطعنا 
م��������ن أصح��������اب  ف��������ردا   11 عل��������ى  القب��������ض 
ه��������ذه  الش��������ركات والصيرف��������ات وأجرين��������ا 
التحقيقات وتابعنا حركة األموال ابتداًء 
من االيداع الى السحب. وكانت  املبالغ عن 
عملي��������ة تحويل األموال ف��������ي اليوم الواحد 
تص��������ل الى ثالث��������ة أو أربع��������ة مالين دوالر 
بن االع��������وام   2014 – 2017 وكانت األموال 
توزع بن الس��������ودان ودبي ال سيما تركيا 

بدرجة كبيرة إذ تدخلها  األموال دون أية 
اس��������تفهامات عن مصدرها وان كانت هذه 
األموال توزع بطرق احتيالية لعدة مكاتب 
 وشركات السيما في منطقة غازي غنتاب 
إذ أصبحت للتنظيم ميزانية كبيرة خالل 

هذه الفترة. 

 * كيف تفرق بني الإرهابيني املحليني من 
جهة والإرهابيني العرب والأجانب من جهة 
اأخرى، من  ناحية ولئهم لفكرة الإرهاب ، 

وكيفية انتمائهم؟
 - الفرق بن اإلرهابين املحلين واألجانب 
يحت��������اج إلى بح��������ث واس��������ع، لك��������ن لنتفق 
عل��������ى أن املنتم��������ن إل��������ى ه��������ذه  الجماعات 
اإلرهابي��������ة ال يختلف أحده��������م عن اآلخر، 
لكن ثبت لنا من خ��������الل الواقع العملي أن 
املقاتلن  األجانب يكونون أش��������د شراس��������ة 
م��������ن املقاتلن العراقي��������ن لربما يرجع هذا 
للعامل والتهيئة النفس��������ية التي  تختلف 
بن املقات��������ل األجنبي والعراق��������ي والدافع 
الذي يأتي إليه األجنبي بحس��������ب اعتقاده 
ه��������و القتال ث��������م القتال  ثم الش��������هادة وهذا 
الفكر يغذي الجماع��������ات األجنبية وحتى 
العربية أيضًا الس��������يما أن املقاتل العربي 
غالب��������ا م��������ا  يكون مش��������روع انغماس��������ي أو 
انتح��������اري، وظهر لدينا أيض��������ًا أن املقاتل 
األجنبي يقاتل بشراس��������ة، أم��������ا العراقيون 
 فغالب��������ا م��������ا يكونون من أصح��������اب املراكز 

الحساسة وأصحاب الكلمة األخيرة. 

 * هذا يقود اإىل اخللف الكبري الذي غالبا 
ما ي�صق التنظيمات الإرهابية، هل هناك 

معلومات حول  خلفاتهم الداخلية؟
 - في تنظيم داعش هناك خالف أساس��������ي 
وجوه��������ري من بداية نش��������أته، وهو النزاع 
بن العراقين واألجانب  على من يتس��������نم 
املناص��������ب العلي��������ا ف��������ي إدارة  التنظيم، إذ 
ب��������دأ بع��������د مقت��������ل اإلرهابي أب��������ي مصعب 
الزرق��������اوي،  وازداد هذا الخ��������الف على من 
يخلفه، وحدث انشقاق كبير بن املقاتلن 
املحلي��������ن واألجانب الذي��������ن  يتزعمهم أبو 
حمزة املهاج��������ر. قبل هذا كان هناك تناغم 
آن��������ذاك بن زعيم القاعدة أس��������امة بن الدن 
وأب��������ي  مصع��������ب الزرق��������اوي وإن كانوا لم 
يتناغموا في بعض األمور لكنهم متفقون 
على النهج اإلجرام��������ي، وكان  الدور األبرز 
ف��������ي تقريب وجه��������ات النظ��������ر بينهم ألبي 
حمزة املهاجر الذي يعرف بدهائه الكبير 
واس��������تطاع ان  يطفئ جم��������رة الخالف بن 

اإلرهابين املحلين واألجانب. 

 * ماذا فعل اأبو حمزة؟ 
  - اس��������تطاع اإلرهابي أب��������و حمزة املهاجر 
ان يقن��������ع العراقين بأن إمارة التنظيم في 
بالد الرافدين س��������وف  تؤول إلى ش��������خص 
عراق��������ي ويجري تش��������كيل دولة إس��������المية 
عل��������ى نهج الرس��������ول )ص(، وأقنع الجميع 
بفكرة  الخالفة والش��������روط التي تتوفر في 
الخليف��������ة وهي أن يكون من س��������اللة النبي 
وأن يكون عراقيا قرشيا حسينيا،  وبذلك 
آل��������ت الخالفة إلى أبي عمر البغدادي الذي 
س��������يطر عل��������ى التنظيم وأجب��������ر جميع ما 

يسمى بالرايات  الجهادية أن تبايعه. 

 * هل انتهت اخللفات بعدها؟  
 - املشكلة بن العراقين واألجانب خمدت 
إال أنها لم تنطفئ وبقيت موجودة بحيث 
كان أب��������و حمزة  املهاجر الذي يلقب بوزير 
الحرب واملخطط واملدبر لجميع العمليات 
اإلجرامية التي تحدث في العراق  ينشغل 

بحلها وإطفائها. 

 * كيف هو ال�صراع الداخلي الآن للتنظيم 
وملن الكلمة العليا؟ 

 - عند تس��������نم أبي بكر البغ��������دادي منصب 
زعامة التنظيم عام 2014 اعتمد بالدرجة 
م��������ن  املقاتل��������ن  األجان��������ب  عل��������ى  األول��������ى 
الجزي��������رة العربي��������ة كونه��������م يحملون فن 
الخطاب��������ة واإلقن��������اع والده��������اء بدليل كان 
يعتمد عليهم  كإعالمين وشرعين، وفي 
الجانب العس��������كري يعتمد البغدادي على 
املقاتل��������ن العراقي��������ن، لكن في ع��������ام   2017 
نشب خالف في سوريا أحدث شقا كبيرا 
في داعش بن املقاتلن األجانب من شمال 
إفريقي��������ا  وتحديدا املغاربة والتونس��������ين 
مع اآلخرين، وح��������اول املغربيون االنقالب 
على الخليفة أبو بكر البغدادي  وتطورت 
املش��������كلة إل��������ى القتال بينهم ألن��������ه في ذلك 
الوقت حاولوا ش��������ق التنظي��������م باعتبار أن 
الخليف��������ة خانهم  واختبأ الس��������يما عندما 
تم تحرير املوصل، وهذا االنش��������قاق مازال 

موجودا حتى اآلن.  

 * ما هي اأبرز جن�صيات الإرهابيني 
الأجانب؟

 - ال يمكن أن نحدد جنسياتهم، لتنوعها، 
فالجنس��������يات العربية له��������ا حضور كامل 
السيما مقاتلي الجزيرة  العربية وشمال 
إفريقيا بما يضمه من دول ليبيا وتونس 
اإلرهابي��������ون  أم��������ا  واملغ��������رب،  والجزائ��������ر 
األجان��������ب  فغالبا ما يتوافدون من ش��������رق 

آسيا وشرق أوربا. 

 * ما هي ال�صبل الكفيلة براأيك لطي ملف 
الإرهاب نهائيا؟ 

 - ملف اإلرهاب ال يدوم فهو بدأ يضمحل 
ويضعف، لكن ما يتكفل بنهايته سياسة 
دولية ونهج واضح  يجب أن يتخذ، ابتداء 
من تجفيف مناب��������ع الدعم املالي فأن دوال 
يجب أن تحاس��������ب وتوضع أمام املساءلة 
 القانوني��������ة ألن التنظي��������م يم��������ارس غس��������ل 

األم��������وال ف��������ي مناط��������ق عدي��������دة. وللقضاء 
نهائيا على داع��������ش أيضا يؤدي  الجانب 
الفك��������ري دورا مهما، فاإلرهاب نتيجة فكر 
متطرف يجب أن يواجه بفكر جديد يقوي 
األف��������كار  االس��������المية الس��������امية التي تنور 
وتنعش العقول املخدوع��������ة نحن بحاجة 
إلى فكر جدي��������د عن اإلس��������الم الذي  حاول 

اإلرهاب تشويه صورته الحقيقية. 

 * هل نحتاج اإىل خطوات اأي�صًا على 
ال�صعيد املحلي؟ 

 - نع��������م، محلي��������ا، اذا اردن��������ا القض��������اء على 
التنظي��������م نحت��������اج الى عقوب��������ة وإصالح، 
والعقوب��������ة موج��������ودة تفرضه��������ا  املحاك��������م 
واألجه��������زة األمني��������ة، لكن ما ه��������و أصعب 
وأهم؛ اإلصالح، وأنا أتساءل: هي مصائر 
املتهم��������ن  املودعن بعقوبات بالس��������جن؟ 
ما ه��������ي وجهتهم بع��������د إكمالهم العقوبة؟ 
ه��������ل س��������يعودون للتنظي��������م أم ال؟. نعم أنا 
 أؤك��������د عودته��������م إل��������ى اإلره��������اب، بدليل أن 
الكثير منهم كانوا من خريجي الس��������جون 
أطلق س��������راحهم ثم ما لبثوا  أن عادوا إلى 

مستنقع الجريمة. 

 * ماذا نحتاج براأيك؟ 
 - نح��������ن نحتاج الى مؤسس��������ات إصالحية 
ال مراكز احتجاز، وكذلك األمر ينطبق مع 
األحداث من مرتكب��������ي  الجرائم، اذ يحتاج 
هؤالء الصغار إلى مدرسة تأهيل حقيقية، 
واتخاذ التدابير الالزمة بدراسة حواضن 
تحييده��������ا وتصويبها،  وكيفية   اإلرهاب 
وبالطبع الح��������ل ليس بتكثيف العس��������كر، 
إنما باحتضان أهالي املناطق  الس��������اخنة 
وفرض التعلي��������م التربوي اإلجباري إذ أن 
كثيرا من اإلرهابين ممن نحقق معهم ال 
يمتلكون  تعليما أوليا وغالبا ما يتلقون 

تعليمهم من خطباء الفتنة. 

 * لنتحدث عن جرائم اخلطف يف بغداد، 
باعتبارها اأحد �صنوف الإرهاب الذي 

تتوىل حمكمتكم نظر  ق�صاياه؟
 - جرائ��������م الخط��������ف انخفض��������ت ف��������ي امل��������دة 
األخي��������رة، فعلى مس��������توى محكمتنا ربما 
هن��������اك دع��������وى أو اثنت��������ان، نع��������م  ارتفعت 
في األع��������وام املاضية لكن بع��������د عام 2017 
انخفضت بش��������كل كبير بعد تشكيل فريق 
متخص��������ص  بمكافح��������ة جرائ��������م الخط��������ف 
ووجود توجه قضائي بتش��������ديد العقوبة 
ودخ��������ول التقنيات التي تق��������ود إلى أماكن 

 العصابات. 

 * ما هي جهود حمكمة التحقيق 
املتخ�ص�صة بق�صايا الإرهاب يف الكرخ 

خلل املدة الأخرية؟
 - هن��������اك إصرار كبير لدى قضاة التحقيق 
وجه��������د ال مثي��������ل له ف��������ي حس��������م القضايا 
م��������ن خالل تنقلهم م��������ن  املحكمة إلى مراكز 
االحتجاز والتحقيق والتفتيش وإجراءات 
حسم األوراق، واستطعنا أن نحسم ملف 
 املتهم��������ن العراقين بعدما جرى اس��������تالم 
اكث��������ر م��������ن 1500 مته��������م تم اس��������تجوابهم 
جميعا وحسم التحقيق في   1200 دعوى، 
حتى بلغت نس��������بة االنجاز 80 %، ويتابع 
رئيس مجل��������س القضاء األعل��������ى ورئيس 
االس��������تئناف  عمل هذه املحكمة باستمرار 

ولم يقصروا في توفير احتياجاتها. 

 * ماذا تتمنى بكلمة اأخرية؟ 
 - نتمن��������ى أن تتكلل هذه الجهود بالقضاء 
عل��������ى التنظيمات اإلرهابية، لكن ما نأمله 
أيضا من الدولة  واملعنين بامللف األمني 
أن يلتفتوا إلى ما نلمس��������ه من تحقيقاتنا 
ويك��������ون لن��������ا دور ف��������ي معالج��������ة ونش��������أة 

 اإلرهاب. 

كشف قاضي أول محكمة تحقيق اإلره��اب في الكرخ علي حسن جفات عن تفكيك شبكة خطيرة لتمويل  تنظيم داعش اإلرهابي تضم 
صيرفات ومنافذ صرف وشركات تحويل، الفتا إلى أن املبالغ التي يتم  تحويلها يوميا كانت تصل الى ثالثة أو أربعة مالين دوالر وعلى 

مدى نحو ثالث سنوات. 
للتنظيم اإلرهابي منذ  نشوئه واعتماده على اإلتاوات  التطور االقتصادي واملالي  "القضاء" عن  وتحدث جفات خالل ح��وار موسع مع 

والدعم الخارجي، حتى استثماراته في املشاريع االقتصادية وتهريب  النفط. 

قاضي أول محكمة تحقيق اإلرهاب في الكرخ:    شركات مال حولت 
ماليين الدوالرات يوميا إلى الخارج لصالح "داعش" على مدى سنوات

* حزام بغداد جيولوجيا هو بيئة مساعدة للتخفي واالختباء في جحور 
وأماكن ال تصلها األجهزة األمنية،  اإلرهابيون يختفون فيها لفترات طويلة 

ويخرجون لتنفيذ عملية ويعاودون االختباء مرة أخرى

* استطاع اإلرهابي أبو حمزة املهاجر ان يقنع العراقين بأن إمارة التنظيم 
في بالد الرافدين سوف تؤول إلى  شخص عراقي ويجري تشكيل دولة 

إسالمية على نهج الرسول )ص( 

* عام 2014 سيطر داعش على آبار نفط وأراض واسعة في العراق 
وسوريا، كل هذا منحه أمواال كبيرة جدا  وميزانيات ضخمة 

استطاع من خاللها ان ينهض بأعماله املسلحة

*الدافع الذي يأتي إليه األجنبي بحسب اعتقاده هو القتال ثم القتال 
ثم الشهادة وهذا الفكر يغذي الجماعات  األجنبية وحتى العربية أيضًا 
السيما أن املقاتل العربي غالبا ما يكون مشروع انغماسي أو انتحاري

أجرى الحوار / مروان الفتالوي

   من جباية اإلتاوات إىل املشاريع االقتصادية           ما هو دور أبي حمزة املهاجر يف التنظيم؟

■ رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية.. عدسة/ محمد سامي
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بغداد/ عالء محمد  

 "أبو س��������راقة" س��������فاح ف��������ي عصابات 
داع��������ش اإلرهابية القي القبض عليه 
بجه��������ود اس��������تخباراتية وبإش��������راف 
مباش��������ر  م��������ن قب��������ل قاض��������ي تحقيق 

نينوى املختص بقضايا اإلرهاب. 
نس��������ب للعمل في اتصاالت "داعش" 
اإلرهابي وشارك في إبادة جماعية 
لاليزيدي��������ن مع مجموع��������ة إرهابية 
 كبيرة مس��������لحة بعدم��������ا دخل برفقة 
مجموعته ملجمع القحطانية فقتلوا 
النس��������اء والرج��������ال واالطفال ومن ثم 

اسروا  االيزيديات الشابات. 
بدوره��������ا، صدقت محكم��������ة تحقيق 
نينوى اقواله استنادا الحكام املادة 
الرابعة م��������ن قانون مكافحة االرهاب 
ام��������ام  اعت��������رف  لع��������ام   2005 وال��������ذي 
القاض��������ي املخت��������ص ب��������كل العمليات 
االرهابي��������ة واالجرامية التي ش��������ارك 

فيها. 
ويقول املتهم )ع.أ.ح( إنه "من مواليد 
1989 م��������ن أبوي��������ن عراقي��������ن ويعمل 
كاس��������با ويس��������كن محافظة نينوى/ 
الجدع��������ة  مخي��������م  القي��������ارة   ناحي��������ة 
الخام��������س وس��������ابقا كان يس��������كن في 
ناحية املحلبية قرية املختري"، الفتا 
إلى أنه لم  يغ��������ادر "املنطقة التي كان 
يسكنها خالل فترة تواجد عصابات 
داع��������ش وبتاري��������خ 2014/7/2 ذهب 
وم��������ن تلقاء  نفس��������ه لالنضمام اليهم 
كون��������ه يؤم��������ن بأفكارهم ال��������ى احدى 
الجزيرة  ف��������ي منطق��������ة  مضافاته��������م 
التابعة لقضاء الحضر  وقام بترديد 
البيع��������ة عل��������ى ي��������د اح��������د اإلرهابين 

ويدع��������ى )أبو أنم��������ار( وبعدها دخل 
بما يس��������مى دورة شرعية  وعسكرية 
ف��������ي منطقة الجزي��������رة للتدريب على 
سالح نوع كالشنكوف ملدة 15 يوما 
إضافة الى التدريب على  اس��������تخدام 
الدوش��������كة األحادي��������ة والقاذف��������ة ملدة 

عشرين يوما". 
وأضاف اإلرهابي أن "الدورة شملت 
إلق��������اء محاض��������رات دينية ودروس��������ا 
ش��������رعية تكفيري��������ة لتنظي��������م داعش 
 اإلرهاب��������ي، فيم��������ا تم تنس��������يبه  بعد 
إكمال الدورة ال��������ى ديوان الجند في 
والي��������ة دجل��������ة وتم تس��������ليمه س��������الح 
كالشنكوف  مع أربعة مخازن بكامل 

عتادها مع جعبة كم��������ا ارتدى الزي 
الداعش��������ي العس��������كري وكانت كنيته 
)أبو س��������راقة(  واس��������تلم مهمة إرسال 
واس��������تقبال االتص��������االت على جهاز 
الالسلكي )الهوكي توكي( في قاطع 
القيارة".  وتابع اإلرهابي ابو سراقة 
أن��������ه بعد ذلك جاء أم��������ر بالتحرك مع 
مجموعته املتكونة من خمسة عشر 
داعشيا  للقتال في قضاء سنجار مع 
مجاميع أخرى ليب��������دأ الهجوم ليال 
الس��������اعة الثالثة بعد منتصف الليل 
على مجمع  القحطانية الذي يسكنه 
االيزيديون وكان عدد املشاركن في 
الهج��������وم من قبل التنظي��������م من كافة 

الكتائب حوالي  مئتي داعشي. 
يقول "كن��������ا نحمل أس��������لحة متنوعة 
ليت��������م دخ��������ول املجم��������ع فج��������را دون 
قتال وبعد محاص��������رة املجمع جرى 
الشابات  أس��������ر  النس��������اء االيزيديات 
وأخذهن كس��������بايا وتم قتل الشباب 
والرجال الكبار في الس��������ن والنس��������اء 
الكبي��������رات ف��������ي  الس��������ن وكذل��������ك قتل 
األطف��������ال الذي��������ن تتج��������اوز أعمارهم 
الثالث سنوات فما فوق، كما تم قتل 
أعداد كبي��������رة من  االيزيدي��������ن أثناء 

القبض عليهم في الشارع". 
س��������ن  دون  "األطف��������ال  أن  ويتح��������دث 
الثالث��������ة يترك��������ون ف��������ي الع��������راء دون 

طعام أو ش��������راب فيما تأخذ والدتهم 
الج��������وع  م��������ن  كس��������بية،  ليموت��������وا 
والعط��������ش وكان ه��������ذا األم��������ر صادرا 
من الكتيبة التي ينتم��������ي إليها، أما 
النساء السبيات فكان  يتم توزيعهن 
على أفراد التنظيم ليتم اغتصابهن 
في داخل الدور الس��������كنية في مجمع 

القحطانية". 
وأش��������ار إلى أنه تم سحبه للقتال في 
قضاء بيجي واش��������ترك ف��������ي معركة 
الشهر الثالث من عام 2015 ويبن أنه 
 في "الس��������اعة الواحدة بعد منتصف 
اللي��������ل ب��������دأ الهج��������وم عل��������ى القوات 
األمنية املتواج��������دة في قضاء بيجي 
واس��������تخدم  مع مجموعته األسلحة 
الثقيلة واملتوسطة والخفيفة إضافة 
س��������الح الكالش��������نكوف وقام بإطالق 
الق��������وات  مخ��������ازن  باتج��������اه  س��������بعة 
انسحبنا  املعركة  األمنية ولشراسة 
ال��������ى إح��������دى مضاف��������ات داع��������ش في 
قضاء بيجي وبعدها  انسحبنا الى 
قاطع القيارة وحدثت اشتباكات في 

قاطع القيارة". 
وأضاف في محضر اعترافاته أيضًا 
أنه انسحب إلى ناحية حمام العليل 
ومن ثم إل��������ى قاطع الجزي��������رة وبعد 
ترك  قواتنا  وانكس��������ار   االنسحابات 
س��������الحه في منطقة جزيرة الحضر 
وه��������رب واختفى عن األنظ��������ار لفترة 
وم��������ن  ث��������م ذهب وس��������كن ف��������ي مخيم 
الجدعة الخامس��������ة وانتقل للس��������كن 
ف��������ي مدين��������ة املوصل لفت��������رة قصيرة 
ثم ع��������اد إل��������ى مخي��������م  الجدعة لحن 
إلق��������اء القب��������ض علي��������ه بع��������د جهود 

استخباراتية. 

أبو سراقة: قتلنا الشبان وكبار السن واألطفال 
وأخذنا الفتيات االيزيديات! 

القادسية / غسان مرزة

قضت محكمة الجنايات في رئاس��������ة استئناف 
القادس��������ية حكم��������ا بالس��������جن املؤبد ض��������د ثالثة 
مدانن  س��������طوا على دار أح��������د األطباء متنكرين 
ب��������زي الش��������رطة، وقام��������وا بس��������رقة أموال��������ه م��������ع 

محتويات ثمينة  في الدار. 
وتذك��������ر تفاصي��������ل القضية الت��������ي اطلعت عليها 
"القض��������اء" انه في ش��������هر كان��������ون الثاني من عام 
2019  دخل ثالثة متهمن باالشتراك مع متهمن 
آخرين دار أحد املواطنن ليال، وكانوا يحملون 
 أسلحة ظاهرة عن طريق انتحالهم صفة رجال 

الشرطة بدافع السرقة. 
وأفاد املشتكي بأن عدة أشخاص ملثمن ماعدا 
أحدهم كان مكشوف الوجه، قد دخلوا إلى دارهم 
 وقام��������وا بتقييده��������م بعد ان هددوهم بواس��������طة 

األسلحة النارية التي يحملونها وادعوا بأنهم 
من رجال  الش��������رطة وقاموا بتفتيش الدار بحثا 
عن مواد مخدرة وأوراق مزورة، كما يدعون، ثم 
تركوا الدار  ليكتشف املشتكون أن أغراضهم قد 

بعثرت وأن دارهم قد تعرضت للسرقة.  
وذكر املش��������تكون أن "املجرمن قاموا بسرقة 23 
ألفًا وس��������تمائة دوالر أمريكي ومليون ومائتي 
 ألف دينار عراقي وكمبيوتر نوع لينوفا وثالثة 
أجهزة هات��������ف نقال وجهاز تس��������جيل كاميرات 
 ومجموعة من املخش��������الت الذهبي��������ة عبارة عن 
ستة معاضد وسوارين وقالدة وحلقتن وسبع 

 أقراط وسلسلة وساعة ذهبية". 
  م��������ن جانبه��������م أف��������اد املتهم��������ون ف��������ي التحقيق 
االبتدائي بما وجه اليهم من اتهام وذكروا أنهم 
قد  اش��������تركوا مع املتهمن املف��������ردة دعواهم على 
السطو املس��������لح على دار املش��������تكي كونه يعمل 

 طبيبا ولدي��������ه أموال كثيرة وقد قام ببيع أرضه 
مؤخرا ويحتفظ بمبلغها في الدار. 

وأظه��������رت وقائع الدع��������وى أن املتهم��������ن حملوا 
أس��������لحتهم الناري��������ة وه��������ي عب��������ارة مسدس��������ات 
ورشاش��������ات  كالش��������نكوف وتلثم��������وا بواس��������طة 
)كليتات سوداء( وركبوا بسيارة أحد املتهمن 

ودخلوا الى داخل  الدار. 
ووزع��������وا أدواره��������م قب��������ل الجريم��������ة، وبع��������د أن 
قاموا بتقييد املش��������تكن بواسطة قطعة قماش 
واستولوا  على املس��������روقات هرعوا بالهرب من 
مح��������ل الحادث وبعدها تقاس��������موا املس��������روقات 

فيما بينهم. 
وم��������ن جهتها، وج��������دت املحكم��������ة أن املتهمن قد 
اعترفوا تحقيق��������ا ومحاكمة بما وجه إليهم من 
اتهام  وق��������د اقتنعت املحكمة بصح��������ة اعترافهم 
واإلقرارات الصادرة منهم كونها جاءت مفصلة 

ومطابق��������ة  لوقائ��������ع الدعوى وقد أدل��������وا بها مع 
توفر كافة الضمانات القانونية لهم.  

تعززت اعترافات وإق��������رارات املتهمن ومحضر 
كش��������ف الدالل��������ة وش��������كوى املش��������تكن ومحاضر 
 الضب��������ط ومحض��������ر الكش��������ف واملخط��������ط ملح��������ل 
الحادث ومحضر تفريغ القرص املدمج وتقرير 
قس��������م  تحقيق األدلة الجنائية / ش��������عبة الطبعة 
الجرمية ومحضر التشخيص وهي أدله كافية 

ومقنعة  لتجريم املتهمن . 
   لذا قررت املحكمة تجريمهم وحكمت وجاهيا 
عل��������ى كل واحد م��������ن املجرمن بالس��������جن املؤبد 
1/440و2و3و4  امل��������ادة  أح��������كام  إل��������ى   اس��������تنادا 
م��������ن قانون العقوبات واحتس��������اب م��������دة توقيف 
املجرم��������ن،  وإعطاء الحق للمش��������تكن للمطالبة 
بالتعويض أمام املحاكم املدنية بعد اكتس��������اب 

القرار الدرجة  القطعية. 

جنايات القادسية: المؤبد لثالثة مدانين سطوا 
على دار طبيب بزي رجال الشرطة

)1(
204 /  الهيئة املوسعة الجزائية/2019 

املبدأ: 
القرارات الصادرة من الهيئة املوسعة الجزائية 
ملحكم��������ة التميي��������ز االتحادية بات��������ة وال يجوز 

طلب التدخل التمييزي عليها . 

القرار: 
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوسعة الجزائية 
ملحكم��������ة التمييز االتحادي��������ة. لوحظ بأن طل��������ب التدخل 
التمييزي املقدم اليها من  قبل الس��������يد نائب املدعي العام 
ام��������ام محكم��������ة الجناي��������ات املركزي��������ة/ الهيئ��������ة األولى قد 
أنصب على القرار الصادر من هذه الهيئة بالعدد   1372/

الهيئة املوسعة الجزائية/2018 في 2018/10/22 والذي 
قض��������ى بقبول طل��������ب تصحيح الق��������رار التمييزي الصادر 
م��������ن الهيئة  الجزائية ملحكم��������ة التمييز االتحادية بالعدد 
2307/الهيئة الجزائية/2017 في 2017/10/3 وتصديق 
ق��������رار الحكم بتجريم املته��������م )ص.  م. أ( وفق أحكام املادة 
الرابعة/1 وبداللة املادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة 
اإلره��������اب الصادر من محكمة جناي��������ات الرصافة بالعدد 
  3151/ج/2016 ف��������ي 2017/1/15 وإع��������ادة الدع��������وى إلى 
محكمتها إلعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها دون 
االس��������تدالل باملادة )132(  م��������ن قانون العقوب��������ات. وطلب 
التدخ��������ل التميي��������زي بوضع��������ه الراهن واجب الرد ش��������كاًل 
وال يمك��������ن التصدي ملا ورد فيه موضوع��������ًا. ألن  القرارات 
التي تصدرها الهيئة املوسعة الجزائية ملحكمة التمييز 
االتحادي��������ة بات��������ة وال يج��������وز طل��������ب التدخ��������ل التمييزي 

عليها أما تمس��������ك الس��������يد  نائب املدعي الع��������ام بأن القرار 
الص��������ادر من الهيئ��������ة املوس��������عة موضوع طل��������ب التدخل 
التميي��������زي معدومًا. ألنه قضى بقب��������ول طلب التصحيح 
 على قرار حكم صادر من محكمة الجنايات س��������ق وان تم 
نقض��������ه من قبل الهيئة الجزائية ملحكم��������ة التمييز والتي 
أصدرت قرارها بإلغ��������اء  التهمة واإلفراج عن املتهم أعاله 
لع��������دم كفاية االدلة ولم يعد بعد ذل��������ك أي حكم يصلح ان 
يخض��������ع للتدقيقات التمييزية فهذا القول مردود  قانونًا 
وجدل في غير محله. ألن قرار الهيئة املوس��������عة الجزائية 
بقبول طل��������ب التصحيح قد جاء متفقًا واملفهوم املخالف 
لحك��������م الفق��������رة )1(  م��������ن امل��������ادة )267( من قان��������ون اصول 
املحاكمات الجزائية والتي بموجبها ال يقبل التصحيح 
للقرار التمييزي إذا كان ص��������ادرًا بالنقض  لغرض اجراء 
املحاكم��������ة او التحقي��������ق مج��������ددًا. أما بخ��������الف ذلك وكان 
الق��������رار التمييزي قد ج��������اء بالنقض وتص��������دى ملوضوع 
الدع��������وى الجزائية  ولم يتم ارجاعها إلى محكمتها بغية 
اجراء املحاكمة او التحقيق مجددًا. فأن طلب التصحيح 
عل��������ى مثل هكذا قرارات واردة قانونًا وال  يش��������وبها اذا ما 
تصدت لها محكمة التمييز بقبول طلب التصحيح عيب 
االبطال او االنعدام الن التكيف القانوني للطعن بطريق 
تصحي��������ح  القرار التميي��������زي او أي طعن آخ��������ر هو إجراء 
قضائ��������ي يلجأ إليه بالطعن باألح��������كام القضائية ومنها 
االح��������كام الجزائية لضمان تقويم ما ش��������ابها  من خطأ او 
قصور في فهم الوقائع وتطبيق احكام القانون عليها او 
عيب في االس��������تدالل. اذ ان محل الطعن بطريق تصحيح 
القرار  التمييزي هو الق��������رار الصادر من محكمة التمييز 
فيقتضي ابتداًء التصدي له وبعد قبول طلب التصحيح 
للق��������رار التمييزي التصدي مج��������ددًا  بنظر الطعن املتعلق 
باألحكام الصادرة من محكمة املوضوع. وتأسيسًا على 
ما تقدم قررت املحكمة رد طلب التدخل التمييزي ش��������كاًل 
 وص��������در القرار باالتفاق ف��������ي 20/رجب/1440ه��������� املواف��ق 

2019/3/27م . 

)2(
 146/  الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ : 

اس��������تقر قضاء محكمة التمييز االتحادية على عدم احقية املحاكم 
بطل��������ب تعي��������ن املحكم��������ة املختصة مكاني��������ا عند حص��������ول التنازع 
بينهما ، ما  دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار رفض االحالة . 

القرار : 

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية في محكمة 
التميي��������ز االتحادية، وجد أن محكمة األحوال الش��������خصية في 
الكوفة تطلب  من هذه املحكمة تعين املحكمة املختصة مكانيًا 
بنظ��������ر الدعوى وترى ه��������ذه املحكمة ان املش��������رع عقد في املادة 
)13/أواًل/ب2-( م��������ن  قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 
1979 املعدل للهيئة املوسعة املدنية اختصاصها بنظر النزاع 
الحاص��������ل بن محكمتن ح��������ول  تعين االختص��������اص النوعي 
او الوظيف��������ي لتعلق هذين االختصاص��������ن بالنظام العام ، اما 
االختص��������اص املكاني فهو من حق الخص��������وم وألي  منهم - ان 
ش��������اء ذلك - الطعن تمييزًا بقرار رفض اإلحالة )م 79،216( من 
قانون املرافعات املدنية وقد اس��������تقر قضاء هذه املحكمة على 
 عدم أحقية املحاك��������م بطلب تعين املحكم��������ة املختصة مكانيًا 
عند حصول النزاع بينهما فكان متعينًا على املحكمة املضي 
بنظر الدع��������وى  من النقطة التي وصلت اليه��������ا مادام الطرفان 
او احدهم��������ا لم يطعن بقرار اإلحالة لذا قرر اعادة الدعوى الى 
محكمة األحوال الش��������خصية /  الكوفة لنظرها وحسمها وفق 
احكام القانون واشعار محكمة األحوال الشخصية في كربالء 
بذلك، وصدر القرار باالتفاق في   15/رمضان/1440ه� املواف���ق 

2019/5/20م . 

)3(
 450/  الهيئة االستئنافية منقول/2019 

املبدأ : 
حيث ان القضاة اعضاء الهيأة التمييزية هم ذاتهم رئيس وعضو 
الهي��������أة االس��������تئنافية وقد ابديا رأيا في الدع��������وى فقد توفر فيهما 
س��������بب من  اسباب الرد حسب نص املادة 3/93 من قانون املرافعات 

املدنية . 

القرار : 

ل��������دى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع 
ضمن املدة القانونية والشتماله عن أسبابه قرر قبوله 
ش��������كال ولدى عطف النظر  على الحك��������م املميز وجد انه 
غير صحي��������ح ومخال��������ف للقان��������ون الن املدعية/املميز 
عليها قد أس��������تندت في مطالبتها للتعويض على قرار 
الحك��������م  الصادر من محكمة جن��������ح الرميثة في الدعوى 
املرقم��������ة 367/ج/2017 وحي��������ث أن الدع��������وى الجزائي��������ة 
املذك��������ورة س��������بق وأن نظرت من قبل  الهي��������أة التمييزية 
في محكمة أس��������تئناف املثن��������ى االتحادية وأن الفعل قد 
تم تكييف��������ه من قبلها بقرارها املرق��������م 156/ت ج/2017 
في   2017/10/30 وأن السادة أعضاء الهيأة التمييزية 
هم ذاته��������م رئيس وعضو الهيأة االس��������تئنافية وحيث 
أنهم��������ا قد أبدي��������ا رأيا في الدع��������وى  وبالتالي فقد توفر 
فيهما سبب من أسباب الرد حسب نص املادة )3/93(
مرافع��������ات مدنية وللس��������بب املذكور ق��������رر نقض الحكم 
املميز  وأع��������ادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لنظرها 
من هيأة مش��������كلة م��������ن غير القاضي��������ن املذكورين على 
أن يبق��������ى رس��������م التمييز تابعا للنتيج��������ة  وصدر القرار 

باالتفاق 2019/2/11. 

■ محكمة تحقيق نينوى صدقت اقوال اإلرهابي ابو سراقة

  ن��������ص الدس��������تور العراق��������ي النافذ على هيئة االش��������راف 
القضائ��������ي باعتبارها من مكونات الس��������لطة  القضائية 
والتي يقع من أهم مهامها ما تناولته املادة ٣ من قانون 
الهيئة املرقم ٢٩ لس��������نة ٢٠١٦   وهي الرقابة واإلش��������راف 
عل��������ى حس��������ن األداء في املحاكم االتحادي��������ة عدا املحكمة 
االتحادية العليا  وكذلك الرقابة على اداء جهاز االدعاء 
العام وعلى حس��������ن قيام القضاة واعضاء االدعاء العام 
 بمهامهم القضائية، وكذلك أشار البند سادسا من املادة 
٣ أعاله إلى مهام هذه الهيئة في الرقابة  على حسن أداء 
منتسبي املحاكم وجهاز االدعاء العام من غير القضاة 
وتقيي��������م الجهد املبذول من  قبله��������م.. ان هذه النصوص 
تش��������ير بوضوح ال��������ى ان مهمة تقييم العم��������ل الوظيفي 
والنه��������وض ببيئة  العمل وتقييم االداء عن طريق وضع 
إس��������تراتيجية مميزة لبيئة املؤسسة القضائية يقع في 
صل��������ب  عمل هذه الهيئة بغية االرتقاء بواقع املؤسس��������ة 

وصوال الى اعلى درجات االداء الوظيفي  املتميز.  
لبيئ��������ة  االس��������تراتيجي  التحلي��������ل  أس��������اليب  إتب��������اع  إن 
املؤسس��������ة القضائية يس��������اعد هيئة اإلشراف القضائي 
 ف��������ي تحديد نقاط قوة هذه املؤسس��������ة والفرص املتاحة 
امامه��������ا والعم��������ل عل��������ى تعزيزها وكذل��������ك الوقوف  على 
نق��������اط الضع��������ف والتهدي��������دات لغ��������رض معالجته��������ا او 
التقليل منها، لذلك يكون اس��������تخدام اس��������لوب  التحليل 
االش��������راف  يس��������اعد هيئ��������ة   )   SWOT  ( االس��������تراتيجي 
القضائي ف��������ي توظيف نقاط القوة من  أجل خلق فرص 
مثلى لتطوير نشاطها التفتيشي وليكون لديها القدرة 
على تش��������خيص مخاطر  األداء عبر ه��������ذا التحليل املهم 
الذي يتكون من اربع محاور وحس��������ب الحروف املتكون 
   W  نقاط القوة و )  strengths   ( يعن��������ي   S  منه��������ا  حيث ان
يعن��������ي )ص weaknsses (  اي نق��������اط  الضعف  وO  تعني 
 ) opportunities  ( وتعن��������ي الف��������رص املتاح��������ة وT  تعن��������ي 

) threats (  وتعني التهديدات.  
وحيث ان هيئة االش��������راف لها مهم��������ة تقييم االداء وهي 
مهم��������ة إدارية لذلك س��������يكون بإمكانها ع��������ن  طريق هذا 
التحلي��������ل الرباع��������ي ان تواج��������ه كاف��������ة التحدي��������ات التي 
ق��������د تعت��������رض نش��������اطها ف��������ي تقيي��������م األداء او  تعترض 
هدفها في رفع كفاءة األداء وس��������تكون امام هذه الهيئة 
إمكاني��������ة التنبؤ بكاف��������ة الفرص  املتاحة لها مس��������تقبال 
او االحتياج��������ات املطلوب��������ة ف��������ي اي مج��������ال ع��������ن طريق 
إعداد اس��������تبانة ت��������وزع على  كافة املنتس��������بن من قضاة 
وموظفن لبيان نقاط الق��������وة ونقاط الضعف والفرص 
املتاح��������ة  والتهديدات املتوقعة وس��������يكون بإمكان هيئة 
اإلشراف القضائي تحليلها او االستعداد لها او توقع 

 ما سينتج عنها على اقل تقدير. 
ف��������أن كانت نق��������اط القوة تفوق نق��������اط الضعف والفرص 
املتاح��������ة ام��������ام املؤسس��������ة تف��������وق التهدي��������دات الت��������ي  قد 
تتعرض لها سنكون امام استراتيجية ناجحة متطورة 
وستكرس الجهود حينها لتعظيم نقاط  قوة املؤسسة 
الداخلي��������ة باالعتم��������اد على الف��������رص املتاح��������ة واملوقف 
القوي للمؤسس��������ة ، اما اذا تبن  من نتيجة التحليل ان 
الف��������رص املتاحة امام املؤسس��������ة كبيرة ج��������دا ومهمة اال 
ان هناك نقاط ضعف  في بع��������ض الجوانب تمنعها من 
استغالل هذه الفرص عندها سيتم اعالن استراتيجية 
عالجي��������ة  ملعالج��������ة وتصحيح ما تعانية املؤسس��������ة من 
نق��������اط ضعف تمنعها من اس��������تثمار الف��������رص املتاحة . 

ان  ه��������ذا التحليل فضال عن اهميته 
ف��������ي وض��������ع اس��������ترتيجية متطورة 
هادفة س��������يؤدي ال��������ى الوصول الى 
 قم��������ة العمل الديمقراط��������ي الن كافة 
املنتس��������بن سيساهمون في تقييم 
االداء وبالتالي االشتراك في  اتخاذ 
القرار عن طريق اراءهم التي سيتم 
درجها في االس��������تبانة املعدة لهذا 

  القاضي أريج خليلالغرض . 

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة

 )  swot  ( تحليل سوات
واإلشراف القضائي
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6 ..شؤون قضائية

المحكمة التجارية: اتجاهنا سرعة الحسم
ومعظم الدعاوى تتعلق بتزييف العالمات

محاكم أحوال شخصية: هؤالء هم من يستحقون النفقة 
بغداد/ غسان مرزة

النفق��������ة من الحق��������وق املترتبة على عق��������د الزواج 
تستحقها الزوجة ملجرد العقد حيث تعتبر دينا 
في ذم��������ة  الزوج، والزوجة حت��������ى وان كانت  ثرية 
تبقى نفقته��������ا على زوجها وه��������ي قاعدة فقهية 
تضمنها القانون العراقي وقانون  بعض البلدان 
العربية، وتشمل النفقة املأكل وامللبس  والسكن 
وبع��������ض امل��������ال بيد الزوج��������ة لس��������د احتياجاتها 
 الش��������خصية، وفي حال ترك احد الزوجن املنزل 
تبقى الزوجة تس��������تحق النفقة حت��������ى إذا  لم تقم 

دعوى بالتفريق. 
ويؤك��������د قاضي محكمة األحوال الش��������خصية في 
الكرخ س��������عد عي��������دان أن النفق��������ة ال تقتصر على 
النس��������اء، ويق��������ول إن "األطفال كذلك يس��������تحقون 
 النفقة  ويتس��������اوى بذلك باملعاملة كال الجنسن 
الذك��������ور واإلن��������اث طاملا هم في مرحلة الدراس��������ة 
فتبقى نفقتهم على أبيهم  امليس��������ر ال تس��������قط إال 
 بوجود تواب��������ع قانونية كأن يجد الولد عماًل أو 

أن تتزوج األنثى لتصبح نفقتها على  زوجها". 
ولف��������ت عيدان في حدي��������ث إلى "القض��������اء" إلى أن 
"األقارب مثل األبوين كذلك يستحقون النفقة إال 
إذا كان��������ت لهم مصادر مالية مس��������تقلة، وأن  يرى 
 عن��������د ذلك كم لدى األب من أوالد ويش��������رك األبناء 
بالنفقة حتى وان لم يكون��������وا طرفا في الدعوى 

فيكل��������ف  الخبي��������ر ان يق��������در النفقة عل��������ى  األبناء 
كل على مقدار س��������عته فاالبن املوس��������ر ال يعامل 

معاملة املعسر العاطل عن  العمل". 

وأضاف عيدان أن "النفقة تقدر عس��������را او يس��������را 
تبعا للحالة املادية للزوج من خالل أدلة اإلثبات 
الت��������ي  تقدمها الزوج��������ة وتؤخذ بنظ��������ر  االعتبار 

املص��������ادر املالي��������ة لل��������زوج مث��������ل امتالكه أس��������هم 
ش��������ركة أو عقار او امتالكه  س��������يارة أو لديه راتب 
او يم��������ارس احد األعم��������ال الحرفي��������ة  االعتيادية 
وم��������ن دون مغاالة فالنفقة ال يقصد منها  اإلثراء 
للزوجة على حساب الزوج او ان يقع حيف على 
الزوج��������ة بق��������در ما هي س��������داد  حاج��������ة وهي حق 
للزوجة  وواجب على ال��������زوج وحق لألبناء على 

أبيهم امليسر". 
وتاب��������ع عيدان أن "من الش��������روط الواجب توفرها 
إلقام��������ة دعوى النفقة أن تك��������ون الحياة الزوجية 
قائم��������ة ففي ح��������ال  طلقت الزوج��������ة تنقطع النفقة 
 فتس��������تحق النفقة املاضية، وتبق��������ى نفقة واحدة 
ه��������ي نفقة العدة، وأن ال تك��������ون  الزوجة قد صدر 
عليها حكم بالنش��������وز واملطاوع��������ة، ويجب أن  ال 
تكون الزوجة قد أقامت دعوى بالتفريق  فتكون 
بذلك قد أس��������فرت عن عدم رغبتها باالس��������تمرار 

بالحياة الزوجية فتسقط النفقة عنها". 
وأش��������ار القاض��������ي إل��������ى أن "هن��������اك س��������نا معينا 
مرتبط��������ا بالنفقة وهو س��������ن الحضان��������ة، فاملادة 
57 من قانون األحوال الش��������خصية  حددت س��������ن 
 الحضان��������ة بأن يمت��������د من والدة اإلنس��������ان حتى 
س��������ن العاش��������رة تكون فيه الحضانة مطلقة لألم 
فيح��������ق لألم إقامة دعوى تطال��������ب فيها بالنفقة، 
بينم��������ا  من س��������ن 10 الى س��������ن 15 يتوج��������ب فيها 
تمدي��������د الحضانة من قبل  املحكمة لتطالب فيها 

بالنفقة، اما من س��������ن 15 الى س��������ن 18 فبإمكانها 
أن  تحصل على حجة وصاية  وتطالب بعد ذلك 
بالنفقة لالبن، ويخير االبن ببقائه مع والدته او 

الذهاب مع أبيه".  
وم��������ن جانب��������ه، أوضح نائ��������ب املدع��������ي العام في 
الك��������������رخ  ف��������ي  الش��������خصية  األح��������وال  محكم��������ة 
القاض������ي سيف أمير أن "النفقة تقسم الى ثالثة 
 أن��������واع؛ النوع األول هو النفق��������ة الزوجية فإما أن 
تكون نفقة ماضية تس��������تحقها  الزوجة ملدة سنة 
ماضي��������ة او أن تكون نفقة مس��������تمرة تس��������تحقها 
 الزوج��������ة م��������ن تاريخ املطالب��������ة القضائي��������ة او أن 
 تكون نفقة مؤقتة تستحقها الزوجة أثناء سير 
الدع��������وى وتكون قابل��������ة للرد أو االحتس��������اب مع 

 النفقة  املستمرة".  
وأض��������اف أمي��������ر أن "هناك نوعا ثاني��������ا من أنواع 
النفقة هو نفقة األصول والفروع وتكون مستمرة 

من تاريخ  املطالبة القضائية للمستقبل". 
وخل��������ص القاض��������ي إل��������ى ان "الن��������وع الثال��������ث من 
أن��������واع النفقة هو نفقة القاصر على دائرة رعاية 
القاصرين وتكون من  تاريخ املطالبة  القضائية 
وللمس��������تقبل وتق��������ام من قبل الول��������ي الجبري او 
الوص��������ي أو املقيم، على مدير ع��������ام  دائرة رعاية 
القاصرين/ إضافة لوظيفته  ألس��������تحصال نفقة 
مس��������تمرة او أجور دراسية او أجور عالج ملرض 

 يعاني منه القاصر".  

بغداد/ عالء محمد

ظه��������رت الحاجة املاس��������ة لتش��������كيل محكمة 
الب��������داءة املتخصصة بالدع��������اوى التجارية 
نتيجة التط��������ور االقتصادي وازدياد حركة 
 التعامل التجاري في العراق وإبرام مختلف 
العقود االس��������تثمارية، ما دع��������ا الى وجود 
قوانن ومحاكم مختصة يتم اللجوء  اليها 
ف��������ي حال ح��������دوث اي خالفات ناش��������ئة عند 
تنفيذ العقود واألعم��������ال التجارية املبرمة 

بن الطرفن. 
وتق��������ول القاض��������ي االول ملحكم��������ة الب��������داءة 
املختص��������ة بالنظر في الدع��������اوى التجارية 
الهام فخري إنه "تم تشكيل محكمة البداءة 
 املتخصصة بالدعاوى التجارية اس��������تنادا 
ألح��������كام امل��������ادة 22 م��������ن قان��������ون التنظي��������م 
القضائ��������ي رق��������م 160 لس��������نة 1979 وبداللة 

 احكام القسم السابع من االمر رقم 12 لسنة 
2004 عل��������ى أن يكون اختصاصه��������ا ابتداء 
من الناحي��������ة املكانية ف��������ي محافظة  بغداد 
وبحدوده��������ا اإلداري��������ة وترتب��������ط برئاس��������ة 
اس��������تئناف الرصاف��������ة وبن��������اء عل��������ى البيان 
املؤرخ في 2010/11/1"، الفتا إلى   "إنش��������اء 
محاكم تجارية في كل من رئاسة استئناف 
البصرة والنجف واملحكم��������ة التجارية في 

الكرخ والرصافة". 
وأضافت فخري أن "املتخاصمن بالدعاوى 
التجارية هم األطراف العراقية املتعاقدة مع 
دوائر الدولة بموجب عقود  مقاوالت اعمال 
الهندسة املدنية والكهربائية وامليكانيكية 
وعقود التجهيز والتوريد فضال عن عقود 
االستشارات  بأنواعها بينها الدعاوى التي 
يك��������ون اح��������د أطرافها غير عراق��������ي وتتعلق 
بن��������زاع حول عم��������ل تجاري وفق��������ا ملا نصت 

عليه املادة  الخامسة من قانون التجارة في 
تحديد طبيعة العمل التجاري". 

وأش��������ارت إلى أن "املحكم��������ة التجارية تقوم 
بنظر دع��������اوى العالم��������ات التجارية والتي 
ال تق��������ل اهمية ع��������ن الدعاوى املش��������ار اليها 
 اعاله ملا لها من مساس باالمن االقتصادي 
للمواط��������ن ومحاربة الغ��������ش والتضليل في 
تقليد العالمات التجارية املعروفة  وحماية 
املواط��������ن م��������ن الوق��������وع باللب��������س وااليهام 
فضال عن حماية حقوق الشركات صاحبة 

العالمات املشمولة بالحماية  القانونية". 
وتابع��������ت القاض��������ي االول ملحكم��������ة البداءة 
املختص��������ة بالنظر في الدع��������اوى التجارية 
أن "عمل املحاكم التجاري��������ة قد اعتمد على 
 مب��������دأ الحيادي��������ة والحف��������اظ عل��������ى حقوق 
املتقاضن كما أص��������درت املحاكم التجارية 
العراقية العديد من االح��������كام لصالح عدد 

م��������ن  الش��������ركات األجنبي��������ة والعربي��������ة بعد 
اتم��������ام التحقيقات واإلج��������راءات وبحيادية 
تام��������ة والذي يش��������كل ذلك دعائم تش��������جيع 
االس��������تثمار  ف��������ي الب��������الد وتنمي��������ة الحركة 
التجارية لغرض بث الطمأنينة واالرتياح 
والحيادية والش��������فافية للشركات األجنبية 
متخص��������ص  قض��������اء  والعربي��������ة  بوج��������ود 
وحي��������ادي ف��������ي حالة ظه��������ور اي ن��������زاع بن 

طرفن )متعاقدين(". 
وعن حس��������م الدعاوى بينت القاضية الهام 
فخري أن "وتيرة الحسم وسرعة االجراءات 
تختلف من محكمة الى اخرى وبما  ينسجم 
مع موضوعها ووقعها اال ان اتجاه املحاكم 
التجاري��������ة في العراق هو س��������رعة الحس��������م 
وانجاز الدع��������اوى مع الحفاظ  على رصانة 
االج��������راءات والتحقيق��������ات فيم��������ا اعتم��������دت 
املحكم��������ة التجارية بموض��������وع التبليغات 

التجارية على الرسالة القضائية  وتوسط 
دوائ��������ر القنصلي��������ة ل��������دى وزارة الخارجية 
التم��������ام التبليغات مع االش��������ارة الى وجود 
بع��������ض املعوق��������ات فيم��������ا يخص ع��������دم  دقة 

العناوين وطول مدة التبليغات". 
ولفت��������ت إلى ان "نس��������ب االنج��������از للدعاوى 
املنظورة من قب��������ل املحكمة فانها تجاوزت 
%60 من مجموع��������ة الدعاوى  املنظورة وان 
املحكم��������ة تتج��������ه الى حس��������م الدع��������وى حال 
انتهاء االجراءات والتحقيقات بغض النظر 
ع��������ن عنوان الجه��������ة  الحكومي��������ة املتقاضية 
م��������ع املوازنة بن مب��������دأ حماية امل��������ال العام 

وحيادية االجراءات". 
أما في م��������ا يتعلق بدور االدع��������اء العام في 
حماي��������ة املال العام فق��������د أكدت نائب املدعي 
العام غص��������ون كريم أن "عمل ه��������ذا  الجهاز 
يدع��������م ويكم��������ل عم��������ل املمث��������ل القانون��������ي"، 

الفت��������ة إلى أن "املادة 14 م��������ن قانون االدعاء 
الع��������ام نص عل��������ى حض��������ور املدع��������ي  العام 
في الدع��������اوى املدني��������ة التي تك��������ون الدولة 
طرف��������ا فيه��������ا او املتعلق��������ة بحق��������وق مدنية 
ناش��������ئة للدولة عن دع��������اوى جزائية لبيان 
 أقواله ومطالعات��������ه ومراجعة طرق الطعن 
ف��������ي الق��������رارات واألحكام الص��������ادرة في تلك 

القضايا ومتابعتها". 
كم��������ا نوهت كري��������م إلى أن "مس��������ألة حضور 
االدعاء العام أمام املحكم��������ة التجارية تعد 
من الضروريات كون هذه املحكمة  تختص 
بدع��������اوى مهمة اغلبها تتعلق باملال العام، 
الس��������يما وأن االدع��������اء الع��������ام اثب��������ت دوره 
في اس��������ترداد مالي��������ن ال��������دوالرات  لصالح 
الوزارات اما التأخر او عدم حضور املدعي 
الع��������ام فانه س��������يعطل الكثير م��������ن الدعاوى 

التي تنظرها املحكمة". 

كشفت عن أساليب تهريبها.. 

وأض��������اف ان��������ه "حس��������ب م��������ا ورد في 
كان��������وا  أنه��������م  املتهم��������ن  إف��������ادات 
يس��������تخدمون البرادات او سيارات 
نقل اللحوم في نق��������ل هذه األدوية 
وحفظه��������ا  وع��������دم الكش��������ف عنه��������ا 
خالل مروره��������ا من نقاط التفتيش 
والس��������يطرات املختصة، وبما أننا 
مديرية  بالعم��������ل جان��������ب  نغط��������ي 
كم��������ارك املنطقة  الوس��������طى لبغداد 
املكان��������ي  اختصاصن��������ا  وحس��������ب 
ه��������ي  إلين��������ا  ال��������واردة  والقضاي��������ا 
م��������ا يخ��������ص امل��������واد الداخل��������ة إلى 

العاصمة". 
ويعتبر القاض��������ي أن "األدوية هي 
أكث��������ر املواد التي تمس حياه الفرد 
الصح��������ة  وزارة  لذل��������ك  وصحت��������ه 
وضع��������ت ضواب��������ط على اس��������تيراد 

األدوية  فهي ال تمنع اس��������تردادها 
لكن رقابتها الدوائية تشرف على 
عملي��������ة جلبها فه��������ي تخضع إلى 
معايير ومواصفات دولية محددة 
م��������ن قب��������ل وزارة  الصح��������ة إضاف��������ة 
أن تعميمه��������ا في الس��������وق املحلي 
كأدوية غير مرخصة يدفع الناس 
لح��������االت  وتعرضه��������م  القتنائه��������ا 

الغش أو املرض بسببها". 
ويؤك��������د القاضي أن "ه��������ذه األدوية 
تك��������ون مصادره��������ا ونوعيتها من 
مناش��������ئ غير معروفة وأسعارها 
األصلي��������ة  ع��������ن  تختل��������ف  أيض��������ا 
املوجودة  بالسوق والحاصلة على 
موافق��������ات وتراخيص فيش��������تريها 
املواط��������ن على اعتبار س��������عرها أقل 
رغ��������م أن علبته��������ا متش��������ابهة م��������ع 

األصلية إال أن  املحتوى مختلف". 
ويش��������ير القاض��������ي إل��������ى أن "أغلب 
األدوي��������ة الت��������ي يتم ضبطه��������ا تتم 
إحالتها إلى شعبة الرقابة الدوائية 
وهي التي تحدد إذا كانت منتهية 
أو  صالحة أو مس��������توفية للشروط 
وهي اغلبها تكون غير مستوفية 
ألنه��������ا داخلة بغي��������ر موافقة وزارة 
الصح��������ة"، الفتا إلى أنه في "إحدى 
القضاي��������ا  ضبط��������ت أدوي��������ة وه��������ي 
عبارة عن كمية قليلة وأدخلت إلى 
الب��������الد على اعتباره��������ا نماذج من 
كميات س��������يتم اس��������تيرادها إال انه 
بينت مخالفة  وتم��������ت مصادرتها 

وتسليمها إلى وزارة الصحة". 
ويس��������تدرك أن "األدوي��������ة الداخل��������ة 
إل��������ى البل��������د ت��������وزع مباش��������رة إلى 

طري��������ق  ع��������ن  املحلي��������ة  األس��������واق 
موزعن وأصحاب مذاخر وغالبا 
ما تكون  بكمي��������ات كبيرة وتتألف 
من عدة ش��������احنات ل��������كل مادة وال 
يوجد مادة معينة فجميع األنواع 
تدخل وتنتشر في السوق، فإحدى 
امل��������واد ضبط��������ت  في مط��������ار بغداد 
تناولتها س��������بع أو ثماني دعاوى 
دخلت ضمن امل��������واد املخدرة وهي 
كميات كبيرة باألطنان لكن املواد 
املخدرة كان��������ت من  ضمنها وليس 
كل الش��������حنة وه��������ي تعتبر تهريب 
كونه��������ا م��������واد ممنوع��������ة ودخل��������ت 

تحت أسماء شركات وهمية". 
ويس��������تذكر القاضي "على س��������بيل 
م��������ادة االس��������منت ممنوعة  املث��������ال 
من االس��������تيراد لحماي��������ة املنتج إال 
أن االس��������منت األبي��������ض مس��������تثنى 
كونه  مطلوبا، فبالتهريب يوضع 
االس��������منت العراقي م��������ن الجوانب 
ومن الداخل يكون اسمنت أجنبي 
مه��������رب وه��������ذه من ط��������رق التهريب 
التي يتم  فيه��������ا تهريب األدوية إذ 
توضع املواد املهرب��������ة داخل كمية 
من الش��������حنات تكون م��������ن الخارج 
مواد ومنتجات وطنية او مرخص 
وعند  التدقيق يمكن اكتشاف انها 

ليست كذلك".  
وف��������ي االحصائي��������ة الت��������ي قدمتها 
املحكمة تب��������ن أن هناك "ما يقارب 
ثمانية آالف كارتون يحوي أدوية 
مختلفة األن��������واع تمت مصادرتها 
في  الدع��������اوى املنظ��������ورة أمام هذه 
املحكم��������ة فقط وللفترة م��������ن بداية 

ش��������هر كانون األول ولغاية الواحد 
من أيلول من العام الحالي 2019". 
 ويؤكد الصيدالن��������ي إبراهيم عطا 
الل��������ه أن "الكثي��������ر م��������ن املواطن��������ن 
بش��������راء  يذهب��������ون ضحي��������ة خداع 
والج��������ودة  الس��������عر  ذات  األدوي��������ة 
األق��������ل م��������ا  يس��������تدعي معالجته��������م 
من مضاعفاته��������ا أو عدم جدوتها 

واضطرارهم لش��������راء أدوية أصلية 
طبي��������ب  ومراجع��������ة  جدي��������د  م��������ن 
الكلفة  املضاعفة"،  وبالتالي تكون 
عازيا الس��������بب إلى "انتشار أدوية 
غير مرخصة في األسواق املحلية 
وبأسعار اقل وال يعرف مصدرها 
خاضع��������ة  للرقاب��������ة  ه��������ي  ه��������ل  أو 

الصحية". 

ويؤكد أن "كثرة املندوبن الوافدين 
والصيدلي��������ات  العي��������ادات  إل��������ى 
س��������محت نوع��������ا ما بانتش��������ار هذه 
األدوي��������ة غي��������ر معروف��������ة املصدر"، 
"الصيدلي��������ات  إل��������ى  أن  مش��������يرا 
املعروفة ال تشتري او تستورد من 
غي��������ر املذاخر والش��������ركات املعروفة 

والخاضعة للرقابة الصحية ". 

المحكمة الكمركية الوسطى تصادر نحو 8 آالف كارتون 
أدوية مغشوشة وغير مرخصة

■ مبنى محكمة استئناف الرصافة الذي يضم المحكمة الكمركية.. عدسة/ حيدر الدليمي

■ مجمع محاكم الزوراء التابع لرئاسة استئناف الكرخ.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / إيناس جبار  

تش��������هد أرصفة الشوارع الس��������يما في األس��������واق الش��������عبية أنواعا متعددة من باعة 
األدوي��������ة غير معروف��������ة املصدر، ناهي��������ك عن الصيدلي��������ات  واملذاخر الت��������ي تحويها، 
وصادر القض��������اء ما يقارب ثمانية آالف كارتون يحوي أدوية مختلفة األنواع تمت 
مصادرتها في الدعاوى  املنظورة باملحكمة الكمركية الوسطى خالل املدة األخيرة، 

كاشفا عن أساليب دخول هذه األدوية الى األسواق العراقية. 
ويق��������ول القاضي علي كمال من محكمة املنطقة الكمركية الوس��������طى في اس��������تئناف 
الرصافة إن "الفترة األخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة  من األدوية وكذلك تم ضبط 
معمل لصنع األدوية غير املرخصة تحت غطاء معمل للحبيبات البالستيكية ألجل 

عدم إثارة الريبة من  تصنيع األدوية من قبل الجهات الرقابية واألمنية". 
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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.

الحضانة نقص تشريعي أم قصور تطبيقي ..!! 

القاضي ناصر عمران

لي�صت احل�صانة روؤية ت�صريعية اأوجدها الن�ش القانوين ومنحها م�صاحته التطبيقية مبقابل امل�صكل الجتماعي  الباحث عن احللول يف اأروقة املحاكم، ول ميكن 
احلديث مبعزل عن التجذر الجتماعي والقانوين لها،   وهي الأ�صرة  البناء الجتماعي املرتكز على ا�صا�ش قانوين وهو عقد الزواج والذي تعرفه املادة الثالثة/ 

والن�صل.  امل�صرتكة  للحياة  رابطة  ان�صاء  �صرعا  غايته  له  وامراأة حتل  : عقد بني رجل  بانه  1959املعدل   ل�صنة   188 رقم  ال�صخ�صية  الحوال  قانون  1  من 

السلطة الثالثة: � )السلطة القضائية( هي أثر 
استخدام القوة من قبل القضاء املرتكزة  على 
العدل  وفق قوانن تسنها السلطة التشريعية 
وتنفذه��������ا باق��������ي أجه��������زة الدول��������ة وتخت��������ص 
 ف��������ي الفص��������ل  باملنازع��������ات وتفس��������ير القوانن 
وهي الضامن��������ة لتطبيق االح��������كام القضائية 

 وتتوالها املحاكم. 
نظمت هذه الس��������لطة تنظيم دقيق، االستقالل 
جوهر وجوده��������ا وهواء جس��������دها  القضائي 
لتصان  الحري��������ات وتحفظ الحقوق ويس��������ود 

القانون. 
تتكون الس��������لطة القضائية االتحادية حسبما 
نصت املادة 89 من دس��������تور الع��������راق الصادر 
 عام   2005؛ من مجلس القضاء األعلى، املحكمة 
االتحادي��������ة، محكمة التمييز االتحادية،  جهاز 
 االدع��������اء الع��������ام، هيئ��������ة االش��������راف القضائ��������ي 
واملحاك��������م االتحادي��������ة األخرى ول��������كل من هذه 
 املكون��������ات  مه��������ام بكافته��������ا تتكامل الس��������لطة 

القضائية.  
حي��������ث يتولى مجل��������س القضاء األعل��������ى إدارة 
ش��������ؤون الهيئ��������ات القضائية واالش��������راف على 
 القض��������اء  االتح��������ادي باإلضاف��������ة الى ترش��������يح 
رئيس وأعض��������اء محكمة التميي��������ز االتحادية 
 ورئيس االدعاء العام  ورئيس هيئة االشراف 
القضائ��������ي لعرضه��������م عل��������ى مجل��������س النواب 
 للموافق��������ة على تعيينهم مع اقتراح  مش��������روع 
املوازنة السنوية للسلطة القضائية  االتحادية 
وله حق االشراف على جميع املحاكم  والقضاة 
واملخولن س��������لطات قضائية  ومراقبة حس��������ن 

إدارة املحاكم. 
اما املحكم��������ة االتحادية فه��������ي هيئة قضائية 

مس��������تقلة ماليا واداريا تختص بالرقابة على 
 دستورية  القوانن واألنظمة النافذة وتفسير 
نص��������وص الدس��������تور والفص��������ل ف��������ي القضايا 
التي  تنش��������أ ع��������ن تطبيق  القوان��������ن االتحادية 
والقرارات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات 
 الصادرة ع��������ن الس��������لطة االتحادي��������ة  والفصل 
ف��������ي املنازع��������ات الت��������ي تحصل ب��������ن الحكومة 
 االتحادي��������ة وحكومات األقالي��������م واملحافظات 
 والبلدي��������ات واإلدارات املحلي��������ة وغيره��������ا من 
 الصالحيات املنصوص عليه��������ا في املادة 93 
من  الدس��������تور وتكون قراراته��������ا باتة وملزمة 

 للسلطات كافة. 
ومحكم��������ة التمييز مك��������ون اخر م��������ن مكونات 
الس��������لطة القضائي��������ة وهي الهيئ��������ة القضائية 
العلي��������ا  التي  تمارس الرقاب��������ة القضائية على 
جمي��������ع املحاك��������م ما لم ين��������ص القان��������ون على 
خالف ذل��������ك  وتعم��������ل على  توحي��������د االجتهاد 
القضائ��������ي كونه��������ا املحكم��������ة املعني��������ة بوحدة 

تفسير االحكام. 
ويعد جهاز االدعاء العام وهو جهاز لتحقيق 
حماي��������ة نظام الدول��������ة وامنها ومؤسس��������اتها 
 والحف��������اظ على  أم��������وال الدولة واملس��������اهم مع 
القض��������اء ف��������ي الكش��������ف الس��������ريع ع��������ن األفعال 
 الجرمي��������ة ومراقبة تنفيذ  االح��������كام والقرارات 
والعقوب��������ات وغيره��������ا من امله��������ام املنصوص 
 عليها في قانون االدعاء العام رقم   159 لس��������نة 

1979 املكون الرابع للسلطة موضوع  املقال. 
وان الهيئ��������ة التي تتولى الرقابة على حس��������ن 
قيام القضاة وأعضاء االدعاء العام بمهامهم 
كفاءته��������م  وتقيي��������م   القضائي��������ة  واإلداري��������ة 
والتحقي��������ق ف��������ي كل مخالفة لقواعد الس��������لوك 

القضائي  هي هيئة اإلش��������راف  القضائي وهي 
املكون الخامس للس��������لطة القضائية وتتمتع 

بالشخصية  املعنوية. 
وتعد املحاكم االتحادية جميعا املكون األخير 
للسلطة القضائية وتضم محاكم  االستئناف، 
 الجناي��������ات، الجنح، البداءة، االحداث، االحوال 
الشخصية، التحقيق، العمل  وتنظيم  التجار. 

تمل��������ك الس��������لطة القضائية اس��������تقاللن األول 
التش��������ريعية  الس��������لطتن  ع��������ن  اس��������تقاللها 
والتنفيذية  وفق مبدأ  الفصل بن الس��������لطات 
والثان��������ي اس��������تقاللية كل قاض��������ي بعمل��������ه عن 
زمالئه القضاة  اس��������تقالال شخصيا ال  سلطان 
عليه غير القانون، واالس��������تقالل هنا خضوع 
القاضي لس��������لطة  القانون فقط ال لشخص او 
 س��������لطة أخرى وبالتالي ال يمك��������ن التدخل في 
عمله وال عزله او  نقله اال وفق القانون املنظم 
لعمله  وهو قانون التنظيم القضائي رقم 160 

لسنة 1979. 
  منح��������ت االس��������تقاللية ضمان��������ات للمحافظة 
عليه��������ا وهي النص عليها في الدس��������تور، وان 
 تك��������ون  امليزانية خاصة ورات��������ب القضاة جيد، 
مع عدم تعرضهم للمراقبة والحساب والعزل 
 اال  من جهات قضائي��������ة فقط الفيصل بينهما 
القانون أيضا، وان يكون تعيينهم وتوزيعهم 

 من  صميم اختصاص السلطة القضائية. 
فالسلطة القضائية هي ثالث سلطات الدولة 
تخت��������ص ف��������ي الفص��������ل باملنازعات وتفس��������ير 
 القوان��������ن،  صل��������ب وجوده��������ا االس��������تقالل عن 
الس��������لطتن التنفيذية والتشريعية وفق مبدأ 
الفصل  بن الس��������لطات مع  استقالل شخصي 

للقاضي وفق مبدأ سيادة القانون. 

القاضي عماد عبداهلل شكور

السلطة الثالثة

فآلية الحل االول هو االنزياح القانوني ملفهوم العقد من 
الفردية الى املؤسسة وهو ما اشار اليه النص،  فالخطوة 
االهم ف��������ي املعالج��������ات االجتماعية والقانوني��������ة اعتماد 
نظام املؤسس��������ة بديال عن نظام العقد ونظام  املؤسس��������ة  
نظ��������ام قانوني حاضن لألس��������رة وألفرادها ومدافع عنها 
وواق لها حتى وان تعرضت الختالف  واالنشقاق والتي 
تش��������كل الحضانة احدى املعالجات القانونية السقاطات 

فشلها ومشكلها األهم. 
  ان نص املادة )57 بفقراتها املتعددة ( لم تأت برؤية آنية 
محكومة بظرفية زمانية او مكانية  بل تجس��������يد  ألسس 
تربوي��������ة وقيمي��������ة وديني��������ة وتنظير قانوني ل��������م يحالفه 
التطبي��������ق بالية عملي��������ة تحقق رؤاه فظ��������ل بمرمى النقد  
 ام��������ام حركة وتطور املجتمع، فاملقصود بالحضانة : هي 
تربية ورعاية الطفل والقيام بجميع اموره بس��������ن  معينة 
فماه��������ي التربية الت��������ي تتماها معه��������ا الحضانة:  معنى 
وروح��������ا ، ان املفه��������وم الحقيقي للتربية: ه��������ي   املنظومة 
القيمي��������ة  األخالقي��������ة املس��������تمدة م��������ن القواع��������د الديني��������ة 
والعادات االجتماعية  والتي تس��������اهم في توجيه  سلوك 
األف��������راد داخ��������ل مجتمعهم و املؤث��������رات الت��������ي تؤثر على 
األفراد، ضمن البيئة التي يتواجدون فيها، وتقس��������م  إلى 

العائلة، واملحيط الخارجي. 
  وإن مسار التربية الصحيح، يعتمد على تأثير العوامل 
الثقافي��������ة، والتعليمي��������ة الت��������ي تتواج��������د داخ��������ل العائل��������ة 
 الواحدة، ملا لها من دور مهم في تنمية شخصية كل فرد 
ولذل��������ك كانت الرؤي��������ة بان تنعقد الحضان��������ة ملن له  الحق 
فيها  واستنادا للمادة )57 ف1( من القانون اعاله نصت 
عل��������ى ان )األم أحق بحضان��������ة الولد وتربيت��������ه  حال قيام 

الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر املحضون من ذلك(.  
ف��������إذا وقعت الفرقة أو التفريق بن الزوجن فان األم أحق 
بحضان��������ة الول��������د من األب. وه��������و اتجاه يفرض��������ه املنطق 
 العمل��������ي والتركيب العضوي والنفس��������ي للمرأة باعتبار 
الحضان��������ة هي مناخ��������ات الحنان بالنس��������بة للمحضون 
 واألصل��������ح واالق��������رب له ه��������و امل��������رأة التي تدخل مش��������اعر 
األموم��������ة، كم��������ا ان املعتق��������دات والتعالي��������م الدينية تمنح 
االم  ارجحية االحتفاظ باملحضون  وبما ان  االس��������تثناء 
حاضرا فال مطلق بس��������ياقات الحياة فان شرط مصلحة 
 املحضون هي االهم بالنسبة للرؤية القانونية  لذلك ورد 
ت عبارة )مالم يتضرر املحضون( وهو ترجيح  ملصلحة 
املحض��������ون في الحضانة على حس��������اب حق االم بذلك مع 
ترك مس��������احة كبيرة للقاضي في اختي��������ار من  هو أصلح 

للقيام بأمر الحضانة. 
  وه��������ذه نقط��������ة ايجابية تؤك��������د رؤية املش��������رع في ترجيح 
مصلحة املحض��������ون مع األخذ بنظ��������ر االعتبار املناخات 
 التي يعيش��������ها املحضون حيث قد يكون الشخص امللزم 
بحضان��������ة الصغي��������ر كاره��������ا لضمه وهذا يس��������بب ضررا 
 للصغير ويتعارض مع الغاية من الحضانة إذ قد يوجد 
من هو أصلح للقيام بأم��������ر أو مهمة الحضانة لذلك فان 
 القاضي يهدف من خ��������الل تحقيقه في الدعوى املنظورة 
الى اختيار الشخص الذي يراه مناسبا للقيام بحضانة 
 الصغير وبالتالي ي��������ؤدي إلى تحقيق مصلحة الصغير 
وتحقيق العدالة. ونصت الفقرة )8( منها على انه )إذا  لم 
يوجد من هو أه��������ل للحضانة من األبوين تودع املحكمة 
املحض��������ون بيد حاضنة أو حاضن أم��������ن. كما يجوز  لها 
ان تودع��������ه إلى دور الحضان��������ة املعدة من قبل الدولة عند 

وجودها(. 
  اما الفقرة )2( منها فقد تضمنت اهم شروط الحاضنة 
والت��������ي تتلخ��������ص بما يل��������ي:- البل��������وغ: فالب��������د ان تكون 
 الحاضن��������ة بالغ��������ة لتتمك��������ن م��������ن حماية وادارة ش��������ؤون 
الصغي��������ر. العقل: فاملرأة املجنون��������ة أو املعتوهة ال يمكن 
أن  تؤمن على نفس��������ها و هي ليس��������ت أه��������ال للتكليف في 
نفس��������ها من هذا فال تكون مكلفة أو مسؤولة عن غيرها 
إذا  ف��������ال حضانة للم��������رأة املجنون��������ة أو املعتوهة. األمانة 
والق��������درة على تربي��������ة املحض��������ون وصيانت��������ه: إذا كانت 
 الحاضن��������ة تكثر الخ��������روج من داره��������ا وتهمل املحضون 
وال تت��������رك أحدا عن��������ده ممن يرعاه ويحفظ��������ه وجب نزع 
 الصغي��������ر منه��������ا ان كان في حضانته��������ا وكذلك إذا كانت 
س��������يئة الس��������لوك ، فال حضانة لها الن الصغير سيتأثر 
 بأفعالها واذا كانت حاضنة وجب ان ينزع منها. ان مدة 
الحضانة ف��������ي قانون االحوال الش��������خصية العراقي هي 
 عشر س��������نوات س��������واء كان املحضون ذكرا او انثى حيث 
نصت الفقرة الرابعة من املادة )57( املعدلة منه  على انه 
)ل��������ألب النظر في ش��������ؤون املحض��������ون وتربيته وتعليمه 
حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن  بتمديد 
حضانة الصغير حتى إكماله الخامس��������ة عشرة إذا ثبت 
لها بع��������د الرجوع إلى اللج��������ان املختص��������ة الطبية  منها 
والش��������عبية ان مصلح��������ة الصغير تقض��������ي بذلك على ان 
ال يبي��������ت إال عند حاضنت��������ه(. كما ان زواج االم ال  يفقدها 
حق الحضان��������ة  اذا ما تعهد زوجها برعايته واالهتمام 
به بص��������ورة قانونية ، ان الفقرات الت��������ي تناولتها  املادة 
)57( من قانون االحوال الشخصية هي معالجة قانونية 
ترتك��������ز بالتأكي��������د الى رؤي��������ة وتنظير فكري  ونفس��������ي و 

دين��������ي واجتماع��������ي لكنها تظل وضع��������اً  قانونيا فرضه 
النص القانون��������ي الوضعي الذي يظل دائما  بحاجة الى 
التعديل والتبديل وربما االلغاء ولكن التجربة العملية 
والرؤي��������ة التربوي��������ة الحديثة تنتصر للم��������ادة  القانونية 
)57( بالرغم من مرور فترة زمنية على التش��������ريع لكنها 
باملقابل تحت��������اج الى منظومة عملي��������ة لتفعيل  تأثيرها 
بش��������كل موضوعي ه��������ذه املنظوم��������ة هي االلي��������ة العملية 
الصحيح��������ة الت��������ي ترتب��������ط بمجري��������ات الواقع واس��������س 
 التربية ومن العوامل املس��������اعدة لنج��������اح هذه االلية هي 
: الثقافة املجتمعية ل��������الب واالم وامتدادهما اضافة الى 
 الثقافة القانونية فلم يكن املشرع بعيدًا عن هذه الرؤية 
فقد أش��������ار بش��������كل واضح في الفقرة الرابع��������ة الى اهمية 
 مش��������اركة االب في شؤون املحضون عن طريق املشاهدة، 
فاملشاهدة مكملة للحضانة والغاية منها وجود  ثنائية 
مشتركة وهو افتراض قانوني إلدارة شؤون املحضون 
فمتى تحققت قناعة لدى الحاضنة او الحاضن  بأهمية 
دور املشاهدة وتحقيق ماهية املشاهدة كرؤية قانونية 
وتربوية _وهو ما لم نشاهده عمليا _ فالفهم  في ماهية 
املشاهدة وقبلها حق الحضانة وإفهام الزوجن بأسس 
التربي��������ة الخاص��������ة للمحض��������ون وض��������رورة  إبعادها عن 
إسقاطات فشل العالقة الزوجية بن الزوجن  كون االب 
واالم يشكالن حالة النموذج بالنسبة  للمحضون فعلى 
االم ان ال تص��������ور للمحض��������ون االب عدو وتبث كل ما في 
داخله��������ا ضد االب في املحض��������ون  وكذلك االب وبخاصة 
ان س��������ن الحضان��������ة س��������ن حرج��������ة ج��������دا وهنا الب��������د من 
وج��������ود االلية التطبيقية املس��������اعدة والتي  تعني وتهتم 
بمصلحة الصغير في ظل تج��������اذب الوالدين الخارجن 

من تجربة زوجية فاش��������لة تنعك��������س اوال على  املحضون  
فالبد من وجود عنصر اجتماعي متخصص لكل حالة 
حضانة يقوم بهذا الدور ونرى في الوقت  الحاضر البد 
للباح��������ث االجتماع��������ي املتخصص ان يق��������وم بهذا الدور 
ع��������ن طريق فت��������ح اضبارة ل��������كل حالة حضان��������ة  ومتابعة 
ذلك وتقديم تقرير بذلك كلما اس��������تدعت حالة املحضون  
او حص��������ل نزاع قضائ��������ي او عند انتهاء س��������ن  الحضانة 
او طل��������ب تمديده��������ا الى قاضي االحوال الش��������خصية مع 
وج��������ود اللجان الطبية املتخصص��������ة التي تراقب  مراحل 
فت��������رة الحضانة وتق��������دم تقريره��������ا باملس��������تجد ومثلما 
االم��������ر بحاجة الى الية مراقب��������ة لنجاح مرحلة الحضانة 
 وتحقي��������ق مصلح��������ة الصغي��������ر  ف��������ان الجوان��������ب العرفية 
والدينية لها اهمي��������ة حن يكون املحضون انثى وتكون 
االم  متزوج��������ة فوج��������ود زوج االم ام��������ر في غاي��������ة االهمية 
من الناحية القانونية والش��������رعية وبحاجة الى التفاته 
تش��������ريعية  تكون مصلحة املحض��������ون محاطة بكثير من 
االهتمام م��������ع مراعاة االع��������راف االجتماعي��������ة االيجابية 
واملعتق��������دات  الديني��������ة كم��������ا ان تحديد ماهية املش��������اهدة 
وزمنها ومكان املش��������اهدة بحاجة الى رؤية  تش��������ريعية 
تستند الى دراس��������ة  موضوعية متخصصة تاخذ بنظر 
االعتبار اهمي��������ة االرتباط املهم بن حق الحضانة وحق 
املش��������اهدة وتك��������ون  الثنائية حاضرة ألخذ كل ش��������خص 
دوره ف��������ي تربية ورعاية املحض��������ون ومحاولة املحافظة 
على الجو األسري  الذي كان يعيشه وإيجاد مفهوم على 
ان ح��������ق الحضانة ال يعني انتصار طرف باالس��������تحواذ 
عل��������ى الصغي��������ر دون  االخر ب��������ل هي واق��������ع قانوني وجد 

ملصلحة الصغير اوال واألبوين أيضًا. 

إذا كانت القراءة متنفسا مهما للعقل فالرياضة متنفس أهم للروح 
والجس��������د وهي متنفس صحي واجتماعي  ونفسي شرط أن تبقى 

تحت إطار التنافس الشريف بعيدا عن الغش والخداع والتزوير. 
  وألن الرياضة تطورت بشكل الفت في السنوات األخيرة وأصبحت 
عالقاته��������ا واآلثار املنبثق��������ة عنها معقدة  والنزاع��������ات املرتبطة بها 
كثي��������رة فان األمر اس��������تلزم إيجاد نظام قضائ��������ي متخصص لفض 
النزاع��������ات ما حدا  باللجن��������ة االوملبية الدولية ف��������ي العام 1984 إلى 
املصادق��������ة على نظ��������ام املحكم��������ة الرياضية الدولية لترس��������ي بذلك 
 أسس��������ا قضائي��������ة للتحكي��������م الرياضي وف��������ض النزاعات الناش��������ئة 
عن العالق��������ات الرياضية. وفي ع��������ام 1994 تم ف��������ك  ارتباط املحكمة 
الرياضي��������ة باللجنة االوملبية الدولية ومنحها االس��������تقالل الكامل 
واختصاص املحكمة ينحص��������ر  في فض النزاعات الرياضية وهي 
نزاعات تنش��������أ بسبب الرياضة وأنش��������طتها كالنزاعات املالية مثل 
عقود  التدريب مع املدرب��������ن واالحتراف مع الالعبن وعقود النقل 
الحص��������ري للمباريات كذلك النزاعات الناش��������ئة  بس��������بب العقوبات 
املفروضة لتناول املنش��������طات وكذلك انتخابات االتحادات املحلية 

ومدى شرعيتها. 
  وقد ألزمت امل��������ادة 64 الفقرة 1 من لوائح الفيفا االتحادات املحلية 
بااللت��������زام بق��������رارات محكمة كاس وف��������ي  الفقرة 2 من امل��������ادة ذاتها 
منع��������ت الئحة فيفا اللجوء إلى القضاء العادي إال إذا نصت لوائح 
فيفا على جواز  ذلك وتأسيس��������ا ملا تقدم فان القضاء العادي يمنع 
من نظ��������ر هذه النزاع��������ات وحت��������ى ان نظرها واصدر ق��������رارات  فيها 
كحل االتحاد او إبط��������ال انتخاباته فإنها تكون معدومة األثر، وان 
االتحاد الدولي سوف لن يعتمدها كونها  تدخل ضمن اختصاص 

محكمة كاس. 
  والسؤال األهم الذي يطرح في هذا اإلطار هو هل أن التهم املوجهة 
ملوظف��������ي االتحادات املحلية  او ألحد  أعضائها بالتزوير وتقاضي 
الرش��������ى وغيره��������ا من الته��������م الجنائي��������ة تدخل ضم��������ن اختصاص 
محكم��������ة كاس  وبالتال��������ي يمن��������ع القضاء الع��������ادي ف��������ي الدولة من 
نظره��������ا؟ أم أنها تعتبر من قبيل القضاي��������ا الجنائية العادية التي 
ال  ينطب��������ق عليها تعريف االنش��������طة الرياضي��������ة وال تمتلك محكمة 

كاس إمكاني��������ة التحق��������ق منه��������ا وإثباتها ومن ثم فه��������ي  تخرج عن 
اختصاصها وتدخل ضمن اختصاص القضاء العادي في الدولة، 
وم��������اذا لو اختلس اح��������د موظفي  االتحاد أو أعضائ��������ه مبالغ مالية 
او ارتكب تزويرا في محررات رس��������مية او ضبط متلبس��������ا بجريمة 
رشوة  بالجرم املشهود فهل تمتلك محكمة كاس إمكانيات وأدوات 
إثبات الجريمة او نفيها من مضاهاة مبارز  جرمية وتقارير فنية 
وتحقيق��������ات إدارية وبالتال��������ي تمتلك إمكانية إص��������دار القرارات ام 
أن األم��������ر يترك للقض��������اء  العادي إلثبات أو نف��������ي الجريمة وإصدار 

العقوبات؟
  باعتقادي فان محكمة كاس تنظر في النزاعات الرياضية تجارية 
ومالية وعقوبات حرمان ومنح وحقوق  نقل مباريات وان القضاء 
الع��������ادي يمنع من نظر مثل تلك القضايا، أما األفعال التي تش��������كل 
جرائ��������م كتقاضي  الرش��������ى والتزوير فان القض��������اء العادي ينظرها 
ومن ثم ترس��������ل نسخ منها الى محكمة كاس فإذا تأكدت من  ثبوت 
ارتكاب احد موظفي االتح��������اد او احد أعضائه جريمة فان محكمة 
كاس يمكن ان تصدر بحقه عقوبة  الحرمان من ممارس��������ة األنشطة 
الرياضي��������ة نهائي��������ا أو مؤقت��������ا مع الغرام��������ات املالي��������ة او أي عقوبة 
تجدها مالئمة  وفق لوائح لجنة األخالقيات في الفيفا إذ أن لوائح 
الفيف��������ا ال تمن��������ح حصانة جنائية ألي عضو اتح��������اد او موظف  وال 
أدل عل��������ى ذلك م��������ن ان العقوبات التي فرضها الفيفا على ميش��������يل 
بالتين��������ي بتهمة تقاضيه رش��������اوى لم تمنع  القضاء الفرنس��������ي من 
فت��������ح قضي��������ة جنائية بحق��������ه واس��������تجوابه ولم يعتب��������ر الفيفا ذلك 
تدخال حكوميا في ش��������أن االتحاد  الفرنس��������ي لكرة القدم وعلى اية 
ح��������ال فان محكم��������ة كاس ال تمتلك ايقاف تنفيذ اح��������كام الحبس او 
الس��������جن ألي  رياضي غير أنها يمكن ان تعتب��������ر أن ذلك تدخال من 
س��������لطات الدولة بش��������ان االتح��������اد املحلي ومن ثم اص��������دار  عقوبات 
رياضية حس��������ب اللوائ��������ح ولو أن ذلك احتم��������ال ضعيف واني كنت 
وم��������ا زلت اعتقد ان العقوبات  الص��������ادرة بحق مرتكبي الجرائم من 
قب��������ل العاملن في االتحادات يجب ان تس��������تند اليها محكمة كاس 
ف��������ي اثبات  عدم صالحية املدانن للعمل الرياضي ومن ثم إيقافهم 

لضمان نزاهة وسالمة األنشطة الرياضية وإدارتها. 

القاضي إياد محسن ضمد   

FIFA  ومحكمة كاس
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تهجير وتهديم! 

املركزي��������ة  الجنائي��������ة  املحكم��������ة  أص��������درت 
ف��������ي رئاس��������ة اس��������تئناف  بغ��������داد الرصافة 
االتحادية حكما بالحبس املؤبد إلرهابي 
عن جريمة تهجير احد  املواطنن وتهديم 
منزل��������ه ف��������ي محافظة ديالى اس��������تنادا إلى 

أحكام قانون مكافحة اإلرهاب. 
وأك��������د مراس��������ل املرك��������ز االعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعل��������ى ل�"القض��������اء" أن "مدانا قام 
باالش��������تراك مع متهمن آخري��������ن بتهجير 
إحدى العائالت  م��������ن منطقة العنبكية في 
محافظة ديالى لغايات إرهابية فضال عن 
قيام��������ه بتهديم املنزل وس��������رقة محتوياته 

بعد تهجير العائلة". 
 وأض��������اف البيان أن "املحكمة وجدت االدلة 
كافي��������ة لتجريم املدان وفق��������ا الحكام املادة 
الرابع��������ة من قانون مكافح��������ة االرهاب رقم 
13 لسنة   2005 وأصدرت قرارها بالسجن 
املؤبد ض��������ده، حكما ابتدائيا قابال للطعن 

التمييزي في محكمة التمييز". 

استيالء على عجالت

أص��������درت محكم��������ة جنايات ص��������الح الدين 
حكما باإلعدام ش��������نقا حت��������ى املوت بحق 
إرهابي عن جريمة االستيالء على عجالت 

تعود للقوات  األمنية في املحافظة. 
وذك��������ر مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعلى أن "الهيئة الثانية ملحكمة 
جنايات ص��������الح الدين نظرت دعوى ملدان 
ع��������ن جريمة  االنتم��������اء لعصاب��������ات داعش 
االرهابي واالش��������تراك مع إرهابين آخرين 
باالستيالء على العجالت العائدة لوزارة 
الدفاع واالستيالء على  السيارات العائدة 
لقيادة ش��������رطة صالح الدين واالس��������تيالء 
على س��������يارة حكومية تعود الى محافظة 
صالح الدين فضال عن االستيالء للسيارة 

 العائدة الى مجلس القضاء االعلى". 
وأضاف املراسل أن "الحكم باإلعدام شنقا 
حتى امل��������وت بحق امل��������دان يأتي اس��������تنادا 
ألحكام املادة الرابعة/1 من قانون مكافحة 

اإلرهاب رقم   13 لسنة 2005". 
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قض��������ت محكم��������ة جناي��������ات باب��������ل حكما 
بحبس ثالثة من منتسبي مديرية بلدية 
الحل��������ة ملدة س��������نة ع��������ن جريم��������ة االضرار 

العمدي بأموال ومصالح  الدولة. 
وق��������ال مراس��������ل املركز اإلعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعلى ف��������ي حديث إلى "القضاء" 
إن "الهيئ��������ة األولى ف��������ي محكمة جنايات 
باب��������ل قضت حكما  بالحب��������س ضد ثالثة 
منتس��������بن في بلدي��������ة الحل��������ة"، الفتا إلى 
أن "القرار يأتي اس��������تنادا ألح��������كام املادة 
340 من قانون العقوب��������ات النافذ واملادة 

  3/132 منه عن جرائم فساد مالي". 
وأضاف املراس��������ل أن "املتهم��������ن اعترفوا 
بأم��������وال  العم��������دي  اإلض��������رار  بجريم��������ة 
ومصال��������ح مديرية بلدي��������ة الحلة وديوان 
محافظ��������ة بابل م��������ن خالل  إعداد كش��������ف 
تخمين��������ي مغال��������ى فيه يخص مش��������روع 
لبلدي��������ة  تاب��������ع  ملعم��������ل  م��������واد   ش��������راء 

الحلة". 

بغداد / مروان الفتالوي

خفته وسرعة حركته وصغر حجمه ساعدته 
في الولوج إلى األماكن الضيقة وإبعاد األعن 
 الف��������رص ملباغتة  أصحاب املحال 

ّ
عنه، يتحن

واملتاجر، ولن يهدأ حتى يسطو على األموال 
املوجودة فيها. 

فؤاد وهو اس��������م مستعار البن العشر سنوات، 
يمته��������ن بيع امل��������اء ويفكر بالس��������رقة، وهذا ما 
تفس��������ره الس��������وابق املس��������جلة لديه في  محكمة 
األحداث وقبوله بأول عرض لتنفيذ السرقات، 
إذ ل��������م تس��������لم محال الباب الش��������رقي والس��������نك 
واملتنب��������ي واملح��������الت الت��������ي  تمثل رئ��������ة بغداد 
التجارية من يده، إال أنه باملقابل لم يسلم من 

قبضة القانون. 
يقول فؤاد في اعترافاته أمام محكمة تحقيق 
الرصاف��������ة "إن��������ي أعم��������ل كبائع متج��������ول للماء 
الب��������ارد حت��������ى تعرفت قب��������ل عام عل��������ى  املدعو 

)علي( 25 عاما، وطل��������ب مني القيام بالدخول 
إلى املح��������ال التجاري��������ة في حالة ع��������دم وجود 
أصحابه��������ا أثناء تجوال��������ي  لبيع امل��������اء البارد 
وأقوم بس��������رقة املواد واألموال املوجودة فيها، 
وكان موعدنا الس��������اعة السادسة صباحا في 

منطقة الباب  الشرقي". 
وأضاف في مع��������رض اعترافاته التي حصلت 
عليه��������ا "القض��������اء": "اتفقن��������ا عل��������ى تنفيذ عدة 
عمليات في مناطق بغداد التجارية  الس��������يما 
في مناطق الس��������نك والش��������ورجة حيث ذهبت 
معه إل��������ى هذه املناطق وقمت بتنفيذ عمليات 

سرقة". 
وتاب��������ع أن "العملي��������ة األولى كانت ف��������ي نهاية 
نيس��������ان من هذا العام إذ قم��������ت بالدخول الى 
أحد مكاتب بيع القرطاسية في شارع  املتنبي 
بع��������د أن تأك��������دت أن صاحب املكت��������ب خرج عن 
مح��������ل عمله وقمت بس��������رقة مبلغ م��������ن املال ال 
أعرفه بالتحديد وقمت  بتسليمه إلى شريكي 

وكانت حصتي من العملية مئة ألف دينار". 
ويواصل حديث��������ه عن "العملي��������ة الثانية التي 
كانت في نهاية تموز م��������ن العام الحالي التي 
قم��������ت فيها بس��������رقة مبلغ من امل��������ال من  داخل 
محل لبي��������ع املالبس الرجالي��������ة ضمن منطقة 
الب��������اب الش��������رقي وفي عمارة الخي��������ام تحديدا 

وجرى تسليم املال إلى  الشخص، نفسه". 
وتابع "بالطريقة نفس��������ها وفي الشهر املاضي 
وف��������ي الس��������اعة الواحدة ظه��������را تقريب��������ا قمت 
بس��������رقة مبلغ مالي من داخل محل  لكماليات 
السيارات ضمن منطقة السنك وجرى تسليم 
املال إلى شريكي الذي يسلمني مئة ألف لقاء 
كل عملية"، الفتا إلى  أن لديه عمليات أخرى ال 
يتذكرها لكنه يتذكر أنه يقوم بتسليم املبالغ 
إلى ش��������ريكه قرب مح��������ال الخمور في ش��������ارع 
 السعدون"، مش��������يرا إلى توقيفه عدة مرات عن 
حوادث س��������رقة ويتم إطالق سراحه من دائرة 

االحداث". 

أصغر لصوص "باب الشرجي" يدلي باعترافاته! 
عرف��������ت امل��������ادة )1271( من القان��������ون املدني 
رقم 40 لس��������نة 1951 االرتفاق "حق يحد من 
منفعة عقار لفائدة غيره يملكه  مالك آخر". 

ان حق االرتفاق يكس��������ب بالعقد وبامليراث 
والوصية ، ويحتج بالتقادم في حق املرور 
وح��������ق املجرى وح��������ق املس��������يل  وغيرها من 

حقوق االرتفاق الظاهرة. 
واالرتفاق��������ات الظاه��������رة يج��������وز ترتيبه��������ا 
بتخصي��������ص م��������ن املال��������ك األصل��������ي ويكون 
هن��������اك تخصيص م��������ن املال��������ك االصلي إذا 
تب��������ن  بأي طريق من طرق اإلثبات، ان مالك 
عقارين منفصلن ق��������د اقام بينهما بناء او 
عالمة ظاه��������رة اخرى، فانش��������أ بذلك عالقة 
 تبعي��������ة بينهم��������ا من ش��������أنها ان ت��������دل على 
وجود ارتفاق او ان العقارين كانا مملوكن 
ملالكن مختلفن، وفي هذه الحالة اذا  انتقل 
العق��������اران الى اي��������دي م��������الك مختلفن دون 
تغيي��������ر في حالتهما، يع��������د االرتفاق مرتبا 
بن العقاري��������ن لهما وعليهما ما لم يكن  ثم 

شرط صريح يخالف ذلك.  
وحقوق االرتفاق تخض��������ع للقواعد املقررة 

في س��������ند إنشائها وملا جرى به العرف وما 
نص��������ت عليه امل��������ادة ) 1276( م��������ن  القانون " 
1� لصاح��������ب العقار املرتف��������ق ، ان يجري من 
األعمال م��������ا هو ضروري الس��������تعمال حقه 
ف��������ي االرتفاق وم��������ا يلزم  للمحافظ��������ة عليه، 
اال انه يلزمه ان يس��������تعمل حقه على الوجه 
ال��������ذي ال ينش��������أ عنه اال اقل ض��������رر ممكن  2� 
وال يج��������وز ان  يترتب على ما يس��������تجد من 
حاج��������ات العقار املرتفق، اية زيادة في عبء 

االرتفاق.  
ونفق��������ة األعم��������ال الالزم��������ة الس��������تعمال حق 
االرتف��������اق واملحافظ��������ة علي��������ه تك��������ون عل��������ى 
صاحب العقار املرتفق، هذا ما لم يش��������ترط 
 غيره، اذا كان صاحب العقار املرتفق به هو 
املكلف ب��������أن يقوم بهذه االعمال على نفقته 
فل��������ه دائم��������ا ان يتخلص من ه��������ذا  التكليف 
بالتخلي عن العقار املرتفق به كله او بعضه 
لصاحب العقار املرتفق، واذا كانت االعمال 
نافع��������ة ايض��������ا لصاحب  العق��������ار املرتفق به 
، كان��������ت نفق��������ة الصيانة عل��������ى الطرفن كل 

بنسبة ما يعود عليه من الفائدة. 

حقوق االرتفاق  
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ولد األس��������تاذ عبد الل��������ه الجليل��������ي في س��������نة 1917 وانتقل 
ال��������ى جوار ربه ف��������ي 13 ايلول 1994 وكان قد أكمل دراس��������ته 
االبتدائي��������ة  واملتوس��������طة والثانوية التي تخ��������رج منها عام 
1937 ف��������ي مدين��������ة املوصل ودخ��������ل كلية الحق��������وق وتخرج 
فيها س��������نة 1941  واش��������تغل ف��������ي املحاماة ثم بدا له الس��������فر 
الى القاهرة إلكمال دراس��������ته فحصل على دبلوم الدراسات 
العليا في الشريعة  اإلسالمية ودبلوم ثان في القانون العام 
ثم حصل على الدكتوراه في القانون برس��������الته املوس��������ومة 
)الش��������رط املس��������تحيل  واملخالف للنظام الع��������ام ولألداب في 
القانون املدني .. بحث مقارن ( سنة 1958 من كلية الحقوق 

في جامعة القاهرة ثم  عاد الى الوطن. 
عن قاضيا في محكمة البداءة وفي محاكم االستئناف فقد 
كان نائبا لرئيس محكمة اس��������تئناف بغداد واشتغل أيضا 
في  التدوين القانوني ثم قاضيا في محكمة التمييز الى ان 
أكمل الس��������ن القانونية 63 من العمر وأحيل الى التقاعد في 

تموز  سنة 1980. 
وكان الفقيد رجال بكل ما في الكلمة من معان، معتزا بنفسه، 
وفي فكره، وعلمه، متفاني��������ا بالقيام بواجبه القضائي في 
 إخالص وصمت وكان ذا حس أنس��������اني يتمثل بإحس��������اس 
القاضي بحق غيره عليه، وأحساسه باملشاركة الوجدانية 

م��������ع  املواطن��������ن، يش��������عر بش��������عورهم،ويتالم ألملهم،ويفرح 
بفرحهم،يرحم وال يقس��������و، ويلن وال يضعف، ويحترم كل 
مواطن  مهما كان مركزه في املجتمع، خدم العدالة والقضاء 
أج��������ل الخدمات وكان يدرس الدعاوى في بيته إذ ال يتس��������ع 
وقته في  املحكمة لدراسة جميع الدعاوى ويقوم بتلخيص 
كل دعوى في ورقة مستقلة ويحيط بكل ما في الدعوى من 
غث  وسمن فيهمل الغث ويطيل النظر في السمن وعندما 
كان الفقيد قاضيا  في املوصل يجتمع بداره بعض القضاة 
مس��������اء  كل خمي��������س ويلقي أحدهم بحث��������ا قانونيا وبعدها 
يق��������وم بواج��������ب الضيافة بما ل��������ذ وطاب وقد أف��������اد القضاة 

الشباب كثيرا" من هذه  الندوات واالجتماعات. 
وق��������د عرفه األس��������تاذ القاضي ضياء ش��������يت خطاب ش��������يخ 
القض��������اة قبل خمس وس��������تن س��������نة عندم��������ا كان طالبا في 
املدرسة الثانوية   )اإلعدادية املركزية ( في املوصل وتوثقت 
املودة بينهما ش��������يئا فشيئا على مر األيام ثم التقيا ثانية 
ف��������ي كلية الحق��������وق س��������نة   1938 ضمن املرحل��������ة الثانية في 
الكلية واألستاذ ضياء شيت خطاب في املرحلة األولى من 
الدراسة في تلك الكلية ثم  التقيا قضاة في محكمة التمييز 
فه��������و زميل الش��������باب وصدي��������ق الكهولة وأخ الش��������يخوخة 

للقاضي األستاذ ضياء شيت خطاب. 

قضاة عراقيون

القاضي عبد اهلل الجليلي

كتاب قضائي

وتناول الفص��������ل األول منه موضوعة 
التحكيم؛ أساسه وطبيعته القانونية 
وأنواعه واش��������تمل على ثالثة مباحث 
واملبح��������ث  التحكي��������م  األول  تعري��������ف 

الثاني أساسياته وطبيعته القانونية 
أما البحث الثالث فأجاز في خمس��������ة 
التحكي��������م   )التحكيم  أن��������واع  مطال��������ب 
الدولي،  التجاري  الداخلي والتحكيم 

التحكيم املؤسس��������ي والتحكيم الحر، 
التحكي��������م املقي��������د والتحكي��������م املطلق، 
والتحكي��������م  التحكي��������م  االختي��������اري 

اإلجباري و التحكيم االلكتروني(. 
فيم��������ا ش��������رح الفص��������ل الثان��������ي اتفاق 
التحكي��������م م��������ن خالل خمس��������ة مباحث 
أيضا تناول األول منه اتفاق التحكيم 
والثاني آثاره  وع��������رج املبحث الثالث 
على عقد التحكي��������م وفصل املحكمن 
ف��������ي الرابع منه وخت��������م الفصل الثاني 
باملبحث الخام��������س بالقانون  الواجب 
تطبيق��������ه والذي تخلل��������ه ثالثة مطالب 
األول منها )القانون الواجب التطبيق 
على موضوع النزاع ومن ثم القانون 

 الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم 
عل��������ى  الواج��������ب  القان��������ون  والثال��������ث 

إجراءات التحكيم(. 
أما الفصل الثالث واألخير من الكتاب 
فأس��������هب في شرح وتفصيل إجراءات 
التحكيم من خالل ستة مباحث؛ شرح 
املبحث  األول كيفي��������ة البدء بإجراءات 
التحكيم معرفا بتدخل القضاء أثناء 
إج��������راءات التحكيم في مبحثه الثاني 
م��������رورا ف��������ي إص��������دار  ق��������رار التحكي��������م 
ثالث��������ا والطع��������ن في ق��������رارات التحكيم 
في املبح��������ث الراب��������ع أما ع��������ن املبحث 
الخام��������س فتناول تنفيذ ق��������رار الحكم 
 وأخيرا موضح موقف املشرع العراقي 

من التحكيم في املبحث الس��������ادس من 
فصله األخير.  

يذك��������ر أن الكات��������ب وضع ف��������ي خاتمة 
تخ��������ص  مالح��������ق  أربع��������ة  كتاب��������ه 
التحكي��������م كان األول منه��������ا )اتفاقي��������ة 
االعتراف بق��������رارات التحكيم  األجنبي 
كان  الثان��������ي  وامللح��������ق  وتنفيذه��������ا(، 
النموذج��������ي  األونس��������يترال  ل�"قان��������ون 
للتحكيم التجاري الدولي لعام 1958 
مع  التعديالت الت��������ي اعتمدت في عام 
2006(، وأن قان��������ون التحكيم املصري 
رقم 27 لسنه 1994 في امللحق الثالث، 
فيما  كان ملحق رقم 4 مشروع قانون 

التحكيم التجاري. 

التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخلي.. دراسة مقارنة

 ■ غالف 

الكتاب

ص��������در عن دار منش��������ورات زي��������ن الحقوقية كت��������اب بعنوان 
)التحكي��������م التجاري الدول��������ي والتحكيم الداخلي دراس��������ة 
مقارن��������ة(  للقاض��������ي محس��������ن جمي��������ل جريح نائ��������ب رئيس 
محكمة استئناف البصرة االتحادية تضمن ثالث فصول 

لكل منها عدة مباحث.  

قلم القاضي

ح��������ق امللكي��������ة، لي��������س مطلق��������ا، بحيث أن��������ه بإم��������كان املالك أن 
يتصرف بملكه، ما يشاء، بل ثمة قيود ترد على تلك  امللكية، 
تلك القيود تكون لصالح أش��������خاص آخر، غالبا يكونون من 
الجي��������ران. صحيح أن املادة 1048 م��������ن  القانون املدني نصت 
على أن من حق املالك أن يتصرف بملكه تصرفا مطلقا، لكن 
املادة 1051 نصت  على عدم جواز إضرار املالك بجاره ضررا 
فاحش��������ا، ولعل من أشكال إضرار الجار، هو منعه من املرور 

 إلى أرضه، خصوصا إذا كانت أرض الجار محبوسة.  
وق��������د فصلت املادة 1059 اآلليات التي يجب إتباعها لغرض 
االس��������تفادة من حق املرور. أول الشروط التي  فرضتها هذه 
املادة إلرغ��������ام صاحب العقار على منح جاره حق املرور هو 
أن تك��������ون األرض امل��������راد منحها  حق املرور عل��������ى عقار آخر 
محبوسة عن الطريق العام، أو التي ال يوصلها بهذا الطريق 
مم��������ر كاف، إذا  كان ال يتيس��������ر له الوصول ال��������ى ذلك الطريق 
اال بنفقة باهظة او مش��������قة كبي��������رة. لكن: هل يتم ترتيب حق 
 املرور وغيره من الحقوق األخرى بناًء على قرار قضائي؟ أم 
بطري��������ق آخر؟ لقد نصت املادة 1275 على  ان حقوق االرتفاق 
تخضع للقواعد املقررة في س��������ند إنشائها وملا جرى العرف 
به. وهذا النص فسره قرار  محكمة التمييز االتحادية املرقم 

663/حق مرور/2009. 
  حيث نص: لدى التدقيق واملداولة وجد أن الطعن التمييزي 
مقدم ضمن امل��������دة القانونية قرر قبوله ش��������كاًل  ولدى عطف 
النظ��������ر على الحك��������م املميز وجد انه غي��������ر صحيح ومخالف 
للقان��������ون ذلك أن دعوى املدعية  تضمن��������ت طلب إلزام املدعى 
عليهم والحك��������م بتثبيت حق املرور لعقاره��������ا املرقم 81م16 
البلد على العقار  املرقم 80 من املقاطعة نفسها وان املحكمة 
أجرت الكش��������ف بمعرفة خبير مساح وتم تنظيم حق املرور 
 لعقار املدعية على العقار العائد للمدعى عليهم مع إلزامها 
بدف��������ع اجر مثل مقابل ذلك الحق وان هذا النظر  من املحكمة 
ال سند له ذلك ان سندي العقارين موضوع الدعوى خالين 
من ذلك الح��������ق وال يمكن ترتيبه ما  لم يكن منصوصا عليه 
في سند إنشائها استنادًا ألحكام املادة )1275( من القانون 
املدن��������ي إال إذا ثبت  للمحكمة أن عق��������ار املدعية محبوس وال 
يمك��������ن الوصول إلى الطريق العام إال عن طريق عقار املدعى 
عليه  مما يقتضي على املحكمة االستعانة بخبراء مختصن 
للتحقق عما إذا كان عقار املدعي محبوس وفق ما  تقدم وملا 
كانت املحكمة ق��������د أصدرت حكمها املميز دون مالحظة ذلك 
مما اخ��������ل بصحته لذا قرر نقضه  وإع��������ادة اضبارة الدعوى 
إل��������ى محكمته��������ا لتقضي ب��������رد الدعوى على أن يبقى رس��������م 
التميي��������ز تابعًا للنتيجة. وص��������در  القرار باالتف��������اق في 23/

ربي��������ع الثاني/1430ه� املواف��������ق 2009/4/19م. أي بمعنى أن 
حق املرور وكافة  حقوق االرتفاق، 
يجب أن ينص عليها حن االفراز 
وتثبت االوض��������اع القانونية لتلك 
فيج��������ب  أن  مقدم��������ا،  العق��������ارات، 
يت��������م تحديد وتأش��������ير حق املرور 
وتأش��������يره في سجالت التسجيل 
العقاري، وخالف��������ا لذلك، ال يمكن 
منح حقوق  االرتف��������اق، إال إذا كان 

العقار محبوسا. 

حق المرور في القانون العراقي
يع��������رف فقه��������اء القانون الجنائ��������ي العقوبة بأنها ج��������زاء يقرره 
املش��������رع ويوقعه القاضي على كل من ارتك��������ب فعال  أو امتناعا 
يع��������ده القانون جريم��������ة. ويمكن الق��������ول بأنه تعري��������ف قانوني 
يخص قانون العقوبات، وال يصلح بالتالي  لعلم العقاب الذي 
يدرس العقوبة كنظام اجتماعي. ويعرف العقوبة بأنها "إيالم 
مقصود يوقع من اجل  الجريمة ويتناس��������ب معها"، ويميز هذا 
التعريف أنه يربط العقوبة بالجريمة رابطة الس��������بب باملسبب 
ويعتبر  األلم جوهر العقوبة وهذا أمر بديهي إذ ال عقاب بدون 
ألم.ويقصد باإليالم املساس بحق ملن تنزل به  العقوبة وحقوق 
اإلنسان التي يتصور املساس بها  كثيرة ،منها الحقوق املالية 

والحقوق غير املالية أو  حقوق الشخصية. 
  واه��������م الحق��������وق الش��������خصية تلك الحق��������وق املتعلق��������ة بالكيان 
نس��������ان في الحي��������اة، وقد تمس  به 

ٌ
امل��������ادي لإلنس��������ان، أي حق اإل

العقوبة حن تتمثل في اإلعدام ، ويكون املساس  به عن طريق 
العقوبات البدنية، مثل األشغال الشاقة،  كذلك حقه في التمتع 
بحريته التي تحجب عنه طيلة مدة العقوبة الس��������البة للحرية. 
ويمك��������ن أن يتحقق اإليالم  كذلك إذا أصاب��������ت العقوبة حقا من 
الحق��������وق املالية، وأهمها حق امللكي��������ة الذي تمس به العقوبات 
املالي��������ة، مثل  الغرام��������ة واملصادرة ومن مب��������ادئ تنفيذ العقوبة 
مبدأ ش��������رعية العقوبة ويطلق عليه )مبدأ قانونية العقوبات(، 
 ويعني: أن املشرع وحده هو الذي يملك تحديد األفعال املعاقب 
عليها )الجرائم( وتحديد العقوبات التي توقع  على مرتكبيها 
اما املبدأ الثاني فهو مبدأ شخصية العقوبة ويعني هذا املبدأ 
أن محل املسؤولية الجنائية هو  الفاعل ال غير اما املبدأ الثالث 

فهو عمومية.  
العقوبة ووفق هذا املبدأ يكون الجميع متساوين تحت سلطة 
القان��������ون، م��������ن دون أي امتي��������ازات تمنح له��������ذا أو  ذاك، فعندما 
يتلب��������س الفرد بفعل الجريمة تنفذ بحقه العقوبة من غير نظر 
إل��������ى أي أطر طبقية أو عرقي��������ة أو  غيرها ويكون هدف العقوبة 
هو الردع الع��������ام ومنع وقوع جرائم جدي��������دة وتحقيق العدالة 
ووسائل تفريد العقاب  تتحدد عادة من قبل املشرع؛ فهو الذي 
يصن��������ف الجناة ويقس��������مهم ويبن درجة مس��������ئولية كل واحد 
منهم  والعقوبة التي تناسبه، واملشرع هو الذي يمنح القاضي 
سلطة تقدير العقوبة بن حدين أدنى وأعلى، أو  يمنحه سلطة 
تخفيض العقوبة أو تشديدها، أو سلطة وقف تنفيذ العقوبة 
ضمن شروط معينة، واملشرع هو  الذي يضع القواعد األساسية 
في تنفيذ العقوبة؛ ثم يترك األمر للسلطة القضائية لتصنيف 
املحك��������وم عليه��������م م��������ن  حي��������ث الخط��������ورة اإلجرامي��������ة وتطبيق 
العقوبات املفروضة عليهم حسب ظروفهم وأوضاعهم، وهناك 
نوع آخ��������ر  من العقوب��������ات اال وه��������و العقوب��������ة التأديبّية والتي 

توقع من قبل الس��������لطة اإلدارية والتي 
تقوم على الفلس��������فة ذاتها  التي ترتكز 
عليها العقوبة الجنائية،مثل التنبيه 
 إي��������الم 

ُّ
واالن��������ذار فه��������ي ال تس��������تهدف

املوظ��������ف امُلخط��������ئ، وإّنما  تس��������تهدف 
أيًض��������ا اإلصالح والتقويم في س��������بيل 
تمكن املرفق العام في أداء رس��������الته؛ 
وبالتال��������ي حماّية املوظف  مس��������تقباًل 
م��������ن أوج��������ه الخل��������ل التي ق��������د تعرضه 

لة التأديبية.  للمساء

العقوبة
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