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 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان

القاضي إياد محسن ضمد   

اإلفتتاحية
الحق في التظاهر والتعبير 

عن الراي

الحق في اعتن��������اق االراء وتبنيها والتعبير عنها كذلك الحق في 
التجمع من الحقوق اللصيقة باالنسان وال يمكن تصور ان يعيش 
اي ف��������رد بكرامة من دونهما ومن هذي��������ن الحقني يتفرع الحق في 
التظاهر باعتباره وسيلة س��������لمية للمطالبة ببعض الحقوق او 
للضغط باتجاه تصحيح وتصويب بعض السياسات في الدولة 
والتظاهر  هو شكل من اشكال الصغط االجتماعي السلمي على 
صناع الق��������رار ممكن ان يلجأ اليه املواطن��������ون العاديون او تلجأ 
اليه النقابات واالتحادات لتحقيق مطالب الفئات التي تمثلها. 

التكري��������س النص��������ي  للح��������ق  ليس كافي��������ا لتمك��������ني املواطنني من 
ممارسة حقهم االنساني في التعبير عن الراي بل يجب االنتقال 
الى مرحلة التمكني الفعلي ملمارسة هذا الحق على ارض الواقع.

نش��������ا الحق في التجم��������ع والتظاه��������ر بداية للدفاع ع��������ن االقليات 
والفئ��������ات املهمش��������ة اال انه تطور ليكون حقا انس��������انيا يمارس��������ه 
املواطن��������ون على مر االزمنة وفي اغلب الدول ومن خالله يمكن ان 

تثبت االمم والشعوب انها امم وشعوب حية
الدس��������تور العراق��������ي وفي الفق��������رات الثالثة للم��������ادة ٣٨ كفل حرية 
التعبير عن الراي بكافة الوس��������ائل وحري��������ة االجتماع والتظاهر 
الس��������لمي وهذا تجس��������يد للمبادئ االساس��������ية املنصوص عليها 
ف��������ي االعالن العامل��������ي لحقوق االنس��������ان والعهد املدن��������ي للحقوق 
املدنية والسياس��������ية وما يشهده البلد من مظاهرات سلمية منذ 
فترة ليس��������ت اال تطبيقا حقيقيا لهذا الحق واستثمارا امثال من 

املواطنني لحقوقهم الدستورية.
الس��������كن والعمل والتعليم الجيد والصحة واالمن من الحقوق 
االساس��������ية الت��������ي تس��������عى اغل��������ب الش��������عوب لنيله��������ا والدفاع 
عنه��������ا وه��������ي تلجئ في س��������بيل ذل��������ك ملجموعة وس��������ائل منها 
االحتجاج��������ات والتجمعات بطريقة التظاهر الس��������لمي وطاملا 
ان الش��������عب هو مصدر الس��������لطات ف��������ي االنظم��������ة الديمقراطية 
فعل��������ى الحكومات ان تس��������مح له بممارس��������ة حقه ف��������ي املطالبة 
بكافة حقوقه االنس��������انية وان تس��������خر كافة امكانياتها املادية 
والقانوني��������ة لتلبي��������ة احتياج��������ات مواطنيها االساس��������ية طاملا 
كانت التظاهرات س��������لمية وتجري وفقا لالطر القانونية التي 
حددته��������ا العهود واملواثي��������ق الدولية الن الش��������عب من خاللها 
يعب��������ر عن رايه ويش��������ارك ف��������ي صناع��������ة القرار الوطني س��������واء 
بطلب تغيير قوانني غير عادلة كقوانني الرواتب واالمتيازات 
واالنتخابات او للضغط باتج��������اه توفير فرص العمل وتامني 
مس��������توى تعليمي وصحي وتنمية مستدامة تليق باملواطنني 
في ظل الدول الديمقراطية وان الس��������ماح للمواطنني بالتجمع 
والتعبي��������ر عن آرائهم هو مقياس مهم لقياس اثر الديمقراطية 
ومدى قدرة الدولة كنظام وصن��������اع قرار على تحمل نتائجها 
وكلم��������ا تقلصت فرص املواطنني في التعبي��������ر عن آرائهم كلما 
تقوض��������ت ف��������رص الديمقراطي��������ة  وازدادت الهوة ب��������ني املواطن 
والدولة فاذا كانت الديمقراطية بابس��������ط تعريفاتها هي حكم 
الش��������عب فال يمكن تص��������ور ذلك اال من خالل نظ��������ام ديمقراطي 
بمناخ��������ات نقية ينتخب فيه املواطن م��������ن يمثله ويملك فرصة 

لتغييره واالحتجاج عليه بالوسائل السلمية.

بغداد / القضاء
"

دعا مجلس القضاء األعلى القوات األمنية إلى عدم 
اس��������تخدام العنف ضد املتظاهرين الس��������لميني، كما 
أكد على املحتجني الحفاظ على  سلمية التظاهرات 
التي يكفلها الدستور، مشددا على القوى السياسية 

العمل بخارطة الطريق التي طرحتها املرجعية . 
   وعق��������د مجلس القضاء األعلى جلس��������ته االعتيادية 

الرابعة عش��������ر صباح االحد املوافق 10 /11 /2019 
وبحث املجلس موضوع  التظاهرات التي تشهدها 

البالد . 
وذكر بيان رس��������مي للقضاء أن "املجلس دعا القوى 
السياس��������ية والحكومة واملتظاهرين السلميني الى 
العم��������ل بخارط��������ة الطريق التي رس��������متها  املرجعية 
الرش��������يدة ف��������ي خطبتها املؤرخة ف��������ي 8 /11 /2019 
والتأكي��������د عل��������ى الق��������وات االمنية بض��������رورة القيام 

بواجبه��������ا ف��������ي حف��������ظ االم��������ن  والنظ��������ام  وس��������المة 
املتظاهري��������ن وعدم اس��������تخدام العنف ف��������ي التعامل 
معه��������م ودع��������وة املتظاهري��������ن الى االلتزام بس��������لمية 
التظاه��������رات الت��������ي اك��������دت  عليه��������ا امل��������ادة )38( م��������ن 
الدستور وعدم فسح املجال امام البعض الستغالل 
التظاه��������رات واالعت��������داء عل��������ى املمتل��������كات العام��������ة 
والخاصة ألن  ذلك يشوه املظهر الحضاري السلمي 

للتظاهرات ." 

وأضاف البي��������ان أن "املجلس حث اللجان القضائية 
التحقيقية التي ش��������كلت في املحافظات بخصوص 
حوادث االعت��������داء على املتظاهرين  بس��������رعة انجاز 
التحقيق م��������ع املتهمني الذين ت��������م توقيفهم والذين 
ص��������درت بحقه��������م مذك��������رات قبض بخص��������وص ذلك 
وتقديم املذنب��������ني منهم  للمحاكمة ومحاس��������بة من 
اعت��������دى على املمتل��������كات العام��������ة والخاص��������ة وفقا 

للقانون". 

مجلس القضاء األعلى يدعو لعدم استخدام العنف وإدامة سلمية التظاهر

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار 
املتحدث الرسمي ملجلس القضاء 
األعلى إن "املجلس أصدر إعماما 
إجراءات  بتنفي��������ذ  املحاكم   لكافة 
التحقي��������ق مع الن��������واب املطلوبني 
عن جرائم الفساد املالي واإلداري 
دون الحاج��������ة  الى مفاتحته بغية 
مفاتحة مجلس الن��������واب بعد ان 
صوت األخير على رفع الحصانة 
ع��������ن النواب املطلوبني"،  الفتا إلى 
"التأكيد على الجهات التنفيذية 
بالتنفيذ املباشر ملذكرات القبض 

او االستقدام". 
وأض��������اف بيرق��������دار أن "مجل��������س 
القضاء األعلى ش��������كل في خطوة 
سابقة املحكمة املركزية ملكافحة 
الفس��������اد لتعنى  بقضايا الفساد 
قض��������اة  له��������ا  وأوكل  الكب��������رى 
به��������ذه  وخب��������راء  متخصص��������ني 
القضاي��������ا"، الفتا إلى "اإليعاز لها 
باتخاذ  اإلجراءات االس��������تثنائية 

بإص��������دار مذك��������رات القبض بحق 
قضاياه��������م  الداخل��������ة  املتهم��������ني 

ضمن اختصاص املحكمة  ومنع 
س��������فرهم واإليعاز إل��������ى الجهات 

التنفيذية"   . 
وتابع بيرقدار أن "رئيس مجلس 

فائق  القاض��������ي  األعلى  القض��������اء 
زي��������دان وج��������ه بتكلي��������ف املحكمة 
املركزي��������ة  ملكافحة الفس��������اد أيضا 
وبالتنس��������يق مع فريق التحقيق 
الخاص في هيئة النزاهة وديوان 
الرقاب��������ة املالي��������ة بتدقي��������ق  أعمال 
الوزارات والجهات غير املرتبطة 
بوزارة التي تش��������كلت بعد 2003 
ولغاي��������ة اآلن وتحدي��������دا العق��������ود 
 واملش��������اريع الكبيرة"، مؤكدا على 
"اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 

املخالفني". 
وعم��������ا إذا م��������ا ج��������رى التحقي��������ق 
م��������ع مس��������ؤولني مؤخ��������را، أوضح 
اإلج��������راءات  "ه��������ذه  أن  بيرق��������دار 
ساهمت في مس��������اءلة  مسؤولني 
متهم��������ني ش��������غلوا مواق��������ع مهمة 
منهم وزيران س��������ابقان وأعضاء 
مجلس نواب حاليا أصدر قاضي 
 تحقيق محكمة مكافحة الفس��������اد 
املركزي��������ة في قرارا باس��������تقدامهم 

عن قضايا هدر املال العام". 
ولفت إل��������ى "صدور أوام��������ر كثير 
بح��������ق  واالس��������تقدام  بالقب��������ض 
مجل��������س  وأعض��������اء  محافظ��������ني 
ومفتش��������ني  وم��������دراء  محافظ��������ة 

عامني في بغداد واملحافظات". 
وبش��������أن إج��������راءات القض��������اء في 
األحداث التي رافقت التظاهرات، 
أضاف بيرقدار أن "القضاء شكل 
هيئات  تحقيقية باشرت أعمالها 
ف��������ي املحافظ��������ات الت��������ي حصلت 
فيه��������ا التظاه��������رات"، الفت��������ا إل��������ى 
"تحقيقه��������ا بحوادث استش��������هاد 
والقوات  املتظاهري��������ن   وإصاب��������ة 
األمني��������ة واالعتداء على وس��������ائل 
اإلع��������الم، وكذلك ضرورة التفريق 
ب��������ني  املتظاهرين واملخربني ممن 
يعت��������دون عل��������ى األم��������الك العامة 

وممتلكات املواطنني". 

التفاصيل ص 3  

بعد رفع الحصانة .. الفاسدون أمام المحاكم

ُكتاب العدد

القاضي عامر حسن شنتة
نصوص دستورية معطلة

بغداد/ القضاء

بتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى القاضي فائ��������ق زيدان حقق قس��������م 
التكنولوجي��������ا والنظم ف��������ي  مجلس القضاء 
األعلى نقلة تكنولوجية نوعية تمثلت بأهم 
خطوة نحو االنتقال من العمل الورقي الى 
 االلكترون��������ي بما يتوافق م��������ع القانون عبر 
إنج��������از مالكاته نظاما يتيح إدارة الدعاوى 

داخل املحاكم بش��������كل  الكتروني، كما يتيح 
ملراجع��������ي املحاك��������م االطالع عل��������ى تفاصيل 
دعاواهم ومتابعة سيرها من خالل تحميل 
 تطبيق خاص الى هواتفهم النقالة )تطبيق 

متابعة القضايا(.  
ودخ��������ل نظ��������ام إدارة القضايا إل��������ى محاكم 
الب��������داءة املتخصصة بالدع��������اوى التجارية 
فترة تجريب ومتابعة استمرت  ستة أشهر، 
قبل أن يقيم قسم التكنولوجيا والنظم في 

تش��������رين األول املاضي ورش��������ة عمل تعلقت 
بش��������رح آلية  عمل النظام وأهدافه حضرها 
الس��������يد رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
ال��������ذي اطل��������ع م��������ن خالله��������ا عل��������ى تفاصيل 
 املش��������روع مبدي��������ًا مالحظات��������ه بخصوصه، 
مش��������يدا بجهود املالكات العاملة في قس��������م 

التكنولوجيا والنظم التي  انجزته. 

التفاصيل ص 6

بغداد/ ليث جواد

أغلق القضاء العديد من مكاتب وش��������ركات الس��������ياحة 
والس��������فر غير املرخصة والتي تمارس نش��������اطاتها من 
دون  التس��������جيل في هيئة الس��������ياحة، الفتا إلى إصدار 
202 أذن بمداهمة وتفتيش ش��������ركات ف��������ي بغداد.  وقال 
قاضي التحقيق املخت��������ص بقضايا النزاهة والجريمة 
االقتصادية وغس��������ل األم��������وال منجد فيص��������ل غازي ان 
  "العديد من ش��������ركات الس��������ياحة والس��������فر انتشرت بعد 

2003 بصورة عش��������وائية ومن دون أي تنظيم وبش��������كل 
 مخال��������ف لتعليمات القانون رقم 49 لس��������نة  1983 الذي 
ينظم عمل تلك الش��������ركات".  وكش��������ف غازي عن "صدور 
لش��������ركات ومكات��������ب  بالتفتي��������ش واملداهم��������ة  إذن   202
الس��������ياحة والس��������فر لع��������دم امتالكهم  إج��������ازات من قبل 
هيئة السياحة وفق أحكام املادة 16 من القانون"، الفتا 
إلى أن "هيئة الس��������ياحة هي من  أعدت قوائم الش��������ركات 

واملكاتب غير املجازة". 
وأضاف ان "معظم هذه الشركات غير املجازة تتمركز 

في املنصور وش��������ارع الس��������عدون وزيون��������ة وتم إغالق 
 بعضه��������ا لحني اصدار أصحابها إجازات رس��������مية من 
قب��������ل القائم��������ني عليها  ووف��������ق الس��������ياقات القانونية".  
وباإلضافة إلى وجود عديد من الشركات غير املجازة، 
يلفت غازي إلى أن "هناك ش��������ركات س��������ياحية تمارس 
 عملها بواس��������طة إجازة متخصصة بنقل املس��������افرين 
وهذا يختلف عن عمل ش��������ركات السياحية التي تنظم 

 رحالت سياحية داخلية ودولية.
التفاصيل ص 3 

القضاء يحقق نقلة تكنولوجية جديدة 
عبر إطالقه "نظام إدارة القضايا" 

تحقيق النزاهة: مداهمة المئات 
من شركات السياحة غير المجازة في بغداد

القاضي ناصر عمران

■ رئيس مجلس القضاء األعلى يرأس اجتماعا للهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في األحداث التي رافقت التظاهرات.. عدسة/ حيدر الدليمي

صحيفة القضاء االلكرتونية.. 
مديات التأسيس وأفق التجربة

القضاء يؤكد على حق التظاهر.. ويشكل حمكمة مركزية كربى ملكافحة الفساد

 أوامر بالقبض على رؤوس كبرية.. وإجراءات استثنائية مبنع السفر

أطلق التصويت على رفع الحصانة عن النواب 
املتهمني بقضايا فساد، يد القضاء في اتخاذ 

اإلجراءات  القانونية بحقهم، وهذا ما بدأ فعليا بعد 
مخاطبة مجلس القضاء األعلى محاكمه في البالد 

بتنفيذ أوامر القبض  واالستقدام ضد املتهمني 
السيما ممن كانوا يتمتعون بالحصانة. 

وعشية انطالق التظاهرات الشعبية بداية تشرين 
األول املاضي، أكد مجلس القضاء األعلى على حق 

 التظاهر السلمي وضرورة االستجابة إلى املطالب، 
فيما شّكل هيئات تحقيقية في املحافظات التي 

اندلعت  فيها االحتجاجات للتحقيق في األحداث 
التي رافقتها، وشكل في وقت قياسي محكمة مركزية 
ملكافحة الفساد  تعنى بما أسماها "القضايا الكبرى". 

بغداد / القضاء

■ القاضي فائق زيدان مع أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد المشكلة حديثا.. عدسة / محمد سامي

القبض على عصابة حمرتفة بسرقة 
سيارات الدفع الرباعي

خالل جلسته الرابعة عشرة
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بغداد/ إيناس جبار  

تعرضت األماكن األثرية للخطر 
من عصابات داعش إضافة إلى 

لصوص اآلثار املتاجرين بها 
ممن  يستهدفون املتاحف ومواقع 

الحفريات للبحث عن اآلثار 
ونهبها وبيعها للحصول على 
الربح غير  املشروع، مستغلني 
األوضاع األمنية وعدم وجود 

رقابة كافية لحمايتها. 
ويرجح مختصون أن تكون 

القطع األثرية املسروقة تهرب 
عبر دول الجوار لتباع في السوق 

العاملية  مرورا بسلسلة من 
املتهمني املدانني أمام القانون. 

ويقول القاضي سلمان لفتة محمد رئيس 
محكم��������ة جنايات صالح الدي��������ن إن "قانون 
اآلثار رقم 55 لسنه   2002 تضمن نصوصا 
عقابية من املادة 38 ولغاية املادة 44 نصت 
على عقوبة الس��������جن وتكون الدعاوى  وفق 
أحكام هذه املادة م��������ن اختصاص محكمة 

الجنايات باإلضافة إلى املادة 46 منه". 
  ويتاب��������ع محم��������د أن "امل��������واد العقابية -45 
47 تضمن��������ت عقوب��������ة الحب��������س وه��������ي من 
اختص��������اص محكمة الجنح كم��������ا  أن املادة 
45 من��������ه نص��������ت على عقوب��������ة الحبس مدة 

ال تزي��������د عل��������ى ث��������الث س��������نوات وبغرام��������ة 
مقداره��������ا مئ��������ة ألف  دينار ل��������كل من يتاجر 
باآلثار دون ترخيص من الس��������لطة األثرية 
ف��������ي م��������ادة م��������زورة أو مقل��������دة ومص��������ادرة 
األدوات  املس��������تعملة في الجريمة وهذا من 

النصوص املعتبرة في القانون". 
وأض��������اف القاض��������ي أن "عصاب��������ات داعش 
أضافت إل��������ى جرائمها جريم��������ة بحق آثار 
الع��������راق حي��������ث هربت ودم��������رت  العديد من 
املعال��������م وفي املحافظة قامت بتفجير قلعة 
تكريت األثرية بعد تفخيخها وهي واحدة 

من معالم  العراق وكذلك الكنيسة الخضراء 
في تكري��������ت باإلضاف��������ة إل��������ى املتاجرة في 
القط��������ع األثري��������ة لتمويل جرائ��������م التنظيم 

 اإلرهابي". 
واس��������تدرك محمد أن "املحاك��������م في صالح 
الدي��������ن أخذت على عاتقها بما لها من دور 
في حماية اآلث��������ار  وبالتعاون مع األجهزة 
األمني��������ة بمعاقب��������ة التاجري��������ن واملتداولني 
له��������ذه املقتنيات التاريخي��������ة"، الفتا إلى أن 
  "املتعاملني بهذه املقتنيات أفراد وليس��������وا 
عصاب��������ات وذلك ما ثبت من خالل الجرائم 

الت��������ي ت��������م التحقي��������ق فيها  وتدوي��������ن أقوال 
املتهمني واله��������دف من ذلك تهريبها خارج 
الع��������راق بقصد املتاج��������رة والحصول على 

األموال".  
  ولفت محمد إلى أنه "يتم الكشف عن هذه 
الجرائ��������م عادة ع��������ن طريق املخبر الس��������ري 
بعد أن يقوم حائز القطعة  األثرية بالبحث 
عن مش��������تر أو مروج يثق به ويتم تداولها 
وفقا لذل��������ك"، مبينا أن "الدع��������وى الخاصة 
باملتاج��������رة  وحي��������ازة اآلث��������ار لت��������داول هي 
جريمة جنائي��������ة ذات عقوبة رادعة القصد 

منه��������ا حماية ثروات البل��������د التاريخية من 
 العبث والجريمة". 

ويرى قاض��������ي الجنايات أن "آث��������ار العراق 
بحاجة إل��������ى وقفة جادة وحازمة بعد هذه 
الحقبة من تاريخ العراق  وسيطرة داعش 
على كثير من املواقع األثرية وقيامه بنسف 
أكثر من 28 م��������زارا ومرقدا دينيا ونس��������ف 
العديد  من املواق��������ع األثرية وما حصل في 
محافظة صالح الدين من س��������رقة وتدمير 
األربع��������ني،  والكنيس��������ة  )م��������زار  ك� آلثاره��������ا 
الخضراء في تكريت( شأنه شأن ما حصل 

لبقية املحافظات العراقية األخرى". 
وتابع القاض��������ي أن "املحافظة تحوي على 
العش��������رات من الكنائس التي تعتبر كنوزا 
تمت��������د تاريخه��������ا إل��������ى ما قبل  اإلس��������الم إال 
أنها تعاني ع��������دم االهتمام وعدم الحماية 
مم��������ا جعلها عرضة للس��������رقات والتخريب 

ومطمع ملرتكبي  جريمة تهريبها". 
املتهم��������ني  اح��������د  أف��������اد  آخ��������ر  م��������ن جان��������ب 
املحكوم��������ني ع��������ن قضي��������ة االتج��������ار باآلثار 
تحصل��������ت "القضاء" عل��������ى أوراق  اعترافاته 
أنه " ف��������ي ش��������رطة املحافظة واخب��������ره احد 
املتهمني عل��������ى ذات القضية أن لديه قطعا 
أثرية يروم بيعها  إلى ش��������خص ثقة وكلفه 

بالبحث عن مشتر لها".  
وتابع املتهم "كان االتفاق على املبلغ املالي 
بقيمة مائة وخمسون مليون دينار عراقي 
عند بيع القطع  األثري��������ة وان يجلب القطع 
إلى داخل مدينة تكريت بغية بيعها اال انه 
وقع بكمني للقوات األمنية الس��������يما  املتهم 
كان يس��������تخدم س��������يارة حكومية ويرتدي 

مالبسه العسكرية".  
  وكش��������فت التحقيق��������ات إن "ه��������ذه العملي��������ة 
تم��������ت من خالل عدة أش��������خاص اش��������تركوا 
ف��������ي محاولة بيع اآلثار والت��������ي هي  عبارة 
ع��������ن )تمثال بش��������كل رجل كبير في الس��������ن 
وآخر على شكل خرزة زرقاء اللون وقطعة 
أخ��������رى على ش��������كل  ختم حدي��������دي( ومرت 
عملي��������ة او محاول��������ة بي��������ع القطع بسلس��������ة 
م��������ن األش��������خاص وكانت القيمة الس��������عرية 
مختلف��������ة  للمتداولني تنوع��������ت مابني ألف 
دوالر واقل وليس بمس��������توى طموحاتهم 

كونهم كانوا يعتقدون أنها ثمينة".  
وب��������ني أن "العملي��������ة ت��������م الكش��������ف عنها عن 
طريق مخبر سري والقبض على املتهمني 
بكم��������ني من القوات األمني��������ة  وبعد التحري 
والتحقيق��������ات تمت إحالته��������م إلى محكمة 
الجناي��������ات الت��������ي أص��������درت الحك��������م عل��������ى 
املتهم��������ني ف��������ي ه��������ذه  القضية وف��������ق إحكام 
املادة 44 / الش��������ق األول م��������ن قانون اآلثار 

والتراث". 

بغداد / زيد األعرجي

يواجه ثالثة لصوص متخصصني في س��������رقة 
السيارات أحكاما عقابية من محكمة جنايات 
الك��������رخ  بعد قيامهم بتكوي��������ن عصابة احترفت 
س��������رقة الس��������يارات باهظة الثمن ف��������ي عدد من 
مناطق العاصمة  لبيعها في إقليم كردستان، 
بينم��������ا ينتظر متهم آخ��������ر معهم صدور حكمه 

من إحدى محاكم اإلقليم. 
وبجه��������ود حثيث��������ة من محكم��������ة تحقيق الكرخ 
وبالتنس��������يق مع عدد م��������ن األجهزة األمنية في 
بغداد وإقليم  كردس��������تان العراق جرى متابعة 
العصاب��������ة الت��������ي تعد إح��������دى اه��������م العصابات 

املتخصص��������ة بس��������رقة  س��������يارات الالندك��������روزر 
والتي ذاع صيتها في اآلونة األخيرة لقيامها 
بتنفيذ ع��������دد كبير من  العملي��������ات، جرى إلقاء 
القبض عل��������ى كافة أفراد العصاب��������ة في بغداد 

واإلقليم. 
وع��������ن آلي��������ة عم��������ل العصاب��������ة وتقس��������يم عملها 
ب��������ني بغداد وإقليم كردس��������تان الع��������راق تحدث 
رئيس العصابة  املتهم )م.ف.س( ل�"القضاء" أن 
"العصاب��������ة تتكون من أربعة أش��������خاص، ثالثة 
في بغداد يقوم��������ون  بتنفيذ عمليات الس��������رقة 
وآخر في اإلقلي��������م يتولى إجراء تزوير أوراقها 
الرس��������مية وترقيمها وبيعها  في كردس��������تان"، 
مبين��������ا أن "عملي��������ات الس��������رقة تت��������م م��������ن خالل 

اس��������تخدام جهازي��������ن الكتروني��������ني األول يقوم 
 بفت��������ح باب الس��������يارة واآلخر يكش��������ف تش��������فير 

بصمة تشغيل السيارة". 
مؤكدا انه "جرى تدربي على األجهزة من خالل 
دورات حصل��������ت عليه��������ا في تركيا بمس��������اعدة 
أحد  أصدقائ��������ي وقمت بش��������راء األجهزة بكلفة 
ألف��������ي دوالر أميركي وع��������دت بعدها إلى بغداد 
ألقوم  بتدريب أفراد عصابتي وتوزيع األدوار 
بينه��������م، وفعال قم��������ت بتدريب املته��������م )ي.ع.م( 
عل��������ى جهاز  فك ش��������فرة بصمة تش��������غيل الالند 
ك��������روزر، وأنا أقوم بفتح ب��������اب العجلة، واملتهم 
اآلخر )م.ع.م( يقوم  بدور مراقبة مكان الس��������رقة 
وقيادة الس��������يارة التي تقلنا الي��������ه العائدة الى 

املتهم املدعو كاكا   )ع.م.ع(". 
من جانبه، ق��������ال املتهم )ي.ع.م( ان "مجموعتنا 
متخصصة بسرقة )الجكسارات( كونها غالية 
 الثم��������ن، حي��������ث قمنا بس��������رقة عدد كبي��������ر منها 
واغلبها من أزقة املناطق الراقية مثل املنصور 
 والكرادة وش��������ارع فلسطني، ولكونها تترك في 
األزق��������ة الفرعية ما يس��������هل علينا تنفيذ عملية 
الس��������رقة  واله��������رب بعدها"، الفتا إل��������ى انه "بعد 
اله��������رب بالعجل��������ة املقصودة نتوج��������ه بها الى 
مقرنا في منطقة  شارع فلسطني في العاصمة 
ليقوم املتهم )م.ف.س( بتغيير لوحات العجلة 
بلوحات سيارته  الشخصية والتي هي أيضا 
ن��������وع تويوت��������ا الند ك��������روزر ليتوج��������ه بها الى 

اإلقليم ويدخلها باستخدام  األوراق الرسمية 
العائدة لسيارته وبمساعدة للمتهم )ع.م.ع(". 

وتابع رئيس العصابة أن "املتهم )ع.م.ع( وبعد 
اس��������تالمه للعج��������الت املس��������روقة ف��������ي محافظة 
 الس��������ليمانية يقوم بتزوير أوراقها الرس��������مية 
وبيعه��������ا وتحويل األم��������وال الى بغ��������داد ألقوم 
بتوزيعه��������ا ب��������ني  املتهم��������ني بقيمة رب��������ع املبلغ 
املحول لكل منهما واملتبقي لي"، الفتا ان "القاء 
القب��������ض علي  حصل بع��������د ذهابي ال��������ى تركيا 
لجل��������ب جهاز آخر يقوم بفك تش��������فير العجالت 
نوع لكزز باهظة الثمن  وعند عودتي تم إلقاء 
القب��������ض علي ف��������ي املطار وتب��������ني ان كافة افراد 

عصابتي القي القبض  عليهم". 

معظم سارقي اآلثار أفراد ال عصابات.. وداعش دمر نفائس ثمينة

القبض على عصابة محترفة بسرقة سيارات الدفع الرباعي في بغداد

مجموعة ترتدي زيا عسكريا لتسطو على دار في الديوانية  

آثار العراق بحاجة إىل وقفة جادة بعد حقبة التنظيمات اإلرهابية

■ أحد إرهابيي داعش يدمر آثارا في نينوى

بغداد/ عالء محمد  

تعرض احد املواطنني في محافظة القادسية إلى سطو مسلح 
من قبل ش��������خص خطط للعملية في  منزله بالتعاون مع أربعة 
متهمني ارتدوا الزي العس��������كري وسرقوا مبلغا ماليا كبيرا مع 
 مخش��������الت ذهبية ومقتنيات أخرى، وبعد البحث والتحري من 
قبل قاضي التحقيق املختص  ومتابعة مباش��������رة وبالتنس��������يق 
مع مركز شرطة البدير القي القبض عليه وحكم عليه بالسجن 

 املؤبد". 
ويق��������ول قاضي محكمة تحقي��������ق البدير ناظم عب��������د خنجر إنه 
"قدمت ش��������كوى م��������ن قبل مش��������تكني تعرض  منزله��������م الواقع في 
منطقة الغابات قرب قرية الرفيع الى حادث س��������طو مس��������لح من 
قبل متهمني  ارتدوا الزي العس��������كري وملثمني ويحملون بنادق 
نوع كالش��������نكوف، وبدأت املباشرة بالتحقيق  وتم االنتقال الى 
محل الحادث تبني انها عبارة عن دار س��������كنية مشيدة من مادة 
الطني  واألخش��������اب"، منوها أنه "تم التع��������رف على املدان من قبل 
احدى النس��������اء املتواجدات في املنزل  اثناء الحادثة رغم انه كان 

ملثما كونها ملحت صوته أثناء الكالم معها". 
وأض��������اف القاض��������ي خنجر أن "امل��������دان هو اق��������ارب صاحب الدار 
ويتردد عليه دائما، قام بالتخطيط  لهذه الحادثة بالتعاون مع 
اربعة متهمني بعد س��������رقة مبلغ 180 مليون دينار ومصوغات 
ذهبية  تق��������در قيمتها بحوالي 15 مليون دين��������ار وكذلك بنادق 

نوع برنو ورشاش��������ة وكسرية صيدية مستغال  تواجد صاحب 
املنزل في البر يرعى املواش��������ي اثناء ساعة الحادث"، مشيرا إلى 
أن "عملي��������ة  الق��������اء القبض تمت بعد االتص��������ال به من قبل مكتب 
مكافح��������ة االرهاب ف��������ي الديوانية بوجود املدان  ف��������ي احد الدور 
الس��������كنية في عفك وتم تش��������كيل مفارز من قبل املحكمة بش��������كل 
س��������ري وتم تطويق  املنزل خالل الساعة الواحدة ودخول املنزل 
والق��������ي القب��������ض عليه، وال��������ذي اعترف بتفاصي��������ل  الحادثة وتم 
اص��������دار الحكم عليه بالس��������جن املؤبد اس��������تنادا الح��������كام املادة 

1/440و2و3و4 من قانون  العقوبات العراقي".  
قاضي محكمة تحقيق البدير طالب بتواجد دوريات مشتركة 
في مناط��������ق صحراوية تس��������مى  باملثلث تمتد ب��������ني محافظات 
الديواني��������ة والس��������ماوة والناصرية للحد م��������ن عمليات الخطف 
والتسليب  والقتل على أن تتولى مديرية شرطة عفك ومديرية 
شرطة السماوة ومديرية شرطة الناصرية  زمام األمور في هذه 

املناطق التي تمتد آلالف الكيلومترات". 
فيم��������ا التقت صحيف��������ة القضاء بامل��������دان الرئيس��������ي، تولد 1986 
ويس��������كن الديوانية/ قضاء عفك والذي  بني أن "املش��������تكي الذي 
تمت س��������رقة منزله هو م��������ن ابناء عمومتي وس��������بق وان دخلت 
منزل��������ه قب��������ل  وقوع الح��������ادث وعلمت ب��������ان لديه مبل��������غ من املال 
قدره حوالي ثالثة وس��������تون مليون دين��������ار عراقي  وكذلك مبلغ 
بال��������دوالر االمريكي يقدر ب�� )10 دفاتر( فئة مالية دوالر امريكي 
وكذلك علمه بان  املش��������تكي يملك اس��������لحة نارية ف��������ي داره نوع 

)كالش��������نكوف وبندقية صي��������د وبندقية برن��������و( وان هذا  املبلغ 
مخصص لش��������راء اعالف للحيوانات وبس��������بب ذل��������ك اتفقت مع 
اربع��������ة متهمني ف��������ي داري  الواقعة في قضاء عف��������ك والتي تبعد 
عن دار املش��������تكي بمسافة قدرها سبعون كيلومترا على القيام 
 بس��������رقة دار املش��������تكي وقد وافقون��������ي بذلك وبعده��������ا توجهنا 
بواسطة سيارة دولفني بيضاء اللون  موديل 1991 تعود ألحد 

املتهمني". 
وأض��������اف انهم كان��������وا يحملون أس��������لحة ناري��������ة متنوعة وعند 
وصولنا الى دار املشتكي وقبل الساعة  الثانية عشرة ليال قمنا 
باستبدال مالبسنا التي كنا نرتديها بمالبس عسكرية مرقطة 
وقبعات   )كليتات( عس��������كرية وقمت انا واملتهمني بالدخول الى 
املن��������زل وقد دخلنا عن طريق الباب  الرئيس��������ي للدار والذي كان 
مفتوح��������ا ف��������ي حينها، اما اح��������د املتهمني فقد بقي خ��������ارج الدار 
ينتظرنا  وبداخل س��������يارته ولكوني لدي معلومات كافية حول 
املنزل وكذلك علمه بمكان املبال��������غ املالية  فقد دخلت الى احدى 
غرف الدار التي كانت فيها املس��������روقات وهي عبارة عن املبالغ 
املالية  التي ذكرتها اعاله وكذلك االسلحة النارية التي ذكرتها 
وعند دخولي الغرفة كانت زوجة  املش��������تكي مس��������تيقضة وكان 

معي املتهمون وكنا ملثمني في حينها باالكليتة العسكرية". 
وأش��������ار إل��������ى أن "زوجة املش��������تكي ق��������د تعرفت علي م��������ن هيئتي 
وصوت��������ي كوني من أقاربه��������م وبعدها تم  فتح أب��������واب الخزانة 
الخش��������بية داخل الغرفة وقمت باخذ املبالغ املالية والتي كانت 

موضوعة  داخل حقيبة سوداء متوسطة الحجم ثم قمنا باخذ 
االس��������لحة الناري��������ة والتي هي عب��������ارة عن بندقية  كالش��������نكوف 
وبندقي��������ة صيدية نوع )كس��������رية( وبندقية اخ��������رى نوع )برنو( 
ومخشالت ذهبية"، الفتا  إلى أن "صاحب الدار لم يكن متواجدا 
ف��������ي املنزل وكنا نعل��������م بذلك كونه كان يرعى املواش��������ي  العائدة 
له ف��������ي الب��������ر وبعدها خرجنا ونح��������ن نحمل املس��������روقات وعن 
طريق الباب الرئيس��������ي للدار  واتجهنا الى الس��������يارة وتوجهنا 
الى ناحية النصر التابعة الى محافظة ذي قار بواسطة طريق 
 تراب��������ي محاذي الى النه��������ر الثالث )املالح( وبع��������د وصولنا الى 
منطقة الحمام التابعة ملحافظة  السماوة توقفنا وقمنا بتقسيم 
املبالغ املالية فيما بيننا وكانت حصة كل واحد منا مبلغ قدره 
 ثماني��������ة ماليني دينار عدا اح��������د املتهمني فكان حصته الضعف 

اي ستة عشر مليون دينار عراقي  حسب االتفاق معه". 
أم��������ا عن املبال��������غ املالية التي كان��������ت بالعمل��������ة االجنبية الدوالر 
االمريكي فيضيف أن حصة كل  واحد منا دفتر ونصف الدفتر 
فئ��������ة مئ��������ة دوالر امريك��������ي ماعدا اح��������د املتهمني ف��������كان حصته 
الضع��������ف  اي ثالث��������ة دفات��������ر كونه صاح��������ب الس��������يارة التي كنا 
نس��������تقلها ويضيف انه بعد ذلك ت��������م التوجه الى ناحية  النصر 
التابعة ملحافظة ذي قار ومن ثم الى ناحية الفجر على الطريق 
العام الذي يرب��������ط محافظة  ذي قار بمحافظة واس��������ط واصبح 
الوقت فجرا بعدها قمنا باس��������تئجار س��������يارة م��������ن كراج ناحية 

الفجر  وتوجهنا الى منازلنا الواقعة في قضاء عفك". 

رئيس اجملموعة تدرب يف تركيا على جهاز لفتح العجالت

سرقوا 180 مليونا وخمشالت ذهبية
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تحقيق النزاهة: 202 أذن بمداهمة وتفتيش 
شركات ومكاتب سياحة غير مجازة في بغداد

بغداد/ ليث جواد

أغل��������ق القض��������اء العدي��������د م��������ن مكاتب 
وش��������ركات الس��������ياحة والس��������فر غي��������ر 
املرخصة والتي تمارس  نش��������اطاتها 
من دون التسجيل في هيئة السياحة، 
الفت��������ا إلى إص��������دار 202 أذن بمداهمة 

وتفتيش  شركات في بغداد. 
وق��������ال قاض��������ي التحقي��������ق املخت��������ص 
والجريم��������ة  النزاه��������ة  بقضاي��������ا 
األم��������وال منجد  االقتصادية وغس��������ل 
 فيصل غازي ان "العديد من ش��������ركات 
السياحة والسفر انتشرت بعد 2003 
بصورة عشوائية  ومن دون أي تنظيم 
وبش��������كل مخالف لتعليم��������ات القانون 
رقم 49 لس��������نة  1983 الذي ينظم عمل 

 تلك الشركات". 
 202 "ص��������دور  ع��������ن  غ��������ازي  وكش��������ف 
إذن بالتفتي��������ش واملداهمة لش��������ركات 
ومكات��������ب الس��������ياحة والس��������فر  لع��������دم 
امتالكه��������م إج��������ازات م��������ن قب��������ل هيئة 
الس��������ياحة وف��������ق أحكام امل��������ادة 16 من 
القانون"، الفتا إلى أن   "هيئة السياحة 
الش��������ركات  أع��������دت قوائ��������م  م��������ن  ه��������ي 

واملكاتب غير املجازة". 
وأضاف ان "معظم هذه الشركات غير 
املجازة تتمركز في املنصور وش��������ارع 
السعدون وزيونة  وتم إغالق بعضها 
لح��������ني اص��������دار أصحابه��������ا إج��������ازات 
رس��������مية م��������ن قب��������ل القائم��������ني عليها  

ووفق  السياقات القانونية". 
وباإلضاف��������ة إل��������ى وج��������ود عدي��������د من 
الشركات غير املجازة، يلفت غازي إلى 
أن "هناك ش��������ركات  س��������ياحية تمارس 
عملها بواس��������طة إج��������ازة متخصصة 
بنق��������ل املس��������افرين وه��������ذا يختلف عن 
عمل  ش��������ركات الس��������ياحية التي تنظم 
داخلي��������ة ودولية"،  رحالت س��������ياحية 
منوها إلى أن "تعليمات رقم 4  لس��������نة 

1991 أوجبت أيض��������ا أن يكون العمل 
في مكاتب الس��������فر والسياحة لحملة 
شهادة السياحة  حصرا، إال أن كثيرا 
م��������ن العامل��������ني بها ال يمتلك��������ون هذه 

الشهادة". 
بدوره، ذكر قاض��������ي الجنح املختصة 
بقضاي��������ا النزاهة وغس��������يل واالموال 
االقتصادي��������ة  ضي��������اء  والجريم��������ة 
الش��������مري ان "قانون السياحة رقم 14 
لسنة 1996 من التش��������ريعات القديمة 
وال��������ذي صدر في  ظل ظروف الحصار 
االقتصادية فض��������ال عن عدم مواكبته  
للحداثة والتطور الذي شهده العراق 
 بع��������د 2003 م��������ن خالل االنفت��������اح على 
دول العالم وتزايد نشاطه السياحي 
وباالخ��������ص الس��������ياحة  الديني��������ة م��������ا 
يقتضي مراجعة كاملة لهذا القانون 
بخصوصه  الص��������ادرة  والتعليم��������ات 
م��������ن قب��������ل  املختص��������ني وذوي الخبرة 
وبم��������ا ينس��������جم ايض��������ا م��������ع التطور 

والتكنولوجي الحديث". 
وأضاف الشمري أن "قانون السياحة 
الش��������ركات  فت��������ح  عملي��������ة  اش��������ترط 
واملكاتب الخاصة بنش��������اط  السياحة 
بالحص��������ول على إجازة ص��������ادرة من 
هيئة السياحة"، الفتا إلى "تطرق هذا 
القان��������ون إلى  عقوب��������ات مالية تفرض 
على الش��������ركات التي تمتل��������ك اإلجازة 
م��������ن الهيئة غير أنه��������ا خالفات احدى 
القانون وتختل��������ف مقدار   تعليم��������ات 
الغرام��������ة حس��������ب  طبيعة ظ��������روف كل 
مخالفة والزام املخالف  بإزالة املخالفة 
خالل مدة يت��������م تحديدها".  ولفت الى 
انه "يحق لرئيس الهيئة ايضا اصدار 
ق��������رار بغل��������ق املرفق الس��������ياحي خالل 
ثالثني يوما  لحني ازالة املخالفة وفي 
حالة عدم االزال��������ة فيتم الغاء االجازة 
املمنوح��������ة نهائي��������ا فض��������ال ع��������ن كون  
 القانون أعطى الحق لصاحب االجازة 

باالعتراض على هذه العقوبات وفي 
حالة قي��������ام صاحب  االج��������ازة بتكرار 
املخالفة فتكون العقوبة الحبس مدة 
ال تقل عن ش��������هر وال تزيد عن سنتني 
ووفق  ماورد بامل��������ادة 20 من القانون 

املذكور". 
وابدى القاض��������ي مجموعة مالحظات 
على القانون والتي م��������ن اهمها "عدم 
تطرقه الى الشركات  التي تعمل بدون 
اجازة رس��������مية فضال ع��������ن كونه جاء 
خالي��������ا م��������ن النص��������وص العقابية لذا 
تلج��������أ  املحاكم  في مث��������ل هكذا حاالت 
ال��������ى املادة 240 من قان��������ون العقوبات 
والتي تص��������ل عقوبتها ال��������ى  الحبس 
مدة ال تزيد عن س��������تة اشهر او غرامة 

مالية". 
عقوبات  "ف��������رض  القاض��������ي  واقت��������رح 
جزائية عقابية رادعة على من يخالف 
القانون سواء كان له  اجازة وخالفها 
او م��������ن يقوم بفتح ش��������ركات واملكاتب 

السياحية بدون اجازة". 
وأكد الش��������مري ان "القطاع السياحي 
يمثل الواجه��������ة التراثية والحضارية 
للبلد وفيه تختل��������ط الثقافات  وكذلك 
يمثل ايرادا ماليا للدولة واملجتمع لذا 
يجب ان تنتبه الدولة لهذا التش��������ريع 
واالهتم��������ام به  وتضمين��������ه نصوصا 

واقعية سلسلة بعيدة عن الروتني". 
منوه��������ا إلى أن "اغل��������ب املتهمني ممن 
فتح��������وا ش��������ركات ومكاتب س��������ياحية 
يع��������زون تجاوزهم عل��������ى  القانون الى 
صعوب��������ة حصوله��������م عل��������ى اإلج��������ازة 
نتيجة للروتني املعقد في منح اإلجازة 
مثل  اإلجراءات والكش��������ف إضافة الى 
الرسوم الباهظة، ما يدفع باصحاب 
الش��������ركات الى الع��������زوف والنفور  عن 
ترويج معاملة منح االجازة او تركها 
ولذلك يجب االلتفات الى هذا الجانب 

وتسهيل   إجراءات منح اإلجازة". 

بعد رفع الحصانة .. الفاسدون أمام المحاكم

بغداد / القضاء

أطل��������ق التصويت على رفع الحصان��������ة عن النواب 
املتهم��������ني بقضايا فس��������اد، يد القضاء ف��������ي اتخاذ 
اإلج��������راءات  القانونية بحقهم، وه��������ذا ما بدأ فعليا 
بع��������د مخاطبة مجل��������س القضاء األعل��������ى محاكمه 
ف��������ي الب��������الد بتنفي��������ذ أوام��������ر القبض  واالس��������تقدام 
ض��������د املتهم��������ني الس��������يما مم��������ن كان��������وا يتمتعون 

بالحصانة. 
وعشية انطالق التظاهرات الشعبية بداية تشرين 
األول املاضي، أكد مجلس القضاء األعلى على حق 
 التظاهر السلمي وضرورة االستجابة إلى املطالب، 
فيما ش��������ّكل هيئات تحقيقية في املحافظات التي 
اندلعت  فيها االحتجاجات للتحقيق في األحداث 
الت��������ي رافقتها، وش��������كل في وقت قياس��������ي محكمة 
مركزي��������ة ملكافح��������ة الفس��������اد  تعن��������ى بما أس��������ماها 

"القضايا الكبرى". 
وق��������ال القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرق��������دار املتحدث 
الرسمي ملجلس القضاء األعلى إن "املجلس أصدر 
إعمام��������ا  لكافة املحاكم بتنفي��������ذ إجراءات التحقيق 

مع الن��������واب املطلوبني ع��������ن جرائم الفس��������اد املالي 
واإلداري دون الحاجة  الى مفاتحته بغية مفاتحة 
مجل��������س النواب بع��������د ان صوت األخي��������ر على رفع 
الحصانة عن النواب املطلوبني"،  الفتا إلى "التأكيد 
على الجهات التنفيذية بالتنفيذ املباشر ملذكرات 

القبض او االستقدام". 
وأض��������اف بيرق��������دار أن "مجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
شكل في خطوة س��������ابقة املحكمة املركزية ملكافحة 
الفساد لتعنى  بقضايا الفساد الكبرى وأوكل لها 
قضاة متخصصني وخبراء بهذه القضايا"، الفتا 
إل��������ى "اإليعاز لها باتخاذ  اإلجراءات االس��������تثنائية 
بإص��������دار مذكرات القبض بح��������ق املتهمني الداخلة 
قضاياهم ضمن اختصاص املحكمة  ومنع سفرهم 

واإليعاز إلى الجهات التنفيذية"   . 

رؤوس كبيرة
وتابع بيرق��������دار أن "رئيس مجلس القضاء األعلى 
القاض��������ي فائ��������ق زي��������دان وج��������ه بتكلي��������ف املحكمة 
املركزي��������ة  ملكافحة الفس��������اد أيضا وبالتنس��������يق مع 
فري��������ق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان 

الرقابة املالية بتدقيق  أعم��������ال الوزارات والجهات 
غي��������ر املرتبطة ب��������وزارة التي تش��������كلت بع��������د 2003 
ولغاية اآلن وتحديدا العقود  واملش��������اريع الكبيرة"، 
مؤك��������دا عل��������ى "اتخ��������اذ اإلج��������راءات القانونية ضد 

املخالفني". 
وعما إذا ما جرى التحقيق مع مس��������ؤولني مؤخرا، 
أوضح بيرق��������دار أن "هذه اإلجراءات س��������اهمت في 
مس��������اءلة  مسؤولني متهمني ش��������غلوا مواقع مهمة 
منه��������م وزي��������ران س��������ابقان وأعضاء مجل��������س نواب 
حالي��������ا أص��������در قاض��������ي  تحقيق محكم��������ة مكافحة 
الفساد املركزية في قرارا باستقدامهم عن قضايا 

هدر املال العام". 
ولفت إلى "صدور أوامر كثير بالقبض واالستقدام 
مجل��������س محافظ��������ة  وأعض��������اء  بح��������ق محافظ��������ني 

ومفتشني  ومدراء عامني في بغداد واملحافظات". 

هيئات تحقيقية
وبش��������أن إجراءات القضاء في األحداث التي رافقت 
التظاه��������رات، أض��������اف بيرق��������دار أن "القضاء ش��������كل 
هيئات  تحقيقية باش��������رت أعمالها في املحافظات 

إل��������ى  الت��������ي حصل��������ت فيه��������ا التظاه��������رات"، الفت��������ا 
"تحقيقها بحوادث استشهاد  وإصابة املتظاهرين 
والقوات األمني��������ة واالعتداء على وس��������ائل اإلعالم، 
وكذلك ضرورة التفريق بني  املتظاهرين واملخربني 
مم��������ن يعتدون عل��������ى األم��������الك العام��������ة وممتلكات 

املواطنني". 
ودعا بيرقدار "املدعني بالحق الشخصي للشهداء 
واملصابني ووسائل اإلعالم املتضررة مراجعة تلك 
 الهيئات كل حس��������ب محافظته وفي حال تس��������جيل 
إخب��������ارات س��������ابقة لتل��������ك الح��������وادث عل��������ى املحاكم 
املس��������جل لديها  إيداعها لدى الهيئ��������ات التحقيقية 
القضائي��������ة حس��������ب االختصاص املكان��������ي للحادث 

إلكمال التحقيق فيها". 

مبالغ مسترجعة
إلى ذلك، أظهرت إحصائية رسمية ملجلس القضاء 
األعلى عن اس��������ترجاع محاكم النزاه��������ة التابعة له 
مبال��������غ  كبي��������رة جدا بعد ع��������ام 2003 وحت��������ى بداية 

تشرين األول املاضي من هذا العام. 
وأوضحت اإلحصائية أن املبلغ الكلي املس��������ترجع 

من قب��������ل املحاكم املختصة بنظ��������ر قضايا النزاهة 
يص��������ل إلى  أكثر من 752 ملي��������ارا و22 مليون دينار 

و37 ألف دوالر. 
وأوردت اإلحصائي��������ة أن "محاك��������م الجناي��������ات في 
البالد اس��������تردت أكثر من ثالثمئة وثمانية عش��������ر 
إل��������ى  لف��������ت  وفيم��������ا  ملي��������ارا   )318.051.491.663("، 
أن "محاك��������م الجن��������ح اس��������ترجعت أكثر م��������ن أربعة 
أن  ذك��������ر  ملي��������ارا   )54.400.494.769("،  وخمس��������ني 
"محاك��������م التحقي��������ق الخاصة بالنزاه��������ة في البالد 
اس��������ترجعت أكثر من ثالثمئة  وتس��������عة وس��������بعني 

مليارا )379.658.713.837(. 
وأك��������دت أن "املجم��������وع الكلي للمبالغ املس��������ترجعة 
وص��������ل إل��������ى )752.110.700.269(، باإلضاف��������ة إل��������ى 

أموال  بقيمة الدوالر قدرها )37702(. 
وأش��������ارت اإلحصائية إل��������ى أن "محكم��������ة جنايات 
ميس��������ان س��������جلت لوحدها اس��������ترداد أكثر من 214 
ملي��������ارًا بينم��������ا  س��������جلت  محكم��������ة تحقي��������ق الحلة 
اس��������ترداد أكثر من 108 مليارات دينار واس��������تردت 
محكمة تحقي��������ق كربالء 203  ملي��������ارات خالل هذه 

الفترة". 

■ القاضي فائق زيدان يجتمع بعدد من السادة اعضاء المجلس ومسؤولين في هيئة النزاهة ■ اجتماع رئيس مجلس القضاء االعلى مع رؤساء االجهزة القضائية.. عدسة/ حيدر الدليمي

القضاء يؤكد على حق التظاهر.. ويشكل حمكمة مركزية كربى ملكافحة الفساد

 أوامر بالقبض على رؤوس كبرية.. وإجراءات استثنائية مبنع السفر
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بغداد / محمد سامي  

طارق األحم��������د أو كما يعرف بني صفوف تنظيم داعش اإلرهابي 
ب�"اب��������ي عبدالله اللبناني" والذي  يبلغ من  العمر 47 عاما، لبناني 
الجنس��������ية من طرابلس، يعم��������ل بصفة مقاول بن��������اء ولديه زوجة 
وأطفال، قارئ نهم  للكتب الدينية الس��������يما تلك التي تحمل طابع 
التش��������دد الديني مثل كت��������اب التوحيد ملؤس��������س الحركة الوهابية 

محمد  عبد الوهاب مع كتب أخرى ملنظري التشدد الديني. 
يروي ابو عبدالله اللبناني ملراسل "القضاء" حكايته مع اإلرهاب 
ابتداء من عام 2011، ويقول "كنت في  هذا العام مش��������اركا بالدعم 
اللوجس��������تي ف��������ي الثورة الس��������ورية في م��������ا يخص مده��������م باملال 
وغيرها من األمور  األخرى، واس��������تمر الحال إلى عام 2016 وجرى 
انضمامي إلى تنظيم داعش الذي بدأ بشكل فعلي عندما  تعرفت 
على مجموعة من األصدقاء في طرابلس بلبنان وهم من املنتمني 
ال��������ى التنظي��������م واحدهم كان يش��������غل  منصب وال ش��������رعي ويدعى 
اب��������و مصعب وآخر عس��������كري  والدخول معهم بنقاش��������ات معمقة، 
وتواجدنا كان في  جامع الجهاد مع توفر خلفية ثقافية وانتماء 
داخل��������ي غير معلن منذ إعالن ما يس��������مى بالدولة اإلس��������المية في 
عام   2014 بعد احتالل املوصل ما مهد لهذا االنتماء بشكل سريع 

ومن دون تردد".  
ل عملي��������ة دخولي الى 

ّ
وأض��������اف اللبنان��������ي أن ")ابو مصعب( س��������ه

س��������وريا عن طري��������ق وادي خالد وهي منطق��������ة  حدودية حيث قام 
بتهريبي ش��������خص س��������وري من اصل لبناني ومكثت في س��������وريا 
وتحديدا والي��������ة حمص، بعده��������ا  دونوا معلوماتي الش��������خصية 
واس��������م الش��������خص الذي كفلن��������ي ومعلوماته والتقي��������ت بمجموعة 
أشخاص من مختلف  الجنسيات ومن ثم انتقلت الى والية الرقة 
برفق��������ة ابو مصعب لبضع��������ة أيام ثم رجعنا الى معس��������كر بوالية 
حماة  ألتلقى الدورة الش��������رعية والعس��������كرية والتي اس��������تمرت 45 
يوم��������ا مكثفة تدرب��������ت فيها على مجموعة من األس��������لحة  الخفيفة 
واملتوس��������طة ومن ثم دروس شرعية فيها الى ان تم ترديد البيعة 

أمام الوالي الشرعي الذي كان  عراقي الجنسية". 
وتاب��������ع "بعد التخرج من ال��������دورة التي كانت تضم مئة ش��������خص 
منه��������م اثنان لبنانيان والباقون من مختلف  الجنس��������يات االخرى 
التحق��������ت بمعس��������كر خالد اب��������ن الوليد / كتيبة أصحاب الس��������مرة 
وكان عمل��������ي في االمور املالية  والكف��������االت وبعد فترة قاموا بعزل 
مس��������ؤولي املباش��������ر وتعييني بدال عنه مسؤوال عن االمور املالية 
كوني  كنت على علم بكل األمور التي تدور بهذا امللف وخصوصا 

املشتريات والكفاالت أيضًا". 

وأكمل "بعدها نقلت الى الكتيبة الش��������رعية لفرقة خالد بن الوليد 
وأصبحت املس��������ؤول املالي لها، أما العمل  اآلخر عندما نقلت الى 
والية الرقة فقد عملت مدرسا شرعيا وقدمت دروسا في التوحيد 
والجه��������اد وعندها  تعرضنا للقصف الج��������وي ونقلت على اثرها 

الى املستشفى وبترت ساقي". 
ويواص��������ل اب��������و عبد الل��������ه البناني بالق��������ول "عند جلوس��������ي لفترة 
الع��������الج كان تواصلي م��������ع خالد وهو احد أش��������قائي  ويعيش في 
اس��������تراليا ويعمل في ش��������ركة لحوم واحد أهم متابعني نشاطات 
التنظيم حي��������ث كان الحديث يدور عن  التنظي��������م وله رغبة كبيرة 
جدا باالنضمام واملجيء الى سوريا وعند التنسيق مع ابو عمر 
اللبنان��������ي وهو احد  أف��������راد هيئة التصنيع والتطوير العس��������كري 
واملس��������ؤول عن تطوير الطائرات املس��������يرة ف��������ي التنظيم وربطهم 
 باتصال مباش��������ر في ما بينهم جرى االتفاق على أن يكون العمل 
مختلف��������ا عل��������ى ان يبقى خالد ال��������ذي اطلق عليه  كني��������ة ابو محمد 
اللبنان��������ي في اس��������تراليا والقي��������ام بعمليات وبالفع��������ل كان العمل 
جاريا واالتصال مستمرا في ما  بينهم عن طريق التيلغرام اليام 
عدي��������دة  ولم كنت اعرف م��������ا يدور في ما بينهم وعندي س��������ؤالي 
البو عمر عن  امله��������ام ملوكلة الخي يرفض البوح بها وحذرني من 

السؤال مرة ثانية". 
واستمر اللبناني بالحديث قائال "كنت اسأل اخي ابو محمد عن 
النش��������اط فيقول اعمال تخص نشر الدعوى  واستقطاب املجندين 
ول��������م يبح لي، ولكن العمل كان اكبر من ذلك الى ان صرح لي قائال 
عليك ان ال تتكلم  البو عمر كون العمل س��������ريا جدا وهو التنسيق 
بالقيام بعمليات إرهابية في اس��������تراليا، ومن هذه العمليات هي 
 محاولة تفجير عبوات ناسفة تحمل غازات سامة بدائية الصنع 
ت��������م التدري��������ب عليها من خالل إرس��������ال مكونته��������ا  وطريقة عملها 
بفيديوه��������ات او صور الى أن ب��������دأ بالفعل يتقن صناعتها وكذلك 
كان هنالك حديث عن محاولة  إس��������قاط إحدى الطائرات ولكني ال 
أعرف تفاصيل أكثر عن هذه العملية الى ان جاء الخبر بعد فترة 
وعلمت  بان الس��������لطات االسترالية قامت بإلقاء القبض على أخي 

بتهمة القيام بإعمال إرهابية". 
واسترسل "بعد ان قطعت ساقي تفرغت للعمل في الشؤون املالية 
واإلداري��������ة وتنقلت في أكثر م��������ن والية  داخل األراضي الس��������ورية 
وبعدها جاء أمر بنقلي إلى والية املوصل لحصول بعض املشاكل 
باالمور املالية  وخصوصا في ما يخص الكفاالت وبالفعل نفذت 
األمر وجاء بي إلى املوصل وشغلت منصب املسؤول  املالي لعدة 
أشهر وعملت على تصحيح األخطاء وفي إحدى معارك التحرير 

مع القوات األمنية العراقية تم  إلقاء القبض علي". 

أبو عبد اهلل اللبناني.. أحد مسؤولي المال 
لتنظيم داعش اإلرهابي يدلي باعترافاته
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 * برغم اأن الب�سرة لي�ست من املدن التي 
تن�سط فيها جماعات اإرهابية، اإال اأن هذا 

امللف  موجود �سمن اخت�سا�ص حمكمتكم 
كيف تتحدث عنه؟

 - إن مفهوم الجريمة اإلرهابية مفهوم 
واس��������ع وال يمك��������ن اختزال��������ه باألفع��������ال 
الجرمي��������ة الت��������ي ترتكبه��������ا  الجماعات 
القاع��������دة وتنظيم  اإلرهابي��������ة كتنظيم 
داعش اإلرهابي��������ني وغيرهما. إذ أن أي 
فعل جرمي  يقوم ب��������ه فرد أو مجموعة 
أف��������راد ي��������ؤدي بالنتيجة إل��������ى اإلخالل 
بالوض��������ع األمني أو يدخ��������ل الرعب أو 
 الخ��������وف أو الفزع بني الناس يعد فعاًل 
إرهابيًا حس��������ب نص املادة الرابعة من 
قانون مكافحة  اإلرهاب رقم ١٣ لس��������نة 
٢٠٠٥ الت��������ي عرف��������ت اإلره��������اب بأنه: كل 
فع��������ل إجرامي يقوم به ف��������رد أو  جماعة 
منظم��������ة اس��������تهدف ف��������ردًا أو مجموعة 
مؤسس��������ات  أو  جماع��������ات  أو  أف��������راد 
رسمية أو غير رس��������مية  أوقع األضرار 
باملمتل��������كات العام��������ة أو الخاصة بغية 
اإلخالل بالوضع األمني أو االس��������تقرار 
أو  الوح��������دة الوطني��������ة أو إدخال الرعب 
أو الخ��������وف والفزع بني الناس أو إثارة 

الفوضى تحقيقًا لغايات  إرهابية.  
وكذلك ما نصت عليه املادة الثانية من 
نفس القانون ف��������ي فقرتها األولى التي 
اعتبرت )العنف أو  التهديد الذي يهدف 
إلى إلقاء الرعب بني الناس أو تعريض 
حياته��������م وحرياتهم وأمنه��������م للخطر 
 وكذلك تعري��������ض أموالهم وممتلكاتهم 
للتل��������ف بغض النظر ع��������ن الباعث فعاًل 
إرهابيًا(.          وتأسيس��������ًا على ما تقدم 
فأن هنالك العديد من األفعال الجرمية 
تعد أفع��������ااًل إرهابية رغم أن  مرتكبيها 
غير منتم��������ني ألي تنظي��������م إرهابي في 
الوقت الذي تخلو فيه محافظة البصرة 

من هذه  التنظيمات اإلرهابية. 

 * اعترب الق�ساء جرمية الدكة الع�سائرية 
اإرهابية، ما هو تعليقكم؟

 - نع��������م ما يعزز ما ذكرن��������اه هو ما صدر 
ع��������ن رئاس��������ة مجل��������س القض��������اء األعلى 

املوقر  من توجيه  اعتبر بموجبه )الدكة 
العش��������ائرية ( فع��������اًل إرهابي��������ًا والتعامل 
م��������ع مرتكبيه��������ا طبق��������ًا ألح��������كام قانون 
 مكافح��������ة اإلرهاب رقم ١٣ لس��������نة ٢٠٠٥، 
حيث كان��������ت )الدك��������ة العش��������ائرية( قبل 
ص��������دور هذا التوجيه  تع��������د فعاًل جرميًا 
ينض��������وي تحت أح��������كام امل��������ادة ٤٣٢ من 
قانون العقوب��������ات العراقي أو املادة ٤٣٠ 
 من��������ه حس��������ب وقائ��������ع الح��������ادث وظروفه 
ومالبساته، لكن استشراء هذه الجريمة 
وكثرة وقوعها  ولكونها تؤدي الى خلق 
الفوضى وبث الرعب والخوف أو الفزع 
بني الناس دف��������ع باتجاه  اعتبارها فعاًل 
إرهابيًا وبما يتالءم ومتطلبات الوضع 
الراهن وفقًا ألحكام املادة الرابعة/ ١ من 
 قانون مكافحة اإلره��������اب وبداللة املادة 

الثانية /الفقرة )١( منه. 

 * ما هي اجلرمية التي ترد بكرثة اإىل 
حمكمتكم، حدثنا عن اأهم اجلرائم التي 

�سبطت موؤخرا؟
 - محكمة تحقيق البصرة الثالثة والتي 
)محكمة تحقيق  كانت تسمى س��������ابقًا ب�
الجرائ��������م املهم��������ة(  تتول��������ى التحقيق في 
املتعلقة  املهم��������ة  التحقيقي��������ة  القضاي��������ا 
بالجرائ��������م اإلرهابي��������ة وجرائ��������م القت��������ل 
الغامض��������ة  وجرائم الخط��������ف واملخدرات 
املنظمة  الس��������يارات والجريمة  وس��������رقة 
وكذلك جرائ��������م االتجار بالبش��������ر،  ولعل 
ابرز وأكثر الجرائم ل��������دى محكمتنا في 
الوقت الحاض��������ر هي جرائ��������م املخدرات 
وجرائ��������م  االبتزاز االلكتروني بواس��������طة 
وسائل التواصل االجتماعي وتأتي في 
املرتبة االولى ثم  تليها  جرائم الس��������رقة 

وتزييف وتزوير العملة وجرائم القتل. 

 * بالن�سبة لدعاوى ال�سرقات، ما هي 
االأهداف التي ينتخبها الل�سو�ص عادة، 

الدور اأم املحال اأو  غريها؟
 - غالب��������ًا ما تتعدد األه��������داف التي تكون 
محاًل لجرائم السرقات الحاصلة باعتبار 
هذه الجرائم في  األعم األغلب هي جرائم 

منظمة وبالتالي ف��������أن بعضًا منها يقع 
على دور املواطنني أو محالهم  التجارية 
بينما يقع البعض اآلخر على املمتلكات 
الخاص��������ة لهم كالدراج��������ات النارية على 
س��������بيل  املث��������ال، باإلضاف��������ة إلى س��������رقة 
الحقائ��������ب اليدوية النس��������ائية واملعاقب 
عليها وفقًا ألحكام املادة ٤٤٦  من قانون 
العقوب��������ات، وهنالك نوع آخر من جرائم 
الس��������رقات  التي تكثر في املحافظة بني 
آونة  وأخرى تتعلق بسرقة مبالغ مالية 
من داخل س��������يارات املواطنني بواس��������طة 
كس��������ر زجاج نوافذ  املركبة وسرقة املبلغ 
بعد أن يتم متابعة املجنى عليهم أثناء 
خروجه��������م من املصارف إال أنه  من  املهم 
القول في هذا الصدد إن جرائم السرقات 
قد أشرت انخفاضًا ملحوظًا بشكل عام  
في  محافظة البصرة بسبب القبض على 
اغل��������ب العصاب��������ات املتخصصة بجرائم 

السرقات وتقديمهم  للعدالة

 * وماذا عن �سرقة ال�سيارات، هل هناك 
ع�سابات متخ�س�سة بذلك؟

 - إن جريمة س��������رقة الس��������يارات شأنها 
ش��������أن جرائم الس��������رقات األخرى والتي 
تطرقن��������ا أليها آنفًا هي  جريمة منظمة 
وكان��������ت من أكثر الجرائ��������م وقوعًا بعد 
عام ٢٠٠٣ بسبب تردي الوضع األمني 
ف��������ي  ذل��������ك الوق��������ت، إال أنها انحس��������رت 
بش��������كل ملحوظ في الس��������نوات القليلة 
املاضية بسبب تحسن الوضع  األمني 
والقب��������ض عل��������ى العدي��������د م��������ن الجناة 
بس��������رقة  املتخصص��������ة  والعصاب��������ات 

توجد  وتقديمهم  للعدالة،  الس��������يارات 
جه��������ة تحقيقي��������ة مختص��������ة بمكافحة 
ه��������ذا النوع من الجرائم وهي )ش��������عبة 
مكافحة سرقة  السيارات في البصرة( 
التابع��������ة ال��������ى مديرية مكافح��������ة إجرام 
البص��������رة والتي تق��������وم بأعمالها تحت 

 إشراف محكمتنا. 

 * ماذا عن جرائم القتل يف املحافظة؟ هل 
هي يف ارتفاع مقارنة مبا �سبق، وما هي 
اأبرز  الدوافع الرتكاب هذه اجلرائم هناك؟

 - جريمة القتل من أهم وأخطر الجرائم 
لتعلقها بحياة اإلنس��������ان ومساس��������ها 
بحق��������ه في العيش، وم��������ن  الطبيعي في 
هذا الصدد أن تتفاوت نسبة وقوع هذه 
الجريم��������ة بتفاوت التحس��������ن الحاصل 
ف��������ي  الوضع األمني ف��������ي البلد من جهة 
وباخت��������الف األماك��������ن التي تق��������ع فيها 
ه��������ذه الحوادث من جه��������ة  أخرى، حيث 
كثرت ف��������ي محافظة البص��������رة حوادث 
القت��������ل بس��������بب النزاع��������ات العش��������ائرية 
خالل  الس��������نتني األخيرتني ما أدى الى 
مقتل العديد من األشخاص، وبالنظر 
الس��������تعمال مختل��������ف انواع  األس��������لحة 
الخفيفة واملتوسطة في هذه الحوادث 
لس��������اعات  تس��������تمر  م��������ا  غالب��������ًا  الت��������ي 
وربما أيام  األمر  الذي أثر س��������لبًا على 
أم��������ن املواطن��������ني وتعري��������ض حياته��������م 
وممتلكاته��������م للخط��������ر، باإلضافة الى 
حصول  ح��������وادث قتل أخ��������رى تتفاوت 
بواعثه��������ا ب��������ني القت��������ل بدافع الس��������رقة 
أو بداف��������ع األخ��������ذ بالث��������أر كجريمة قتل 
 أحد املحامني أثن��������اء خروجه من قصر 
القض��������اء في البصرة ع��������ام ٢٠١٨ حيث 
تم القبض عل��������ى  الجاني وتم تصديق 
اعترافات��������ه أصوليًا والتي جاء فيها أن 

الباعث على القتل هو األخذ بالثأر. 

 * نريد يف هذا املحور اأن ن�سلط ال�سوء 
على الق�سايا املتعلقة بالتهريب واحلدود، 

التقارير  توؤكد اأن هنالك حاالت كبرية 
تتعلق بالتجارة غري ال�سرعية على احلدود 

اجلنوبية مبدئيا ما  طبيعة هذه اجلرائم؟
 - إن اتس��������اع الرقعة الجغرافية ملحافظة 
البص��������رة وكونها مين��������اء العراق ورئته 
االقتصادي��������ة وبالنظر  لتع��������دد املوانئ 
واملناف��������ذ الحدودي��������ة فيه��������ا ولكونه��������ا 
محاذية لدولتني مجاورتني ومع زيادة 
الحركة  التجارية فيه��������ا فمن الطبيعي 
ف��������ي  ظل هذه املعطي��������ات أن تقع جرائم 
التهريب وجرائم التجارة غير  املشروعة 
وغير ذلك م��������ن الجرائم، ففي ما يخص 

جرائ��������م التهريب تخت��������ص بها مديرية 

كمارك  املنطقة الجنوبية تحت أشراف 
السيد قاضي محكمة تحقيق الكمارك 
في البصرة وفقًا ألح��������كام  املادتني ١٩٤ 
و١٩٣ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لس��������نة 
١٩٨٤ املع��������دل، وكذل��������ك جريم��������ة تهريب 
 القط��������ع واللقى األثري��������ة أو التراثية إلى 
خارج العراق وفقًا ألحكام قانون اآلثار 
والتراث رقم  ٥٥  لسنة ٢٠٠٢، باإلضافة 
إلى جريمة تزوير وتزييف العملة التي 
عالجها قان��������ون البنك املركزي  العراقي 
رقم ٥٦ لس��������نة ٢٠٠٤ املعدل في املادة ٥٢ 
/١/ أ / من��������ه. وكذل��������ك جريمة املخدرات 
 واملؤثرات العقلية التي سنتطرق إليها 

الحقًا. 

 * يبقى ملف املخدرات، االأهم واالأكرب 
يف الب�سرة، هل من جمرمني متاجرين 
باملخدرات جرى  القب�ص عليهم موؤخرًا؟

 - أود أن اش��������ير في هذا الص��������دد إلى أنه 
تم القب��������ض خالل األس��������ابيع املنصرمة 
عل��������ى متهم��������ني  خطرين في قض��������اء ابي 
الخصي��������ب يتاج��������ران بامل��������واد املخ��������درة 
ضب��������ط بح��������وزة احدهم��������ا م��������ا يق��������ارب 
)٦(  كيلوغرام��������ات م��������ن مادة الكرس��������تال 
املخدرة، بينما ضبط بحوزة اآلخر )١٠( 
كيلوغرامات من  ذات املادة وتم تصديق 
اعترافاتهما اصوليًا وفقًا ألحكام املادة 
٢٨ من قانون مكافحة املخدرات  وسيتم 
أحالتهما على املحكمة املختصة خالل 

األيام القليلة املقبلة. 

 * ما �سحة ما ي�ساع عن وجود مزارع 
للنباتات التي تدخل يف �سناعة املخدرات، 

وعن وجود  ور�ص ت�سنيعية؟
 - ال توجد في املحافظة مثل هذه املزارع 
تق��������وم  الت��������ي  التصنيعي��������ة  ال��������ورش  أو 
بتصني��������ع امل��������واد  املخ��������درة أو املؤثرات 
العقلي��������ة حي��������ث أن هذه امل��������واد تأتي من 

خارج العراق. 

 * كيف تقراأ القانون اجلديد ملكافحة 
املخدرات؟ 

 - مثلما أس��������لفنا س��������ابقًا بأن القانون 
هو وليد حاجات ومتطلبات املجتمع، 
فحيثم��������ا تقتض��������ي املصلحة  تش��������ريع 
قانون معني يجب أن يتم تش��������ريع هذا 
القان��������ون  لتلبية الحاج��������ة التي دعت 
الى ذل��������ك، ون��������رى  أن قان��������ون مكافحة 
الجديد  العقلية  املخدرات واملؤث��������رات 
رقم )٥٠( لس��������نة ٢٠١٧ قد ش��������رع وفقًا 

 ملتطلب��������ات الظ��������روف الراهن��������ة بعد أن 

املتاج��������رة وتعاطي  انتش��������رت جريمة 
املخ��������درات واملؤثرات  العقلية بش��������كل 
خطي��������ر وملفت للنظ��������ر، ونود التطرق 
في هذا الصدد الى بعض من الجوانب  
 االيجابية الت��������ي جاء بها هذا القانون 
وكذلك بيان بعض السلبيات التي تم 

تأشيرها لدينا وحسب  اآلتي : 
   ١- ن��������ص القانون عل��������ى أنواع عديدة 
م��������ن املخدرات الطبيعية ومش��������تقاتها 
ومش��������تقاتها  وحس��������ب  والصناعي��������ة 
املواد املدرجة في الج��������داول )4,3,2,1( 
امللحق��������ة بقوائ��������م املواد املخ��������درة وهو 
ما يع��������د  تطورًا في ه��������ذا القانون على 
القانون الس��������ابق رقم ٦٨ لس��������نة ١٩٦٥ 
املع��������دل بالقانون رقم ٣٨  لس��������نة٢٠٠٢ 
.   ٢- أض��������اف ه��������ذا القان��������ون مصطلح 
)املؤث��������رات العقلي��������ة ( مما وس��������ع  من 
إطار  تعاطي املخدرات ليشمل اإلدمان 
عل��������ى امل��������واد الطبي��������ة الت��������ي ال تدخل 
ضمن مفهوم املخ��������درات  لكنها تؤدي 
نفس مفعوله��������ا مثل حبوب )الفاليوم 

( وغيرها.  
 ٣- تطرق القانون في الفصل التاس��������ع 
منه على الطرق الوقائية تحت عنوان 
) تدابي��������ر معالجة  املدمنني ( في املواد 
آلي��������ة  والت��������ي تضمن��������ت   ٤١  -٣٩ م��������ن 

معالجة املدمنني.     
   ٤- نص القانون على عقوبات متعددة 
ومختلفة بحق املتعاطني واملتاجرين 
أو املصنع��������ني  وغيره��������م، حيث نصت 
امل��������ادة )٢٧( منه على عقوب��������ة اإلعدام 
أو الس��������جن املؤبد لكل من أستورد أو 
 جلب أو صدر مواد مخدرة أو أنتج أو 
صنع مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج 
عنه مواد مخدرة أو  مؤثرات عقلية ،،، 
كما نصت املادة )٢٨( من القانون على 
عقوبة الس��������جن املؤب��������د وغرامة مالية 
 التقل عن عشرة ماليني دينار والتزيد 
عن ثالثون مليون دين��������ار عراقي لكل 
م��������ن ح��������از أو أح��������رز  أو أش��������ترك أوباع 
 أو تمل��������ك م��������واد مخ��������درة أو مؤث��������رات 

عقلية.   
 ٥- من��������ح القان��������ون في امل��������ادة)٤٤( منه 
الجهة الضابطة مكافآت مالية مقدارها 
ملي��������ون دينار لكل  كيلو غرام مصادر، 
ولكن م��������ن الناحية الواقعي��������ة نجد أن 
هذا النص لم يتم تفعيله وبالتالي تم 
 تعطيله دون مس��������وغ قانوني .  ٦- من 
املالحظات أيضًا عدم تفعيل نصوص 
القانون املتعلقة  بفتح مراكز التأهيل 
متعاط��������ي  م��������ن  املدمن��������ني  ومعالج��������ة 
امل��������واد املخ��������درة وعدم فت��������ح العيادات 
 االستش��������ارية في املؤسسات الصحية 
ملعالجة املدمنني حسب نصوص املواد 
م��������ن ٣٩ الى ٤١  من القانون رغم اهمية 
هذا الجان��������ب في معالجة املدمنني من 
املتعاطني وأعادتهم ملمارسة  حياتهم 
 الطبيعي��������ة كأفراد أس��������وياء ومنتجني 

في املجتمع. 

العشائرية  وكثرة  الدكة  استشراء جريمة  إن  الثالثة شهاب جاسم حنون  البصرة  تحقيق  في محكمة  األول  القاضي  ق��ال 

وقوعها ولكونها تؤدي الى خلق الفوضى وبث الرعب والخوف أو الفزع بني الناس دفع  باتجاه اعتبارها فعال إرهابيًا. 

وعن أكثر الجرائم الرائجة في البصرة أضاف أن جرائم املخدرات وجرائم االبتزاز  االلكتروني بواسطة وسائل التواصل 

االجتماعي تشكل السواد األعظم من القضايا الواردة إلى  املحكمة، نافيا ما أشيع عن وجود مزارع للنباتات التي تدخل 

في صناعة املخدرات، وعن  وجود ورش تصنيعية.  وفيما ذكر مجموعة من االيجابيات والسلبيات التي تكتنف قانون 

مكافحة املخدرات الجديد،  أكد القاضي في شأن آخر أن أكثر حوادث القتل في البصرة تعود إلى النزاعات العشائرية  خالل 

السنتني األخيرتني. 

قاضي تحقيق البصرة: المخدرات واالبتزاز االلكتروني 
تشكل السواد  األعظم من الدعاوى

* مفهوم الجريمة اإلرهابية مفهوم واسع وال يمكن اختزاله باألفعال 
الجرمية التي  ترتكبها الجماعات اإلرهابية كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش 

اإلرهابيني وغيرهما

*وهنالك نوع آخر من جرائم السرقة التي تكثر في املحافظة بني 
آونة وأخرى تتعلق  بسرقة مبالغ مالية من داخل سيارات املواطنني 

بواسطة كسر زجاج نوافذ املركبة

* ال توجد في املحافظة مزارع أو ورش تصنيعية للمواد املخدرة أو 
املؤثرات العقلية  إذ أن هذه املواد تأتي من خارج العراق

أجرى الحوار / مروان الفتالوي

ذكر أن أكرث حاالت القتل يف احملافظة تعود للنزاعات العشائرية

■ رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية

■ القاضي شهاب جاسم حنون

في ما يلي نص الحوار: 
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بغداد/ علي البدراوي

لم يك��������ن ف��������ي حس��������ابات )وضح��������ة( أن ينتهي 
مطاف رحلتها الطويلة م��������ع العنف واإلرهاب 
عب��������ر لقط��������ة  تلفزيوني��������ة!، ففي خض��������م معارك 
تحرير نينوى من عصابات داعش االرهابية، 
وتحديدًا في ش��������هر  تموز من عام 2017 وأثناء 
تحري��������ر أحد أحياء الجان��������ب األيمن من مدينة 
املوصل خرجت   )وضحة( مع العديد من أهالي 
الح��������ي الئذة بالقوات األمنية من هول س��������طوة 
داعش لتس��������لم ألول  نقطة عس��������كرية صادفتها 
طفلت��������ني ل��������م تبل��������غ أكبرهما من العمر س��������بعة 
أع��������وام متذرع��������ة بأنهما  إيزيديت��������ان احتفظت 
بهم��������ا طيل��������ة فترة احت��������الل داع��������ش للموصل، 
لتتالشى بخطًى متسارعة بني  جموع األهالي 
في تصور منها أنها نفذت بجلدها وس��������لمت 

من العقاب. 
ولم يدر بخلدها أن تس��������ليمها للفتاتني وثقته 
كاميرا قن��������اة املوصلي��������ة الفضائي��������ة لتعرضه 
شاش��������تها عل��������ى  مش��������اهديها في مس��������اء اليوم 
ذات��������ه، في مش��������هد ش��������كل صدمة ملئ��������ات الناس 
الذي��������ن يعرف��������ون الواقع  اإلجرام��������ي لها لتنهال 
شهاداتهم الى القوات األمنية بعد مشاهدتهم 

لذلك املقطع التلفزيوني!. 
ثالثة أي��������ام كانت كفيل��������ة بإلق��������اء القبض على 
)وضح��������ة( الت��������ي حاول��������ت م��������رارًا التملص من 
إفادات  الش��������هود بعدم اعترافه��������ا بأنها واحدة 
من اخط��������ر إرهابي��������ات داعش ومن كب��������ار قادة 
)الحس��������بة( في��������ه، لكن  توال��������ي اقوال الش��������هود 
العيان وش��������كاوى العديد منه��������م بحق أفعالها 
أثبت التهمة عليها مزي��������اًل الغطاء  عن حقائق 

خطيرة جسدت واقعها اإلرهابي الضحل. 

اعتراف منقوض
تملصت )وضح��������ة( من االعت��������راف ملن حقق 
معها بدءًا من مديرية استخبارات ومكافحة 
اره��������اب  صالح الدي��������ن ومن بعده��������م قاضي 
التحقيق في محكمة استئناف صالح الدين، 
لكنه��������ا لم تنكر أن  لها س��������بعة أبن��������اء انتموا 
جميعًا لكيان داعش اإلرهابي ثم قتلوا كلهم 
في املعارك مع الق��������وات  األمنية، كما لم تنكر 
أن لها زوجا إرهابيا محكوما باإلعدام جراء 
إدانته بقتل تس��������عة جنود  عراقيني قرب باب 
منزله ف��������ي عام 2006 وفق إفادات العديد من 

الشهود العيان من أهالي  املنطقة. 
  أما عن الطفلت��������ني االيزيديتني اللتني كانتا 
بحوزته��������ا فق��������د اعترف��������ت بأن اح��������د أبنائها 
أودعه��������ن لديه��������ا  بع��������د أن )ربحهم��������ا( بال��������� 
)القرعة( التي أجراها أعضاء التنظيم للظفر 
باألطفال االيزيديني بع��������د  احتاللهم لقضاء 

سنجار!. 
توال��������ت اإلفادات املطابقة لعدد ليس بالقليل 
من أبناء قرية هيجل كبير )السلمان( التابعة 
لقضاء  الش��������رقاط في محافظة صالح الدين 
والت��������ي ادان��������ت )وضحة( فكانت ش��������هاداتهم 

التي كشفت الحقيقة. 

ماض مع اإلرهاب
)وضحة(  بدأ انكش��������اف حقيقة امليول اإلجرامية ل�
عن��������د أهالي املنطقة التي تس��������كن فيه��������ا حني قام 
 زوجه��������ا اإلرهاب��������ي )املحكوم قضائي��������ًا باإلعدام( 
بأس��������ر تس��������عة من الجنود العراقيني ثم إعدامهم 
رمي��������ًا  بالرصاص أمام باب منزله��������م لتخرج منه 
مزغردة على جثث الشهداء. وبعد استيالء كيان 
داعش  االرهابي على قريتهم الواقعة في الساحل 
األيس��������ر من قضاء الشرقاط في شهر حزيران من 
ع��������ام   2014 لم ُتخ��������ِف )وضح��������ة( انضمامها لهذا 
التنظيم اإلرهابي، حيث أصبحت مس��������ؤولة عما 
)الحسبة( ومنها بدأت تمارس سطوتها  يعرف  ب�
على أهالي املنطقة التي تس��������كن فيها متس��������لحة 

بذلك  الشأن الذي منحه داعش إياها. 
لم تم��������ِض أيام قالئل من س��������يطرة التنظيم حتى 
خرج��������ت )وضحة( الى الش��������ارع  بهيئ��������ة جديدة 
فاجأت  بها كل من ش��������اهدها، كانت حاملة جهاز 
اتص��������ال )موتوري��������ال( متحزمة بمس��������دس تحمل 
باليد  األخرى بندقية )جي س��������ي( عاصبة رأسها 
بشريط يحمل شعار )داعش( حيث كانت تتجول 
بهذا  الوضع أمام أنظار املأل وهي تهتف مطالبة 
)قت��������ل املرتدي��������ن( طالبة أم��������ام الن��������اس من أحد  ب�

 اإلرهابيني األخذ بثأر زوجها. 
كان وج��������ود الطفلتني االيزيديت��������ني وغيرهن من 
السبايا في منزل )وضحة( معروفًا للجميع ولم 
 تنك��������ر ذلك، اذ صرحت للعديد م��������ن الناس بأنهن 
غنائ��������م حرب ظف��������ر بهما ابنها، حي��������ث أكد أهالي 
 املنطقة بش��������هاداتهم ان الطفلتني ف��������ي أوائل أيام 
وجودهما ف��������ي بيتها كانت��������ا قد حاولت��������ا الفرار 
بش��������كل  غير مدروس لصغر سنهما لكن ما لبثت 
أن امس��������كت بهما وس��������ط الش��������ارع وأم��������ام أنظار 
امل��������ارة بعد  أن ارتعدت فرائص الطفلتني وش��������لت 
حركتهما جراء إطالقها للرصاص فوق رأسيهما 

لتمس��������كهما  منهالة عليهن بالض��������رب املبرح ب�ال� 
)خيزرانة( وتدخلهما الى املنزل.  

م��������ع توال��������ي األيام أصبح��������ت دار )وضح��������ة( مقرًا 
مل��������ا يعرف بالتنظي��������م والبيعة حي��������ث كانت أُولى 
 قراراتها أن منعت أهالي الحي )جيرانها تحديدًا( 
من الصعود الى سطوح منازلهم منازلهم سعيًا 
منها لتالفي  اطالعهم على م��������ا يدور في منزلها 
متوعدة من يعتلي سطح منزله بالويل والثبور. 

م��������ن ضم��������ن إف��������ادات أهالي الح��������ي أن أح��������د ابناء 
)وضح��������ة( كان قد حض��������ر الى منزله��������م ذات يوم 
ممس��������كًا  بش��������خصني البس��������هما ال��������زي البرتقالي 
ثم ق��������ام بإطالق الرص��������اص عليهم��������ا لتخرج أمه 
)وضحة( من  املنزل مزغ��������ردة تتقافز على جثتي 
الضحيت��������ني لتق��������ول هاتفة بأعل��������ى صوتها )هذا 
مصي��������ر كل من  يدوام  بالحكوم��������ة الرافضية( في 

مشهد أعاد ما قامت به في عام 2006. 

اراد وساطتها لتحرير والده فكان ردها عليه... 
من جانبه، أفاد املشتكي )ق.ج( بأن تنظيم داعش 
االرهابي قام باختطاف والده في بداية  استيالئه 
عل��������ى املنطقة فم��������ا كان من��������ه اال التوجه لوضحة 
)بحكم الجيرة( آمال وس��������اطتها الطالق  التنظيم 
لس��������راحه، وحني دخوله لدارها ش��������اهدها بكامل 
زيها )الداعش��������ي( وق��������د ردت على طلب��������ه  بالقول 

)والدك مرتد ويجب قتله(!. 
دخ��������ول املش��������تكي )ق.ج( ال��������ى دار وضح��������ة فت��������ح 
للحقائ��������ق أبوابًا أخ��������رى، حيث ذكر بأنه ش��������اهد 
العديد  من السبايا االيزيديات في منزلها وليس 
اثنت��������ني فقط مثلما اعترفت، ع��������ززت تلك الحقيقة 
بش��������هادة   )ق.م( و )س.أ( اللذين أكدا مشاهدتهما 
)وضحة( أثناء بيعها إحدى السبايا االيزيديات  ل�
 لإلرهابي )حسني نرجس( مسؤول أمنية داعش 

لقاء مبلغ قدره ألف وخمسمائة دوالر أمريكي.  

مفخخة أيضا
ومع توالي الش��������كاوى والش��������هادات حضر )ز.خ( 
مشتكيًا على )وضحة( من تهديد سابق له حدث 
 بعد إلق��������اء القوات األمنية القب��������ض على زوجها 
االرهابي )فتحي(، طالبة منه أن يغير ش��������هادته 
الت��������ي  تدين زوجه��������ا عن قضي��������ة قتل��������ه للجنود 
التسعة، وبعد عدم رضوخه لتهديدها استهدفت 
سيارة  مفخخة منزله اسفر عن استشهاد زوجته 
وابنته. غادر عل��������ى اثرها املنطقة قبل أيام قالئل 

من  استيالء داعش عليها. 

قصاص العدالة
مع كل ما تقدم ثب��������ت للمحكمة أن )وضحة( من 
العناصر البارزة في عصاب��������ة داعش اإلرهابية 
 حيث كانت تعمل في )الحسبة( وتحمل السالح 
لتجابه به الدولة كما ان طباعها تتسم بالقسوة 

 التي تسود سلوك مجرمي القاعدة وداعش. 
كم��������ا ثب��������ت باألدل��������ة القاطع��������ة احتفاظه��������ا ف��������ي 
بيتها بس��������بايا م��������ن الطائف��������ة االيزيدي��������ة قامت 
م��������رارًا باالعت��������داء  عليهن بالض��������رب، إضافة الى 
ترويجها لألفكار االرهابية وتهديدها املستمر 
الهالي منطقتها،  كما لم تغب عن العدالة واقعة 
حضورها إلعدام اثنني م��������ن املجني عليهم أمام 
ب��������اب دارها م��������ن  قبل ابنه��������ا االرهاب��������ي )مروان( 
وزغ��������ردت عل��������ى جثت��������ي الضحيتني، م��������ع اثبات 
ان داره��������ا كان مق��������را م��������ن  مق��������رات التنظي��������م في 

الشرقاط. 
  لتكون تل��������ك الوقائع أدلة كافي��������ة الدانة املتهمة 
ومقنعة لتجريمها م��������ن قبل املحكمة وفق املادة 
 الرابعة/1 وبداللة املادة الثانية/1 و 3 من قانون 
مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005 ليحكم  على 

)وضحة( باالعدام شنقًا حتى املوت. 

الداعشية "وضحة".. تنظم حفالت إعدام وتتاجر بااليزيديات

)1(
 172/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ: 

اخت��������الف ط��������رق االثب��������ات للمهر املؤج��������ل ومدى 
استحقاقه ال يلغي االختصاص النوعي ملحكمة 
االح��������وال  الش��������خصية بنظ��������ر الدع��������وى املتعلقة 

باملطالبة باملهر املؤجل. 

القرار: 
ل��������دى التدقيق واملداول��������ة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية لوحظ بأن 
املدعي��������ة قد أقامت دعواها ام��������ام محكمة  بداءة الناصرية ضد املدعى 
عليه وأدعت بأنه مشغول الذمة لها بمبلغ قدره خمسة ماليني دينار 
بموجب  س��������ند الكمبيال��������ة بالعدد 11871 ف��������ي 2015/11/1 والصادر 
من دائرة كاتب العدل الش��������طرة. ولتحقق ش��������رط  ط��������الق املدعية الذي 
ت��������م االتف��������اق علي��������ه لتنفي��������ذ الكمبيالة وت��������م تصديق الط��������الق بقرار 
الحك��������م املرق��������م   1920/ش/2018 في 2018/12/2 الص��������ادر من محكمة 
األحوال الش��������خصية في الش��������طرة. لذا طلبت الزامه  باملبلغ اعاله وقد 
ق��������ررت محكمة بداءة الناصرية بإحالة الدعوى حس��������ب االختصاص 
املكان��������ي إلى محكمة  بداءة الش��������طرة وهذه املحكمة قررت في جلس��������ة 
2019/4/11 احال��������ة دع��������وى املدعية إلى محكمة االحوال  الش��������خصية 
في الش��������طرة حس��������ب االختصاص النوعي وهذه املحكمة قد رفضت 
االحال��������ة وارجاعها إل��������ى محكمة  بداءة الش��������طرة وبهذا حصل تنازع 
س��������لبي في االختصاص النوع��������ي بني املحكمتني وت��������رى هذه الهيئة 
بأكثريته��������ا  بأن املدعى عليه قد حرر كمبيالة مصدقة من دائرة كاتب 
العدل تضمنت اقراره بإنشغال ذمته بمبلغ دين  قدره خمسة ماليني 
دينار كقرضة حس��������نة اال انه عاد واتفق م��������ع املدعية بموجب الورقة 
العادية عل��������ى اعتبار  املبلغ املثبت بالكمبيال��������ة املبرزة واملصدقة من 
كاتب العدل في الش��������طرة بالعدد 11871 ف��������ي 2015/11/1.  هو غائب 
املدعي��������ة باعتبارها زوجته في حالة ح��������دوث الطالق ووفقًا ملعطيات 
االتف��������اق هذا فأن موض��������وع  املبلغ املثبت ف��������ي الكمبيال��������ة املبرزة في 
الدعوى يتعلق بمبلغ املهر املؤجل للمدعية باعتبارها زوجة  املدعى 
عليه الذي بذمته واس��������تحقاق ه��������ذا املبلغ عند حصول واقعة الطالق 
والت��������ي حصلت فعاًل. وبه��������ذا تكون  محكمة االحوال الش��������خصية في 
الش��������طرة ه��������ي املحكمة املختصة نوعي��������ًا بنظر دع��������وى املدعية وذلك 

اس��������تنادًا  لصراحة ن��������ص املادة )1/300( من قان��������ون املرافعات املدنية 
والت��������ي عقدت االختصاص النوعي إلى محكمة  االحوال الش��������خصية 
بالنظ��������ر في دعاوى ال��������زواج وما يتعل��������ق به من مهر ونفقة ونس��������ب 
وحضانة وفرقة وطالق  وس��������ائر أمور الزوجي��������ة. وال يثار من انعقاد 
االختص��������اص النوعي لدع��������وى املدعية ملحكمة االحوال الش��������خصية 
 تثبيت مبلغ املهر وكبقية استحقاقه على شكل سند كمبيال مصدق 
وبورق��������ة عادية الحقة ب��������ني الزوجني الن  مبلغ امله��������ر املؤجل هو دين 
بذمة ال��������زوج ويجوز لل��������زوج او الزوجة او كالهم��������ا اختيار الطريقة 
والوس��������يلة  لتثبيت الدائني��������ة واملديونية ومنها تحريره على ش��������كل 
ورقة تجاري��������ة او ورقة عادية واختالف ط��������رق االثبات  للمهر املؤجل 
وم��������دى اس��������تحقاقه للزوجة ال يلغ��������ي االختص��������اص النوعي ملحكمة 
االحوال الش��������خصية بنظر  الدعوى املتعلقة باملطالبة باملهر املؤجل. 
كما ال يمكن ان يكون تكيف دعوى املدعية بدعوى دين عادية  بمعزل 
عن صراح��������ة االتفاق التحري��������ري بينهما باعتبار املبل��������غ املطالب به 
هو مؤج��������ل املدعية. زد على ذلك  فأن املطالب��������ة باملهر املؤجل من قبل 
املدعية الزوجة هي مطالبة بدين بذمة املدعى عليه زوجها والقانون 
 ق��������د حدد محكمة األحوال الش��������خصية هي املحكم��������ة املختصة نوعيًا 
بنظ��������ر مثل هكذا دعاوى دين بغض النظر  عن كيفية اثبات دين املهر 
املؤجل. وتأسيسًا على ما تقدم قررت املحكمة تعيني محكمة االحوال 
 الش��������خصية في الش��������طرة هي املحكمة املختص��������ة نوعيًا بنظر دعوى 
املدعية )أ. ع. ع( واالش��������عار إلى محكمة  بداءة الش��������طرة بذلك. وصدر 

القرار باألكثرية في 16/شوال/1440ه� املواف�ق 2019/6/19م . 

)2(
 830/الهيئة املوسعة الجزائية/2019 

املبدأ: 

يج��������ب ان ال تزيد العقوبة املفروض��������ة على مقدم 
االخبار الكاذب عن عش��������ر سنوات حتى ولو كان 
اخباره كذبا  عن جريمة عقوبتها اكثر من عش��������ر 

سنوات. 

القرار: 

ل��������دى التدقيق واملداول��������ة من قب��������ل الهيئة املوس��������عة الجزائية في 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادية. وجد ان محكم��������ة  جنايات املركزية/

ه���������1 ق��������ررت بتاري��������خ 2019/3/7 وبالع��������دد 720/ج2019/1 إحالة 
الدعوى الخاصة باملتهم   )ر. ح .ز( إلى محكمة جنح مدينة الصدر 
للفصل فيها حسب االختصاص. استنادًا الحكام املادة )139/ب( 
 من قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية وبع��������د ورود الدعوى إلى 
محكم��������ة الجنح في مدين��������ة الصدر ق��������ررت  بتاري��������خ 2019/4/14 
ع��������رض الدعوى على محكمة التمييز االتحادية لوجود تنازع في 
االختص��������اص بني  محكمة اس��������تئناف بغداد الرصاف��������ة االتحادية 
بصفته��������ا التمييزية وبني محكمة الجنايات املركزية وعند امعان 
 النظ��������ر ف��������ي موضوع الدع��������وى لوحظ ان قاض��������ي محكمة تحقيق 
مدينة الصدر قرر بتاريخ 2018/10/21  وبالعدد 716 احالة املتهم 
)ر. ح. ز( بدع��������وى غير موجزة وف��������ق أحكام املادة )243( من قانون 
العقوبات  إلى محكمة جنح مدين��������ة الصدر لقيامة بتقديم اخبار 
كاذب بح��������ق املش��������تكي )ع أ .ج. ف( عن جريم��������ة تحرير  صك بدون 
رصيد، وبتاري��������خ 2018/11/13 وبالدعوى املرقمة 615/ج/2018 
ق��������ررت محكمة جنح مدينة  الص��������در ادانة املتهم ان��������ف الذكر وفق 
أح��������كام املادة )243( من قان��������ون العقوبات وحكمت عليه بالحبس 
البسيط  ملدة سنة واحدة، وبعد الطعن بالقرار من قبل املتهم امام 
محكمة اس��������تئناف بغداد الرصافة االتحادية / الهيئة  التمييزية 
الجزائي��������ة أصدرت الهيئة املذكورة قراره��������ا بتاريخ 2018/12/18 
وبالع��������دد 1204/جزاء/2018  نقضت بموجب��������ه قرار محكمة جنح 
مدينة الص��������در وتدخلت تمييزًا بقرار االحال��������ة معللة قرارها بان 
امل��������ادة   )243( م��������ن قانون العقوبات عدلت بالقانون رقم 15 لس��������نة 
2009 وأصبح��������ت عقوبة الجريمة تصل إلى  الس��������جن املؤقت وهي 
تخرج ع��������ن اختصاص محاكم الجنح ، وبعد اع��������ادة الدعوى إلى 
محكمة تحقيق مدينة  الصدر ق��������رر قاضي التحقيق احالة املتهم 
رواد حسن بموجب قرار االحالة رقم 185 بتاريخ 2019/2/13  على 
محكم��������ة جنايات املركزية إلجراء محاكمت��������ه بدعوى غير موجزة 
وفق احكام املادة )243( من قانون  العقوبات املعدلة بالقانون رقم 
15 لس��������نة 2009 بدالل��������ة املادة )295( من قان��������ون العقوبات ، وبعد 
ورود  الدع��������وى إل��������ى محكمة جنايات املركزية/ه���������1 قررت بتاريخ 
2019/3/7 وبالع��������دد 720/ج2019/1 احال��������ة  الدعوى على محكمة 
جن��������ح مدينة الص��������در للفصل فيها حس��������ب االختص��������اص معللة 
قرارها ب��������ان الجريمة  املرتكبة من قبل املته��������م املحال هي االخبار 
كذبًا ع��������ن جريمة وفق أحكام امل��������ادة )459( من قان��������ون العقوبات 
 وه��������ي من جرائم الجنح ومم��������ا تقدم عرضه تجد ه��������ذه الهيئة ان 
محكمة الجنايات املركزية/ه�1 عند إصدارها  القرار األخير كانت 
قد استخدمت الصالحيات املمنوحة لها بموجب املادة )139/ب( 

م��������ن قانون أص��������ول  املحاكمات الجزائية وهو ق��������رار واجب االتباع 
بموج��������ب الفقرة )ج( م��������ن املادة األخيرة وال مج��������ال ألعمال  قواعد 
االختصاص فيه، ومن جانب اخر ولكون محكمة التمييز االتحادية 
هي الهيئة القضائية العليا التي  تمارس رقابتها القضائية على 
جمي��������ع املحاكم بموج��������ب احكام امل��������ادة )12( من قان��������ون التنظيم 
القضائي رقم   160 لس��������نة 1979 وبغية وضع التفسير املناسب ملا 
اش��������ير من اختالف في تفسير القانون بخصوص املادة   )243( من 
قانون العقوبات لوحظ ان العقوبة املفروضة في هذه املادة سبق 
وعدلت بموجب القانون رقم   15 لس��������نة 2009 اذ جاء نص التعديل 
كاآلتي: )... يعاقب بالحد األقصى لعقوبة الجريمة التي افهم بها 
 املخبر عنه اذا ثبت كذب اخباره وفي كل االحوال ال تزيد العقوبة 
على عش��������ر س��������نوات( ولكون الثابت من  وقائع الدعوى االجراءات 
القانونية التي اتخذت ضد املشتكي في الدعوى التي صفته فيها 
متهم كانت وفق  احكام املادة )459( من قانون العقوبات وهي من 
جرائم الجنح وبالتالي فان الحد االقصى لعقوبة الجريمة  املحال 
عنها املتهم وفق املادة )243( من قانون العقوبات يجب ان ال يزيد 
على العقوبة املفروضة في  املادة )459( من قانون العقوبات وعند 
الرج��������وع إلى احكام املادة )23( من قانون العقوبات فانها صنفت 
 الجرائ��������م م��������ن حيث جس��������امتها بن��������وع العقوبة األش��������د املقرر لها 
قانونًا وهنا العقوبة األشد للجريمة هي العقوبة  املفروضة وفق 
أح��������كام املادة )459( من قانون العقوبات كونها هي الجريمة التي 
س��������بق وان اتهم بها املخبر  عنه ومعه ف��������ان الجريمة املحال عنها 
املتهم )ر.ح. ز( تعتبر من جرائم الجنح مع مراعاة ان املقصود في 
 العبارة الواردة في نص التعديل انف الذكر )... وفي كل االحوال ال 
تزيد العقوبة بالس��������جن على عشر  سنوات( هي الجرائم التي وقع 
االخبار الكاذب عنها وكانت العقوبة االصلية فيها أكثر من عشر 
س��������نوات  فهنا عند اصدار الحكم على مقدم االخبار الكاذب يجب 
ان ال تزيد العقوبة املفروضة عليه على عشر  سنوات رغم اخباره 
كذبًا عن جريمة عقوبتها اكثر من عش��������ر سنوات وخالصة القول 
ان تصني��������ف املادة   )243( م��������ن قانون العقوب��������ات وتحديد نوعها 
) جناي��������ة -  جن��������ح - مخالفة ( يتغير نس��������بيًا وفق��������ًا للجريمة التي 
اتهم  فيه��������ا املخبر عنه وعطف��������ًا على ما تقدم قرر اع��������ادة الدعوى 
إلى محكمة جنح مدينة الصدر للس��������ير فيها حسب  االختصاص 
واش��������عار محكمة جناي��������ات املركزية/ه���������1 بذلك اس��������تنادًا ألحكام 
املادة )12/أواًل/ب2-( من قانون  التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 
1979 وص��������در القرار باالتفاق ف��������ي 23/رمضان/1440ه��������� املواف��ق 

  2019/5/28م. 

■ تواجه اإلرهابية وضحة عقوبة اإلعدام

لفت انتباهي كثرة ظه��������ور رئيس هيئة املنافذ الحدودية 
ف��������ي القن��������وات الفضائية ب��������ني فترة وأخ��������رى ليبرر بعض 
 اإلش��������كاالت التي تحدث داخل املناف��������ذ الحدودية، خاصة 
وانا اس��������تغرب تأس��������يس ه��������ذه الهيئة مع وج��������ود النقاط 
 الكمركي��������ة التابع��������ة للهيئة العامة للكم��������ارك وكذلك قوات 
حرس الحدود مما دفعني الى الرغبة في اس��������تطالع  االمر 
للتع��������رف على الف��������روق الجوهرية في عم��������ل هيئة املنافذ 
الحدودية وبقية الجه��������ات املتواجدة في املنفذ  الحدودي 
كالكمارك وقوات حرس الحدود واألمن الوطني وغيرها، 
خاصة بعد مالحظة نشاط هذه الهيئة في  افتتاح العديد 

من املنافذ التي كانت مغلقة لسنوات طويلة.  
وم��������ن خالل االط��������الع على قانون هيئ��������ة املنافذ الحدودية 
رق��������م ٣٠ لس��������نة ٢0١٦ اس��������تغربت مما نصت علي��������ه  املادة 
الثانية من القانون واملتعلقة بأهداف قانون الهيئة حيث 
نص البن��������د اوال من املادة اعاله "يهدف ه��������ذا  القانون الى 
االرتقاء بمستوى العاملني في املنافذ الحدودية من خالل 
التنس��������يق مع ال��������وزارات والجهات غي��������ر  املرتبطة بوزارة 
والتي له��������ا دوائر عاملة ف��������ي املناف��������ذ الحدودية "، ونص 
البند ثانيا "تشخيص جميع املخالفات  واملظاهر السلبية 
ومعالجته��������ا" وحي��������ث ان ه��������ذه األهداف تصل��������ح ان تكون 
أهداف��������ا ملركز تدريب��������ي بحثي يرتقي  بمس��������توى العاملني 
ويش��������خص الس��������لبيات ويعالجها عن طريق اقامة دورات 
تدريبي��������ة لالرتقاء بمس��������توى العامل��������ني  وتقديم البحوث 
التي تشخص املظاهر السلبية في املنافذ الحدودية، فان 
ذلك يدل على ان مشكلة القوانني  الجديدة ليست الصياغة 
القانوني��������ة الركيك��������ة بق��������در ما هي ع��������دم الفه��������م القانوني 

للوصف الوظيفي الخاص بكل  مؤسسة جديدة. 
  ول��������م تكن أه��������داف القانون ه��������ي الفجوة الوحي��������دة وانما 
وس��������ائل تحقيق األهداف التي لي��������س لها عالقة باألهداف 
 حيث جاء بالبن��������د اوال من املادة الثالثة من قانون الهيئة 
"الس��������يطرة واإلش��������راف واملراقبة على اداء الدوائر  العاملة 
ف��������ي املنفذ " وج��������اء بالبند خامس��������ا " معاقبة العاملني في 
املناف��������ذ الحدودية م��������ن الوزارات والجه��������ات غير  املرتبطة 
بوزارة عن��������د إخاللهم بواجباتهم الوظيفي��������ة "، وجاء في 
البند ثانيا من الوس��������ائل "وضع خط��������ة لتدريب  العاملني 
واقتراح اش��������تراكهم في دورات تدريبية "، ان ما ورد اعاله 
يعتب��������ر من األخطاء التش��������ريعية الفادحة  ك��������ون ان الجهة 
املش��������رعة ل��������م تأخذ بنظر االعتب��������ار كيف له��������ذه الهيئة ان 
تشرف على موظفني غير تابعني لها  وكيف يكون لها حق 
توجيه العقوبة رغم انها ليس مرجع هؤالء املوظفني، ما 
يجعل القانون ف��������ي دائرة  الغموض فأين الوصف الفعلي 
ألهداف القانون، اين هدف قانون الهيئة في حماية املنتج 
واملس��������تهلك اين  الهدف في تسهيل حركة التجارة وحركة 
املس��������افرين اين دور الهيئة في القضاء على الفساد املالي 
واإلداري  املستشري في املنافذ الحدودية واين دور الهيئة 
في تطوي��������ر البنى التحتية داخل املناف��������ذ وغيرها الكثير 
م��������ن  املالحظات التي تدل على ان اإلش��������كاالت التي تواجه 
عم��������ل الهيئة تنبع من قانونها املليء بالثغرات القانونية 
 ومن أهدافه��������ا التي تجعل منها مركزا تدريبيا، وال يمكن 
ان تنتهي االش��������كاالت ما دامت الصالحيات متداخلة  بني 
هيئة املناف��������ذ الحدودية وهيئة الكم��������ارك وباقي الجهات 

العاملة ف��������ي املنفذ، الن ه��������ذا التداخل 
ف��������ي  الصالحيات ي��������ؤدي الى حدوث 
تره��������ل اداري لوج��������ود جهتني او اكثر 
لها نفس املهام مع وجود قانون غير 
 مدروس مم��������ا يجعل من هيئة املنافذ 
حلق��������ة زائ��������دة وي��������ؤدي وجودها الى 
ترهل وظيفي الدولة في غنى عنه ما 
لم  يسارع املختصني بتعديل قانونها 

ورس��������م السياس��������ة الت��������ي تعتمدها 
  القاضي أريج خليلبشكل قانوني مدروس. 
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6 ..شؤون قضائية

استئناف ديالى تبحث "الخبرة القضائية" خالل ورشة ضيفت نقابة المهندسين

محكمة العمل: ننظر الدعاوى المدنية والجزائية لضمان حقوق العمال
بغداد/ عالء محمد

كفل قانون العمل رقم 37 لس��������نة 2015 حق العمل لكل 
مواطن الذي يوجب على الدولة توفيره على أس��������اس 
 تكاف��������ؤ الف��������رص دون اي نوع من ان��������واع التمييز، كما 
أن القان��������ون بقدر تعلقه بالعامل وما يترتب عليه من 
 حق��������وق والتزام��������ات فقد كفل ايضًا ح��������ق أرباب العمل 

فيه. 
ويقول قاضي محكمة عمل بغداد عبد الخالق عمران 
إن "املش��������رع العراقي أناط حل النزاعات الناش��������ئة عن 
 العم��������ل ب��������ني العم��������ال وأصح��������اب العمل ال��������ى محاكم 
العم��������ل حيث نصت املادة 34 /اواًل من قانون التنظيم 
 القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل على أن تتشكل 
محاك��������م العم��������ل في املحافظ��������ات، اي أن يك��������ون في كل 
 رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف محكمة عمل واحدة بناء 
عل��������ى مانص��������ت املادة 165 م��������ن قانون العم��������ل الفصل 

الس��������ابع  عش��������ر واملتعلق بقضاء العمل على أن تشكل 
محكمة عمل او أكثر في كل محافظة". 

وأض��������اف عم��������ران أن "محكمة العم��������ل تختص بالنظر 
بالدعاوى املدنية والجزائية املتعلقة بالعمل وتحدد 
 املحكمة يومني في الشهر للنظر في الدعوى الجزائية 
املتعلق��������ة بمخالف��������ات أصح��������اب العم��������ل التي تش��������كل 
جريمة  يعاقب عليها قان��������ون العمل وقانون التقاعد 
والضم��������ان االجتماعي للعمال بالحب��������س او الغرامة 

وباسم محكمة  جنح عمل بغداد". 
وتاب��������ع أن "محكمة عم��������ل بغداد تنظر دع��������اوى انهاء 
الخدمة والفصل عن العم��������ل وامتناع أصحاب العمل 
عن  تس��������ديد رواتب ومس��������تحقات العم��������ال كما تنظر 
إلزام أرباب العمل بإلغاء األوامر التعس��������فية املتعلقة 
بفص��������ل  العامل وتغيير وصف��������ه الوظيفي او حرمانه 
من العالوات إضافة الى دعاوى صرف مكافأة نهاية 
الخدمة  ودعاوى تسديد اشتراكات التقاعد والضمان 

االجتماعي للعمال". 
وأكم��������ل عمران أن "املحكمة تنظ��������ر أيضا دعاوى إلزام 
أصح��������اب العم��������ل بتس��������ديد مس��������تحقات العام��������ل من 
 اإلجازات الس��������نوية وس��������اعات العمل اإلضافي اثناء 
العط��������ل واالجازات فضال عن كاف��������ة الدعاوى املتعلقة 
بني  العمال وارباب العمل والدعاوى املتعلقة بقانون 
التقاع��������د والضمان االجتماعي للعمال رقم 39 لس��������نة 
1971  املع��������دل وال يفه��������م من أن قان��������ون العمل يختص 
باملعامل واملصانع واملتاجر بل يتعدى كل عالقة عقد 
عمل  بني العامل وصاحب العمل االهلي غير املرتبط 
بالحكومة كما في الصحف والفضائيات والجامعات 

 والكليات األهلية واملصارف والبنوك األهلية".  
وأش��������ار القاضي عبد الخالق عم��������ران إلى أن "دعاوى 
العم��������ل وإجراءات حس��������مها باملخاطبات بني املحكمة 
 واملؤسس��������ات والجهات الرس��������مية واألهلية يستغرق 
ورود اإلجابات وقتًا ليس بقصير رغم أن املادة   166/

ثانيًا من قان��������ون العمل نصت عل��������ى أن )تعد دعاوى 
العمل م��������ن الدعاوى املس��������تعجلة( اال أن محكمة عمل 
 بغ��������داد الت��������ي يرأس��������ها )قاض واح��������د( ي��������رد اليها ما 
بني -1100 1300 دعوى س��������نوية وهذا العدد مرش��������ح 
ال��������ى  اضع��������اف ماهو عليه في حال توس��������ع الدولة في 
استثماراتها ودخول شركات اجنبية وعربية اضافة 
الى  الش��������ركات العراقية العمار الع��������راق وان %90 من 
الش��������ركات يكون مقر عملها الرئيس��������ي ف��������ي محافظة 
بغ��������داد  فضال ع��������ن احالة دع��������اوى كثيرة م��������ن محاكم 
العمل في العراق على محكمة عمل بغداد كون املركز 
الرئيس��������ي  للش��������ركات هو محافظة بغ��������داد االمر الذي 
يؤدي الى تأخير حسم الدعاوى وكذلك عدم حصول 
العامل على  مستحقاته املالية الذي هي مصدر عيشه 

وعائلته". 
وطل��������ب قاضي محكمة عمل بغداد من الس��������يد رئيس 
مجل��������س القض��������اء االعل��������ى والس��������يد رئي��������س محكمة 

استئناف  بغداد الرصافة تشكيل محكمة عمل بغداد 
)الكرخ( لغرض فك الزخم الحاصل على محكمة عمل 
بغداد وإن  تعذر ذلك فتنس��������يب قاض ثان وتوس��������يع 
الكادر الوظيفي لغرض االس��������راع في حس��������م الدعاوى 
علمًا أن هناك  دعاوى مدورة منذ عام 2017 لم تحسم 
لحد اآلن رغم مضاعفة الجهود بحس��������م كافة دعاوى 

العمل". 
وعن إجراءات الس��������ير بنظر دع��������اوى العمل فأكد أنها 
تقتض��������ي طل��������ب ربط األضابي��������ر الش��������خصية للعمال 
من  أصحاب الشركات الحتس��������اب مستحقات العمال 
املالي��������ة, والتي غالبا م��������ا تتراخى تلك الش��������ركات في 
إرس��������ال  األضابير أو تتعمد إرسالها مع نقص بعض 
البيانات املهمة وان هذا يؤدي إلى تاخير سير حسم 
الدع��������وى  وبالنتيجة يؤدي ذلك إل��������ى تراكم الدعاوى 

املسجلة أمام هذه املحكمة". 

ديالى / غسان مرزة

نظمت رئاس��������ة محكمة استئناف 
ديال��������ى االتحادي��������ة ورش��������ة عم��������ل 
االس��������تئناف  رئي��������س  برئاس��������ة 
القاض��������ي  حس��������ني كاظم وس��������مي 
وبحضور نواب��������ه ووفد من نقابة 
املهندسني فرع ديالى وخصصت 
ملناقشة  موضوع "انتخاب الخبرة 

في الدعاوى املدنية ". 
وقال مراس��������ل القضاء ف��������ي ديالى 
إن "الورش��������ة تناولت التأكيد على 
قض��������اة محاك��������م البداءة وحس��������ب 
 توجيهات مجلس القضاء األعلى 
عل��������ى آلية انتخ��������اب الخب��������راء من 
املهندس��������ني بان تك��������ون عن طريق 
 مفاتح��������ة النقاب��������ة حص��������را وليس 
االعتماد على ج��������دول الخبراء اال 
اذا اعت��������ذرت النقاب��������ة ع��������ن وجود 
الدقي��������ق فباإلم��������كان   التخص��������ص 

مفاتحة الجهات األخرى". 
وش��������دد رئيس االس��������تئناف خالل 
الورش��������ة عل��������ى "عدم تس��������جيل اي 
مهندس في جدول الخبراء ومنحه 
 هوي��������ة الخب��������رة اال بع��������د اجتي��������از 

امتحان الخب��������رة في االختصاص 
املطلوب علما ان هناك الكثير من 
 املهندس��������ني لم يستطيعوا اجتياز 

االختبار". 
وأكد "على ع��������دم منح هوية خبرة 
الي مهن��������دس اال بع��������د التأكد من 
انتمائه للنقابة تجنبا لإلشكاالت 
 الت��������ي قد تحدث ف��������ي مزاولة عمله 
وحفاظ��������ا عل��������ى دور النقاب��������ة في 
متابعة عمل مهندسيها"، موجها 
  "فرع النقابة بان يكون الترش��������يح 
بالتسلس��������ل وع��������دم تكرار اس��������ماء 
معينة لتحقيق العدالة بني جميع 

 املنتمني للنقابة". 
وتاب��������ع القاض��������ي وس��������مي "عل��������ى 
ف��������رع النقابة التأكد م��������ن جاهزية 
الخبراء املهندسني قبل ترشيحهم 
 تجنبا لحاالت االعت��������ذار املتكررة 
التي تحدث بعد الترش��������يح والتي 
توقع املحكمة في اشكاالت  تسبب 
التأخير في حس��������م الدعاوى"، كما 
اكد "عل��������ى قضاة محاك��������م البداءة 
بان تتضمن كتب انتخاب  الخبراء 
بيان االختصاص الدقيق املطلوب 

ليتسنى للنقابة إجراء الالزم". 

م��������ن جانب��������ه، ق��������ال رئي��������س الهيئة 
االستئنافية ان "هناك تأخيرا في 
انجاز تقاري��������ر الخبرة املكلف بها 

 املهندس��������ون والذي سبب تأخيرا 
ف��������ي حس��������م الدع��������اوى ، حي��������ث تم 
االتف��������اق مع فرع النقاب��������ة بان يتم 

 إرسال التقارير عن طريق النقابة 
وبعد التأكد م��������ن توقيعه من قبل 
الخبراء على ان يقوم احد  الخبراء 

للمحكم��������ة  بجلب��������ه  املهندس��������ني 
املطلوب  الرس��������م  املختصة إليداع 

عن التقرير وحسب  القانون". 
الهيئ��������ة  رئي��������س  واس��������تدرك 
تداخ��������ال  "هن��������اك  ان  االس��������ئنافية 
م��������ن قب��������ل بع��������ض املهندس��������ني من 
الخب��������راء  القضائيني واملس��������احني 
عند خروجهم في كش��������ف مشترك 
وهن��������اك تباي��������ن ف��������ي اآلراء وع��������دم 

اتفاق فيما  بينهم". 
وبع��������د املناقش��������ة اوض��������ح رئي��������س 
االس��������نئناف بان��������ه "ال يج��������وز الي 
خبير االمتناع عن التوقيع قانونا 
 وان بامكانه كتاب��������ة رأيه املخالف 
او تقديم طل��������ب للقاضي املختص 

بإعفائه". 
ب��������دوره، ق��������ال رئي��������س ف��������رع نقابة 
املهندس��������ني في ديالى انه سيبدي 
تعاون��������ه الت��������ام م��������ع املحاكم حيث 
ان  جمي��������ع االختصاصات متوفرة 
) ميكاني��������ك – كهرب��������اء – مدن��������ي ( 
وان النقابة على االس��������تعداد التام 
 لتقدي��������م املش��������ورة لكاف��������ة الخبراء 
انج��������از  ع��������ن  فض��������ال  املهندس��������ني 
تقارير الخبرة في مقر النقابة من 

 طباعة وغيرها م��������ع توفير جميع 
املستلزمات االخرى. 

وتابع رئيس فرع نقابة املهندسني 
ان "موضوع اجور الخبرة املمنوحة 
للخبراء املهندس��������ني  قليلة مقارنة 

مع  ما يقدمونه من جهد". 
رئي��������س  اك��������د  النق��������اش  وبع��������د 
االس��������تئناف عل��������ى مراع��������اة من��������ح 
االج��������ور للخب��������راء من املهندس��������ني 
الش��������هادة  اخذين  بنظ��������ر االعتبار 
التي يحملونه��������ا والجهد املبذول 
وبعد املسافة وترك موضوع تقدير 
للهيئة  باالناب��������ة  أج��������ور  الخب��������رة 
املحكم��������ة  كونه��������ا  االس��������تئنافية 
معان��������اة  ولتخفي��������ف  املختص��������ة 

املهندسني في  صرف اجورهم". 
نقاب��������ة  ف��������رع  رئي��������س  وخل��������ص 
املهندسني إلى ان "هناك تأخيرا في 
صرف اجور الخبرة للمهندس��������ني 
واملس��������احني  القضائيني   والخبراء 
كاف��������ة"، لك��������ن رئي��������س االس��������تئناف 
بني ان "الس��������بب هو في  االجراءات 
املتبع��������ة ف��������ي إي��������داع األج��������ور ف��������ي 
صن��������دوق املحكمة ومن ثم صرفها 

وحسب تعليمات  وزارة املالية". 

القائمون على املشروع حذروا املواطنني من مصائد االبتزاز: الربنامج متاح وسهل

ودخ��������ل نظ��������ام إدارة القضايا إلى 
املتخصص��������ة  الب��������داءة  محاك��������م 
بالدعاوى التجارية فترة تجريب 
ومتابعة اس��������تمرت  س��������تة أشهر، 
قب��������ل أن يقيم قس��������م التكنولوجيا 
والنظم في تشرين األول املاضي 
ورش��������ة عمل تعلقت بش��������رح آلية 
النظ��������ام وأهداف��������ه حضرها   عمل 
الس��������يد رئي��������س مجل��������س القضاء 
األعل��������ى ال��������ذي اطلع م��������ن خاللها 
عل��������ى تفاصي��������ل  املش��������روع مبديًا 
مالحظات��������ه بخصوصه، مش��������يدا 
بجه��������ود امل��������الكات العامل��������ة ف��������ي 
قس��������م التكنولوجيا والنظم التي 

 انجزته. 
وعن هذا املنجز، قالت مدير قسم 
التكنولوجيا والنظم في مجلس 
القضاء األعلى منى عبد الحسني 
ان   ")نظ��������ام إدارة القضاي��������ا( ه��������و 
نظ��������ام متكام��������ل الدارة القضاي��������ا 

املدني��������ة والجزائي��������ة ويعد متممًا 
للنقل��������ة النوعي��������ة الت��������ي  حققه��������ا 
مجلس القض��������اء األعلى بانتقاله 
من العمل الورقي الى االلكتروني 
)الخدم��������ة  نظ��������ام  انج��������ازه  عب��������ر 
ال��������زواج(  لعق��������د   االلكتروني��������ة 
حي��������ث بدأن��������ا العم��������ل ب��������ه ضمن 
نطاق مح��������دود لكش��������ف الثغرات 

ومعالجتها". 
وفي معرض إجابتها عن س��������بب 
اختي��������ار )الب��������داءة( هدفًا لتجربة 
الحس��������ني  النظ��������ام أضاف��������ت عبد 
كان��������ت  "محاك��������م   )الب��������داءة(  ان 
هدفن��������ا األول، حي��������ث ت��������م اختيار 
لش��������موليتها  التجارية  املحكم��������ة 
بالتواص��������ل م��������ع املواط��������ن. وق��������د 
 اس��������تمرت تجربة العمل بالنظام 
في املحكمة املذكورة قرابة س��������تة 
اشهر قضيناها ما بني )التكامل 
خالله��������ا  ُأنجزن��������ا   والخدم��������ات(، 

النظام من جميع جوانبه.  
وتابع��������ت أن "املحكم��������ة التجارية 
تعد بيئة مح��������دودة العمل لكنها 
قدمت لنا مجااًل واس��������عًا للتحرك 
بحرية وفتحت  لنا افاقًا واس��������عة 
لالنتقال الى مديات اخرى تتعلق 
بعم��������ل )الب��������داءات( ف��������ي محاك��������م 
بغ��������داد بفروعها املتع��������ددة لعمل 
ال��������ى كونها   النظام به��������ا. اضافة 
بيئ��������ة مثالي��������ة للتطبي��������ق كونها 
تتعل��������ق بعم��������ل الش��������ركات الت��������ي 
باألصل يعد التعامل  االلكتروني 
من صلب عملها ما س��������هل علينا 
مهم��������ة تجربة النظ��������ام والوقوف 

على جوانبه". 
وبشأن طريقة استخدامه توضح 
 بجه��������ود ذاتية 

َ
أن "النظ��������ام ُخِلق

وه��������و خدم��������ي لجمي��������ع األطراف 
واملحكمة(  )املواط��������ن  واملحام��������ي 
هدفه األس��������اس يكم��������ن بتقليص 

مراجع��������ات املواطن��������ني للمحاك��������م 
عب��������ر  دعاواه��������م  س��������ير  ملتابع��������ة 
 اس��������تخدامهم لتطبيق )املوبايل( 
م��������ن هواتفه��������م املحمولة لالطالع 
عليها من خالله، كما انجز العمل 
دون  تكالي��������ف مادي��������ة تذك��������ر عدا 

كلفة األجهزة واملعدات". 
من جانب آخر ذكرت عبد الحسني 
أن "م��������الكات قس��������م التكنولوجيا 
والنظم قد حرصت على ان تكون 
طريق��������ة  العم��������ل بالنظ��������ام متاحة 
ملراجع��������ي املحاك��������م بش��������كل يتيح 
التعامل به بش��������كل سهل، اذ بعد 
ان يق��������وم املراجع بدفع  الرس��������وم 
القضائي��������ة املتعلق��������ة بدعواه في 
املحكمة واستحصال رقم وتاريخ 
لها يتم ادخال البيانات الكترونيًا 
الخ��������اص  االس��������اس   بالس��������جل 
باملحكمة، ثم يت��������م متابعتها من 
قبله عبر التطبيق املشار اليه من 

خالل ) QR  code ( الخاص به الذي 
ُيمنح له". 

وفيم��������ا يخ��������ص إمكاني��������ة تالفي 
مراجعة املواطن للمحكمة نهائيًا 
عب��������ر تس��������ديده للرس��������وم بش��������كل 
الكتروني اش��������ارت الى أن "خطوة 
كه��������ذه وأخريات غيره��������ا تحتاج 
الى تش��������ريعات خاص��������ة لتحقيق 

العمل بها". 
كم��������ا أن مجلس القض��������اء األعلى 
الحس��������ني-  -والحدي��������ث ملنى عبد 
كان ق��������د حق��������ق عبر )نظ��������ام ادارة 
 القضاي��������ا( هدفًا آخر اليقل أهمية 
عن إطالع املواطنني على دعاواهم 
يكمن بوصول الدعاوى القضائية 
بش��������كل  الكترون��������ي مباش��������رة الى 
املراج��������ع العليا لالط��������الع عليها. 
أما السيطرة الكلية للعملية فتتم 
عبر مراكز سيطرة  فرعية مرتبطة 
التكنولوجيا والنظم في  بقس��������م 

مجلس القض��������اء االعلى ومؤمنة 
من قبله. 

وفي مع��������رض حديثه عن الجانب 
التقن��������ي للبرنامج اش��������ار معاون 
مدير قس��������م التكنولوجيا والنظم 
املهن��������دس قتيب��������ة  قص��������ي الى ان 
راودت  بفك��������رة  ب��������دأ  "املش��������روع 
القائم��������ني علي��������ه ج��������راء احتي��������اج 
العراقية لنظام ش��������امل  املحاك��������م 
النت��������اج  قاع��������دة بيان��������ات مركزية 
معه��������ا  التعام��������ل  يت��������م  مح��������ددة 
والتقارير  االحصائيات  باصدار 
الالزم��������ة، وكذلك يتم عبره  البحث 
ع��������ن الدع��������اوى تس��������هيال لجميع 
)املواطن��������ني واملحامني  االط��������راف 
والقض��������اة( اضاف��������ة ال��������ى إتاحته 
ملتابعة  س��������ير العمل ف��������ي املحاكم 
من قبل املراج��������ع العليا. وضعت 
لتنفيذه��������ا خطة ع��������ززت بتحليل 
ث��������م  العم��������ل  والبيان��������ات  لواق��������ع 

التصميم، توجت بالتجربة التي 
تم عل��������ى اثرها اس��������تالم التغذية 
الراجع��������ة ليت��������م عبره��������ا الوقوف 
عل��������ى  املش��������اكل وايج��������اد الس��������بل 
الكفيل��������ة لحلها مع اس��������تقاء آراء 
املستخدمني له الجراء التعديالت 
للحص��������ول  عل��������ى  س��������عيا  علي��������ه 
سهولة استخدامه من قبل املتلقي 
وفقًا للقوان��������ني املتاحة للعمل به. 
وبع��������د اس��������تقراره واتف��������اق االراء 
على  ارتياح املس��������تخدمني له يتم 
الشروع بنشره في محاكم بغداد 
كافة تعقبها بقية االس��������تئنافات 

تباعًا". 
بدوره��������م وج��������ه القائم��������ون عل��������ى 
النظام مستخدميه من املواطنني 
أن ال يكونوا عرضة لالس��������تغالل 
يك��������ون  أن  كونه��������م  حرص��������وا 
اس��������تخدامه س��������هال جدًا ومتاحًا 

للجميع. 

القضاء يحقق نقلة تكنولوجية جديدة عبر إطالقه "نظام إدارة القضايا" 

■ نقلة قضائية جديدة نحو إدخال التكنولوجيا في إدارة القضايا

■ مبنى رئاسة استئناف ديالى 

بغداد/ علي البدراوي

بتوجي��������ه ومتابعة من رئيس مجل��������س القضاء األعلى 
القاضي فائق زيدان حقق قس��������م التكنولوجيا والنظم 
في  مجل��������س القضاء األعلى نقل��������ة تكنولوجية نوعية 
تمثل��������ت بأهم خطوة نحو االنتق��������ال من العمل الورقي 
الى  االلكترون��������ي بما يتوافق مع القان��������ون عبر إنجاز 
مالكات��������ه نظاما يتي��������ح إدارة الدع��������اوى داخل املحاكم 
بش��������كل  الكتروني، كما يتيح ملراجعي املحاكم االطالع 
عل��������ى تفاصيل دعاواه��������م ومتابعة س��������يرها من خالل 
تحميل  تطبيق خاص الى هواتفه��������م النقالة )تطبيق 

متابعة القضايا(.  
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ذكرت أنها تستقبل كما كبريا من القضايا.. وطالبت بتوفري أخرى يف الكرخ
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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.

صحيفة القضاء االلكترونية.. مديات التأسيس وأفق التجربة

القاضي ناصر عمران

مل تكن مديات التاأ�سي�ص التي حتت�سن التجربة بامل�ساحة املريحة التي ي�ستطيع االإعالمي فيها  تقدمي ما ي�ستهي املتلقي وفق ما ي�سمى )بال�سبق االإعالمي او 
ال�سحفي( مبختلف املجاالت  االعالمي �سواء اخلرب او التغطية االإعالمية او ال�سحافة اال�ستق�سائية، فامل�ساحة مليئة بكثري  من املحاذير القانونية واالإعالمية 
اي�سًا، لذلك كانت والدة �سحيفة الق�ساء االلكرتونية ال�سادرة  عن املركز االعالمي لل�سلطة الق�سائية حماطة بكثري من ال�سعوبات لعل ميدان العمل اجلامع 

 بني ثنائية الق�ساء واالإعالم اولها فالعالقة بني الق�ساء واالإعالم ببعدها التاريخي تنحاز اىل   )اال�ستقاللية االنعزالية( اذا �سحت الت�سمية بفعل طبيعة االأنظمة 
احلاكمة التي ال ترى يف  االإعالم اال �سوت احلاكم اإ�سافة اىل هيمنة ال�سلطة التنفيذية على الق�ساء فكانت حالة اجلمود  عنوانا حقيقيا لطبيعة العالقة بينهما، 

كما ان التغيري الني�ساين يف عام 2003 مل ياأت باجلديد  املتحرك فبالرغم من ا�ستقاللية الق�ساء وقبلها الغاء وزارة االعالم وفتح املجال وا�سعا لالإعالم  احلر 
فان العالقة بني الق�ساء واالعالم ظلت حمافظة على ال�سكون

يبقى الدستور اإلطار الوطني الجامع، 
والوثيق��������ة األس��������مى الت��������ي ارتضاه��������ا 
الش��������عب. وذل��������ك عل��������ى الرغ��������م م��������ن كل 
عنه.ويظ��������ل  قيل��������ت  الت��������ي   املؤاخ��������ذات 
الحديث عن أية حلول للمشكالت التي 
يعاني منها النظام السياسي،  محكوما 
بنصوص��������ه، م��������ادام نافذًا. والدس��������تور 
الحالي على عالت��������ه التي تحدث عنها 
املختصون، يحمل بني دفتيه  نصوصًا 
عديدة، تصلح أساسًا لحل العديد من 
االختالالت التي أصاب��������ت بنية النظام 
السياس��������ي في  العراق،واض��������رت بقواه 
املجتمعية. غير أن تل��������ك النصوص لم 
يتم تفعيلها لغاية اآلن، وذلك ألسباب 
تتعلق  بطبيعة التوازنات السياس��������ية 

التي حكمت البالد وال زالت تحكمه. 
وم��������ن ب��������ني تل��������ك النص��������وص وحس��������ب 
تسلس��������لها الوارد في الدس��������تور املادة 
)١٦(منه، التي نصت على وجوب قيام 
 الدول��������ة باتخ��������اذ اإلج��������راءات الالزم��������ة، 
لتحقي��������ق مب��������دأ )تكافؤ الف��������رص( بني 
العراقيني وهو املب��������دأ الذي لم يلحظه 
 العراقي��������ون ف��������ي العديد من ش��������ؤونهم 
الحياتي��������ة ومنها التعيين��������ات، وتولي 
املناص��������ب العام��������ة، والحص��������ول عل��������ى 
ظ��������ل  األج��������ور.اذ   الخدمات،ومس��������توى 
األمر على الدوام محكومًا باملحسوبية 
وال��������والءات. وذل��������ك على الرغ��������م من  أن 
الدس��������تور قد نص في مج��������ال الوظيفة 
العامة على تأس��������يس )مجلس الخدمة 
العام��������ة(، في امل��������ادة )١٠٧(من��������ه  والذي 

يعنى بتنظيم ش��������ؤون الوظيفة العامة 
االتحادي��������ة. كذل��������ك لم نج��������د تطبيقا ملا 
ورد النص علي��������ه في املادة   )١٨/رابعًا(

من تش��������ريع قانون )تخلي املس��������ؤولني 
عن الجنس��������ية املكتس��������بة(. ولم يش��������رع 
قانون )حف��������ظ أمالك  الدول��������ة وإدارتها 
وشروط التصرف فيها والحدود التي 
اليجوز فيها النزول عن شيء من هذه 
 األموال(،واملنص��������وص علي��������ه في املادة 
)٢٧/ثانيًا(. ولم نر أية مس��������اع حقيقية 
تبذل لتش��������ريع قانون )اعفاء  أصحاب 
الدخول املنخفضة م��������ن الضرائب، بما 
يكفل عدم املساس بالحد األدنى الالزم 
للمعيش��������ة(،  املنصوص عليه في املادة 
)٢٨/ثانيًا(. أما )الحسابات الختامية( 
املنص��������وص عليه��������ا ف��������ي امل��������واد )٦٢/

أوال(  و)٨٠/رابع��������ًا( من الدس��������تور فقد 
أنج��������زت على نح��������و محدود ج��������دا من 
قبل الحكوم��������ة ومجلس النواب املعني 
 بمراقبته��������ا مع أهمية تلك الحس��������ابات 

في مراقبة االنفاق وترشيده. 
ولم يش��������رع )قانون املحكمة اإلتحادية 
العلي��������ا(، املنص��������وص عليه ف��������ي املادة 
)٩٢/ثانيًا( وقانون )محاكمة  أصحاب 
املناصب العليا في الدولة(، املنصوص 
علي��������ه في امل��������ادة )٩٣/سادس��������ًا(.والتي 
اناط��������ت مهم��������ة الفصل  ف��������ي االتهامات 
املوجهة إلى كل من رئيس الجمهورية، 
ورئي��������س ال��������وزراء والوزراء،باملحكم��������ة 
االتحادية العليا  ولم تؤس��������س )الهيئة 
العام��������ة ملراقب��������ة تخصيص ال��������واردات 

االتحادية(،املنصوص عليها في املادة 
)١٠٦( والتي  تعن��������ى بالتأكد من عدالة 
التوزيع، واالستخدام األمثل للموارد مع 
كل الحدي��������ث الذي يجري عن مظلومية 
إدارة  وس��������وء  املحافظ��������ات،   بع��������ض 
املوارد املالية للدول��������ة. وال تزال كوابح 
السياس��������ة واملال،تعطل عملية تشريع 
 قان��������ون )النف��������ط والغ��������از(، املنصوص 
علي��������ه في امل��������ادة )١١٢(.وال��������ذي يهدف 
ه��������و اآلخر،الى توزيع ع��������ادل  ومنصف 
للثروة النفطية. وتعطل كذلك تش��������ريع 
قان��������ون )إدارة الكم��������ارك(، املنص��������وص 
عليه في املادة   )١١٤/أوال(.والذي يهدف 
إلى تنظيم إدارة الكمارك، بالتنس��������يق 
االتحادية،وحكومات  الحكوم��������ة  ب��������ني 
األقالي��������م  واملحافظ��������ات غي��������ر املنتظمة 
ف��������ي إقليم.وذلك عل��������ى الرغم من تحول 
مل��������ف الكمارك إلى باب كبير من أبواب 
 الفس��������اد، وهدر الثروة الوطنية. وعدم 
اس��������تثمار اإليرادات العظيمة للكمارك، 
في التنمي��������ة االقتصادية  واالجتماعية 
للبل��������د كان��������ت تلك أمثل��������ة للحلول التي 
يمك��������ن أن تلجأ إليها الدولة، عن طريق 
إط��������ار  املختص��������ة  وف��������ي  مؤسس��������اتها 
الدس��������تور ملعالجة املشكالت البنيوية، 
الدول��������ة  وج��������ود  ته��������دد  بات��������ت  الت��������ي 
وتعي��������د الثق��������ة املفق��������ودة بينه��������ا  وبني 
السلم  في تحقيق  مواطنيها،وتس��������هم 
واألم��������ن املجتمع��������ي وصوال إل��������ى دولة 
املواطنة.الت��������ي يح��������رص أفراده��������ا  على 

حمايتها.وذلك أمر غير يسير. 

نصوص دستورية معطلة

فالقضاء ال يريد الدخول في  اشكاليات البحث عن 
الحقيقة م��������ن خالل الرأي العام فه��������و امر يتعارض 
م��������ع طبيعة العم��������ل  القضائي وباملقاب��������ل فان ولوج 
الساحة القضائية إعالميا فيه الكثير من املحاذير 
التي س��������تجد  املس��������ؤولية حاضرة إزاءها فليس كل 
ش��������يء مباح لإلع��������الم فالتحقيقات تجري بس��������رية 
عند البح��������ث  عن الحقيقة فهناك فرق بني نش��������ر أي 
معلوم��������ات حول أي قضي��������ة كخب��������ر إعالمي مجرد 
ف��������ي وس��������ائل  اإلعالم، وبني النش��������ر لحم��������ل القضاء 
عل��������ى حكم معني، ف��������األول حق بن��������ص القانون كون 
املحاكم��������ات  علنية ما ل��������م يقرر س��������ريتها، والثاني 
جريم��������ة يعاقب عليها القانون، ألن األصل العالنية 
في  املحاكمات الجزائية واملرافعات املدنية وال يمكن 
اس��������تبعاد وس��������ائل اإلعالم من حضور  املحاكمات، 
سواء بصفتهم الشخصية أو املهنية، ما دام عملهم 
ضمن االصول القانوني��������ة  ومراعيا للخصوصيات 
الفردية وحرمة الحياة الشخصية التي نص عليها 
الدس��������تور، فمهم��������ة  الصحافة هو إع��������الم الجمهور 
بمجري��������ات األح��������داث، وتحقيق مب��������دأ العلنية، مع 

مراعاة الحق��������وق  الخاصة ألط��������راف القضية فمبدأ 
عالني��������ة الجلس��������ات الذي يكف��������ل للجمي��������ع االطالع 
على س��������ير  املرافعة، يجيز التحدث عنها بضوابطه 
املنص��������وص عليه��������ا، وإال كان النص الوارد بش��������أن 
 العالنية مفرغا من محتواه في حال منعنا النش��������ر 

اإلعالمي للمحاكمات مطلقا. 
  لذل��������ك يج��������د احيان��������ا االعالم��������ي ان اب��������واب القضاء 
موصدة بالنس��������بة ل��������ه، في خضم مجري��������ات العمل 
 املؤسساتي الذي يجري االس��������تناد فيه الى النظام 
الديمقراطي املؤمن بمس��������احات الحرية املس��������ؤولة 
 البد وان تكون مجريات العمل بني القضاء واالعالم 
في مس��������احة مش��������تركة متجانس��������ة تحق��������ق مبتغى 
 القض��������اء في ترس��������يخ مفاهيم العدال��������ة واالنصاف 
والثقاف��������ة القانونية واه��������داف االع��������الم ومتبنيات 
الراي  الع��������ام الواعي واله��������ادف والترابط العالئقي 
بينهم��������ا س��������ينتج بالتأكيد مران��������ا حقيقيا لصورة 
ديمقراطي��������ة  حافزها التجربة وتأش��������ير التصحيح 

والتغيير والنجاح. 
  والحقيق��������ة ان االع��������الم ل��������م يبادر بالخط��������وة االهم 

والفاعل��������ة للدخ��������ول الى عري��������ن القض��������اء وباملقابل 
 فالقض��������اء ركن ال��������ى اله��������دوء والس��������كون بعيدا عن 
اإلعالم وما س��������يجره عليه، بالرغم من ان تسلس��������ل 
 العالقة بني القضاء واالعالم ال يش��������ير باملطلق الى 
حالة من الس��������كون الدائم دون ان تكون هناك  حركة 
ف��������ي العالقة العضوي��������ة بينهما فهن��������اك الكثير من 
حال��������ة اإليجاب التي تظهر عالق��������ة متحركة  بينهما 
اال انه��������ا كان��������ت فردي��������ة ال تحم��������ل طبيع��������ة الرؤي��������ة 
االس��������تراتيجية في العمل االعالمي القضائي  الذي 
هو احتراف التواصل االعالمي واالستراتيجي بعد 
تمكني القضاء من أداء دوره، وفي  الوقت التي كانت 
شهية االعالم في اوجها للدخول الى اروقة املحاكم 
كان القضاء بحاجة الى  من يدعم قراراته وأحكامه 
كعن��������وان للحقيق��������ة ومنتج للعدال��������ة وتقديمها الى 
ال��������رأي الع��������ام ومن خالل  ه��������ذه املس��������احات العملية 
ب��������ني القض��������اء واالعالم وج��������دت صحيف��������ة القضاء 
االلكتروني��������ة هويته��������ا لتمن��������ح  الش��������هية اإلعالمية 
مبتغاها في الحصول على املعلومة في الوقت ذاته 
وج��������دت الحرفن��������ة القضائية  للتواص��������ل مع االعالم 

ضالتها املنش��������ودة، لذلك حظي��������ت تجربة صحيفة 
القضاء االلكترونية والتي  تصدر شهريا باهتمام 
إعالم��������ي كبي��������ر، ب��������ل انها اضاف��������ت نبض��������ا وروحا 
للمركز االعالم��������ي فصار  مصدرا مهم��������ا للمعلومة 
التي تشكل الشغل الشاغل للعمل اإلعالمي فراحت 
اخبار الصحيفة  وتغطيته��������ا اإلعالمية وتحقيقها 
الصحفي مص��������درا مهما وعنوان��������ا كبيرا للصحف 

والقنوات  الفضائية املحلية منها والدولية. 
  ان نج��������اح التجربة على حداثتها تش��������ير إلى جملة 
م��������ن العوامل املهم��������ة التي حققت ذلك لع��������ل أهمها: 
 طبيع��������ة العمل القضائ��������ي والتعامل مع��������ه اعالميا 
بش��������كل مهني مس��������توعب لطبيعة العمل القضائي 
 وم��������ا ينتج عن��������ه وتس��������ويقه اعالميا وهي إش��������ارة 
واضح��������ة الى الوع��������ي القضائ��������ي واالعالم��������ي لدى 
 املحررين وادارة تحرير الصحيفة، يضاف الى ذلك 
التطور التقني وااللكتروني الذي جعل من  املعلومة 
االعالمية بمتناول اليد من جانب وسرعة االنتشار 
من جانب آخر، كما ان اختيار  النشر الكترونيا دون 
اللجوء ال��������ى الطباعة الورقية س��������اهم في اختصار 

الكثير من الجهد والنفق��������ات،  ان أهمّية العالقة بني 
م واستيعاب 

ّ
االعالم والقضاء تكُمن في ضرورة تفه

اإلعالم للعمل  القضائي والتواصل بينهما سيخلق 
منظوم��������ة حيوي��������ة ومهمة ف��������ي الثقاف��������ة القانونية 
واالعالمية  فالتعريف بالقوانني الصادرة وشرحها 
والتحذير من مخالفتها يجعل املواطنون على علٍم 
دائ��������م  بخط��������ورة املخالفة وما يتبعه��������ا من عقوبات 
وتكلف��������ة مادي��������ة ومعنوي��������ة وهي حالة م��������ن الثقافة 
القانونية  التي يمكن البناء عليها في تحقيق دولة 
القانون واملؤسسات، أن وجود القضاء القادر على 
 إظهار ش��������فافيته في هذه املجاالت س��������يكون حتًما 
خير معني لإلعالم بقدر ما ُيحّصن االعالم  صورته 
وس��������معته ل��������دى الجمهور والرأي الع��������ام ونرى بان 
ال��������دور االيجابي للقاضي املتس��������ع في  التعاطي مع 
الصحاف��������ة واالع��������الم في الحصول عل��������ى معلومات 
بالشكل الواعي لطبيعة العمل  القضائي واالعالمي 
س��������يكون له االثر الواضح في حف��������ظ الحقوق وهو 
جوهر الديمقراطية التي  تنطلق من ان كل السلطات 

تستمد شرعيتها من الشعب. 

ان مهنة الخبرة من أهم املهن وأخطرها، فالخبير هو عون 
القاضي يض��������ع تحت  تصرفه معارفه وتجاربه  ويكش��������ف 
له ما خفي أو أش��������كل من األم��������ور وينير ويهيئ له  الطريق 
للفصل في النزاع املعروض عليه على  أس��������اس سليم. وملا 
كان��������ت األم��������ور التي  تتطلب االس��������تعانة بأه��������ل الخبرة قد 
تشعبت واتسع نطاقها باتس��������اع ميادين  الحياة وازدياد 
 مج��������االت العمل فقد اقتضى ذل��������ك وضع قانون ينظم هذه 
املهنة ويكفل حسن اختيار  الخبراء  وإعداد جداول خاصة 
به��������م ال ينتظم فيه��������ا إال من تتواف��������ر فيه الذم��������ة واألمانة 
و املؤهالت العلمية الالزم��������ة  والتخصص واملران الكافيان 
إذ مم��������ا ال ش��������ك فيه أن ص��������الح  هذه الطائفة يس��������اعد على 

تحقيق العدالة وفسادها  يفسدها. 
  وتحقيقا له��������ذه الغاية وضع  قانون الخبراء أمام القضاء 
رقم )163 ( لس��������نة 1964 الذي يبني كيفي��������ة انتقاء  الخبراء 
 وط��������رق انضباطهم ووض��������ع حدا أقص��������ى ألجورهم حيث 
ينش��������ا في كل محكمة اس��������تئناف  جدول يقيد فيه  أس��������ماء 
الخب��������راء الذين يج��������وز لهم القيام بإعم��������ال الخبرة إمامها 
واملحاكم  األخرى ضمن منطقتها وحدد القانون  ش��������روطا 
للخبير منها ان يكون حاصال على  شهادة علمية معترف 
بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع  الفن الذي يرشح 
نفسه له  و يعفى من هذا الشرط األعضاء الفنيون واملهنيون 
املنتمون إل��������ى النقابات الفنية  و االتح��������ادات املعترف بها 
واملصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة  املجازون 
واملعماريون  املسجلون لدى أمانة بغداد أو البلديات وان 
يكون حس��������ن  السيرة والس��������لوك والس��������معة جديرا بالثقة 
وان ال يك��������ون  محكوم��������ا بعقوبة جنائي��������ة أو  جريمة مخلة 
بالشرف ويؤدي الخبير اليمني بان يقوم بعمله بالصدق 

واألمانة. 

  وتلت��������زم  املحكمة في انتخاب الخب��������راء ترتيب قيدهم في 
الج��������دول ومع ذلك يجوز للمحكم��������ة ان  تنتخب خبيرا  في 
غي��������ر دوره أو ش��������خصا آخر من غير املقيدي��������ن اذا اقتضت 
طبيع��������ة العمل  والظروف الخاصة ب��������ه أو كانت  تتوافر في 
هذا الش��������خص صفات فنية أخرى وللخبرة  دور كبير في 
اإلثبات بالخبير يجب ان تكون له دراية  عالية واختصاص 
وش��������خصية  الخبير القضائي وامتالكه الخبرات العلمية 
والعملية ذات أهمي��������ة ودور كبير  في  الفصل في الدعاوى 
الت��������ي تحتاج إل��������ى الخبرة وان التطور الكبير واملتس��������ارع 
في كاف��������ة  مجاالت الحياة  يتطلب إع��������ادة النظر في قانون 
الخبراء أمام القضاء حيث مضى على  تشريعه مدة طويلة 
في ع��������ام 1964  وظهرت مجاالت كبيرة ف��������ي التكنولوجيا 
الحديثة  تتطلب مهارات خاصة ونقترح تعديل نصوص 
القانون  الس��������يما ما يتعلق في املادة   )4( منه والتي نصت 
ب��������ان يكون الخبير عراقيا لكن نظرا لزيادة االس��������تثمارات 
 األجنبية  األمر الذي يتطلب االستعانة بخبراء مختصني 
في حالة الضرورة واالس��������تعانة بالخب��������راء  األجانب  عند 
تطلب ذلك وإضافة ش��������رط املمارس��������ة العملي��������ة إلى جانب 
الش��������هادة العلمية  لتس��������جيل الخبير في ج��������دول  الخبراء 
وتعدي��������ل القانون ب��������ان ال يجوز تعيني اح��������د العاملني  في 
الدول��������ة أو القط��������اع الخ��������اص ولو كان مس��������جال في  جدول 
الخبراء االختصاصيني خبيرا  في نزاع تكون الجهة التي 
يعم��������ل فيها طرفا في النزاع وإع��������ادة النظر  في الكثير من 
 املواد التي تضمنها قانون الخبراء إمام القضاء ال س��������يما 
من يعمل خبراء في  املس��������ائل  الش��������رعية ويقومون بإجراء 
عقود ال��������زواج والطالق الش��������رعي ونظرا ألهمي��������ة الخبرة 
و ش��������يوعها فان  املش��������رع العراقي مطالب بتش��������ريع قانون 

جديد للخبراء أمام القضاء. 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

األطر القانونية لعمل الخبراء أمام القضاء  
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متهم بالرشوة

صدقت محكمة تحقيق املوصل األيس��������ر 
أقوال ضابط في قس��������م املخ��������درات ضبط 
متلبسا بالرشوة، الفتة إلى إحالته على 

املحكمة  املختصة. 
وقال مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعل��������ى في نين��������وى إن "محكمة 
التحقي��������ق املتخصص��������ة بنظ��������ر قضاي��������ا 
النزاه��������ة ف��������ي الجانب  األيس��������ر باملوصل 
دونت أق��������وال ضابط برتب��������ة عقيد يعمل 
في قسم املخدرات ضبط متلبسا بالجرم 

املشهود". 
وأض��������اف املراس��������ل أن "االعتراف��������ات التي 
دونتها املحكمة بينت أن املتهم كان يروم 
اخذ رش��������وة مقداره��������ا 800 دوالر من احد 

املواطنني  مقابل إطالق سراح موقوف". 
ولفت إل��������ى انه "ت��������م توقي��������ف املتهم وفق 
أح��������كام القرار 160 لس��������نة 1983 وس��������تتم 
إحالته إلى املحكمة املختصة بعد إكمال 

اإلجراءات لينال  جزاءه العادل". 

محكمة صورية

أقام املعهد القضائي احد تشكيالت مجلس 
القضاء األعلى نشاطًا عمليًا لطلبة املرحلة 
األولى من الدورة الحادية واألربعني تمثل 
بإقامة  محكمة صورية، الفتا إلى مشاركة 
عدد من الس��������ادة القضاء وبإشراف السيد 

رئيس هيئة اإلشراف القضائي. 
وذك��������ر مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القض��������اء األعلى أن "نش��������اطا عملي��������ا أقامه 
املعه��������د القضائ��������ي تمث��������ل بإقام��������ة محكمة 
صورية واس��������تمر  ليوم��������ني احتوى عرضًا 
ملحاكمات صورية ف��������ي الدعاوى الجزائية 
والبداءة واالحوال الشخصية والتجارية". 

وأوض��������ح املراس��������ل ان "املحكم��������ة تخللته��������ا 
العدي��������د م��������ن املداخ��������الت الت��������ي عب��������ر فيها 
الس��������ادة القضاة عن آرائه��������م ومقترحاتهم 
الت��������ي تص��������ب نح��������و رف��������د  طلب��������ة املعه��������د 
بمعلوم��������ات م��������ن الواقع القضائي س��������عيًا 
إلثراء ما اس��������تقوه من مناهجهم الدراسية 

في دراستهم النظرية في املعهد".  

اختالس  

املختص��������ة  الجناي��������ات  محكم��������ة  أص��������درت 
بقضاي��������ا النزاه��������ة في رئاس��������ة اس��������تئناف 
بغداد الرصافة االتحادية حكمًا بالس��������جن 
عش��������ر س��������نوات عل��������ى  موظف ف��������ي مصرف 
الرش��������يد /فرع ابو غريب لقيامه باختالس 

مبالغ مالية. 
وقال مراسل املركز اإلعالمي ملجلس القضاء 
األعل��������ى إن "امل��������دان ق��������ام باخت��������الس مبالغ 
مالية مقداره��������ا 612 مليونا وخمس��������مائة 
إلف دينار  م��������ن خالل تقديم صكوك مزورة 
باالتفاق واالش��������تراك مع متهمني آخرين"، 
الفتا إلى أن "املدان موظف جديد ثبت على 
امل��������الك عام   2014 وان الخط والتواقيع على 

اإلشعارات تعود له". 
األدل��������ة  أن  وج��������دت  "املحكم��������ة  أن  وب��������ني 
املتحصلة كافية ومقنعة إلدانة املتهم وفق 
أح��������كام املادة 316/ الش��������ق األول من قانون 
العقوبات  وبداللة مواد االش��������تراك 47 و 48 

و 49 منه". 

بغداد/ ليث جواد

عالقة غرامي��������ة الم��������رأة تحولت الى جريم��������ة ابتزاز 
الكترون��������ي عندما ق��������ام عش��������يقها بتصويرها دون 
علمه��������ا ليقوم فيما بع��������د بتهديده��������ا  بتلك الصور 
م��������ن اجل الحصول على 5 االف دوالر امريكي لكنها 
اوقف��������ت مخططاته ووضعته خلف القضبان عندما 

بلغت عنه  السلطات املعنية. 
ويقول املتهم الذي يعمل سائق تكسي، في معرض 
اعترافات��������ه أمام قاض��������ي التحقيق "كان��������ت تربطني 
عالقة سطحية بزوج املش��������تكية من  خالل تواجدي 
بالق��������رب من املالهي الليلي��������ة عندما كنت اقوم بنقل 
من يخرج من تلك االماكن، وفي احد االيام شاهدته 
بصحبتها خرجوا  من مستش��������فى التاج في منطقة 
الكرادة وطلب مني ايصالهم الى البيت اال ان زوجها 
نزل في منتصف الطري��������ق وطلب مني إيصال التي 
 كان��������ت معه ال��������ى ح��������ي الجامعة وأعطان��������ي العنوان 

واألجرة". 
ويضي��������ف "تبادلنا الحديث فيم��������ا بيننا في طريق 

الع��������ودة وأخبرتن��������ي بانه��������ا زوجت��������ه وان عالقتهم 
الزوجية ليس��������ت على ما يرام وانا بدوري  اخبرتها 
بان زوجها يتردد على املالهي ويحتسي املشروبات 
الكحولية وقبل نزولها من الس��������يارة طلبت ان اقوم 
بمراقبة ومتابعة  تح��������ركات زوجها وتبادلنا أرقام 
الهوات��������ف من اجل هذا املوضوع ف��������ي البداية مقابل 

أجرة". 
وتابع "قمت بتصوير زوجها أثناء تردده على تلك 
األماكن وكان��������ت تجري بيننا اتص��������االت يوميا في 
بداية االمر لكنها تحولت بعد مرور  االيام من عالقة 
صداقة الى عالقة غرامي��������ة وكنا نتبادل االتصاالت 

عبر مواقع التواصل االجتماعي ولساعات عدة". 
منوه��������ا الى ان��������ه في "اح��������دى املرات واثن��������اء اتصال 
فيديو عبر برنامج الفايب��������ر قمت بتصويرها ومن 
دون علمها وبعد فترة قمت بابتزازها  بتلك الصور 
م��������ن اج��������ل الحصول عل��������ى األم��������وال او إرس��������ال تلك 
الصور واملقاط��������ع إلى زوجها في حال عدم إعطائي 

األموال". 
وأش��������ار املتهم ال��������ى انه "طلبت منه��������ا مبلغ )5 آالف( 

دوالر امريكي مقابل مسح الصور ومقاطع الفيديو 
الت��������ي كانت مع��������ي لكوني كنت  بحاجة ماس��������ة لتلك 
االم��������وال اال انها اخبرتني انه��������ا ال تمتلك هذا املبلغ 
في الوقت الحاضر واتفقت معي على اعطائي مبلغ 

3 ماليني دينار  عراقي مبدئيا". 
مضيف��������ا ان��������ه "اتفقن��������ا على موع��������د بينن��������ا من اجل 
تس��������ليمي املبل��������غ املتفق عليه مقابل مس��������ح الصور 
الت��������ي كانت معي وبالفعل ذهب��������ت في اليوم  املحدد 
ال��������ى بيت احد أصدقائي وقم��������ت بنقل الصور التي 
كانت معي الى جهازه لكي اقوم بمسح تلك الصور 
واملقاطع التي كانت  بحوزتي أمامها لكي تسلمني 
املبل��������غ ومن ث��������م أق��������وم بابتزازه��������ا بعد م��������دة بتلك 

الصور". 
وتابع "قمت بايقاف س��������ياراتي امام منزل صديقي 
دون علم��������ه بموض��������وع الصور وذهب��������ت الى املكان 
املتفق وشاهدت املش��������تكية تجلس في سيارة نوع 
بروتون ومعها ابنة شقيقها، واثناء توجهي اليها 
وطلبي منها النزول  من الس��������يارة س��������رعان ما تمت 

محاصرتي من قبل االجهزة االمنية".  

متهم يروي قصة ابتزازه امرأة الكترونيا بعد عالقة غرامية
العق��������د ه��������و ارتب��������اط االيج��������اب الصادر م��������ن احد 
العاقدي��������ن بقب��������ول اآلخر عل��������ى وجه يثب��������ت اثره 
في املعق��������ود عليه، فالعقد ش��������ريعة  املتقاعدين ال 
يج��������وز ألحدهم��������ا الرجوع عن العق��������د وال تعديله 
اال بمقتض��������ى ن��������ص ف��������ي القان��������ون او بالتراضي 

بينهما.  
وفس��������خ العقد ه��������و انح��������الل الرابط��������ة التعاقدية 
الستحالة التنفيذ او لالمتناع عنه او لإلخالل به، 
ونص��������ت املادة ) 177 ( من  القانون املدني العراقي 
رقم ) 40 ( لسنة 1951 على: "1 � في العقود امللزمة 
للجانب��������ني اذا ل��������م يوف احد العاقدي��������ن بما  وجب 
علي��������ه بالعقد ج��������از للعاقد االخر بع��������د االعذار ان 
يطلب الفس��������خ مع التعوي��������ض ان كان له مقتضى 
على انه يجوز  للمحكمة ان تنظر املدين الى اجل، 
كما يج��������وز له��������ا ان ترفض طلب الفس��������خ اذا كان 
م��������ا لم يوف به املدين قليال بالنس��������بة  لاللتزام في 
جملت��������ه. 2 � ففي عقد االيجار ان امتنع املس��������تأجر 
عن ايفاء االجرة املس��������تحقة الوف��������اء كان للمؤجر 
فس��������خ االج��������ارة،  وف��������ي ايج��������ار العم��������ل ان امتن��������ع 
املس��������تأجر عن ايف��������اء االجر املس��������تحق الوفاء كان 

لالجير طلب فس��������خ العقد، وفي عقد البيع يجوز 
 للبائع او للمش��������تري ان يطلب الفس��������خ اذا لم يؤد 
العاقد االخر م��������ا وجب عليه بالعق��������د، كما يثبت 
حق الفس��������خ بخي��������ار العيب من  غير اش��������تراط في 

العقد.  
فالعقد الينفس��������خ من تلقاء نفس��������ه، ب��������ل البد من 
اللج��������وء ال��������ى القضاء لتقري��������ره بحك��������م قضائي، 
وم��������ع ذلك يج��������وز ان يقع من تلقاء  نفس��������ه اذا كان 
املتعاقدان قد اتفقا ابتداء على ذلك ويمكن ان يقع 
بحكم القانون اذا اس��������تحال التنفيذ لقوه قاهرة، 

فالفسخ  يصنف الى ثالثة انواع :  
 1� الفسغ القضائي  
 2� الفسخ االتفاقي  

 3� الفسخ القانوني  
اما عن اثار الفس��������خ بالنسبة للطرفني املتعاقدين 
فقد نصت املادة ) 180 ( من القانون "اذا فسخ عقد 
املعاوض��������ة الوارد  على االعيان املالية او انفس��������خ 
س��������قط االلتزام ال��������ذي كان مترتبا علي��������ه فال يلزم 
تسليم البدل الذي وجب بالعقد، وان كان قد  سلم 

يسترد فاذا استحال رده يحكم بالضمان". 

أحكام فسخ العقد في القانون المدني العراقي
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األستاذ إبراهيم عبد الكريم عبد الوهاب املشاهدي من القضاة البارزين 
واملؤلف��������ني القانوني��������ني الالمعني، ولد في قضاء مندل��������ي التابع  ملحافظة 
ديالى س��������نة 1928 يصل نس��������به لعش��������يرة املش��������اهدة الت��������ي يقطن معظم 

أفرادها في ناحية الطارمية القريبة من مدينة بغداد. 
وكان والده قد ولد في بغداد سنة 1885 وقد درس والده العلوم الدينية 
عل��������ى املبرزين من علماء عصره، وبعد أن أتقنها أتجه الى  مندلي ليكون 
أمامًا وخطيب��������ًا بجامعها الكبير ولهذا نج��������د أن املترحم له ولد في تلك 
املدين��������ة حيث كان والده يؤم الناس ويخطب فيهم ولهذا  الس��������بب أيضًا 
اكمل دراس��������ته االبتدائية في مدينة بعقوبة ثم أكمل دراس��������ته املتوسطة 
فيه��������ا أيض��������ًا وألنه كان من الخمس��������ة األوائ��������ل على  محافظ��������ة ديالى في 
الدراس��������ة املتوس��������طة فقد تم قبوله في كلية امللك فيص��������ل في بغداد، بعد 
إكماله الدراس��������ة اإلعدادية اتجه للدراسة القانونية  في كلية الحقوق في 
بغداد، لينهي الدراسة فيها في السنة الدراسية ) 1948 – 1949 ( واتجه 

ملمارسة املحاماة حتى عام 1959. 
التح��������ق بالعمل القضائ��������ي متدرجًا فيه من الكتاب��������ة األولى في محكمة 
صل��������ح بغ��������داد ال��������ى القضاء ف��������ي محاك��������م الصل��������ح والب��������داءة واألحوال 
 الش��������خصية والجزاء )الجنح ( ومحاكم الجزاء الكبرى )الجنايات( وفي 
ع��������ام 1975 أصبح قاضيًا اواًل ملحكمة بداءة الكرخ الى أن عني  عام 1977 
نائبًا لرئيس محكمة اس��������تئناف منطقة بغداد حت��������ى عام 1978 ليكون 
عضوًا في محكمة التمييز، ليرأس عام 1988 هيئة  األحوال الش��������خصية 
فيه��������ا وبعد أن عني نائبًا لرئيس محكمة التمييز، عمل رئيس��������ًا لهيئات 
عدة بينها الهيئ��������ة املدنية األولى والهيئة الخماس��������ية  للطعن ملصلحة 
القان��������ون، كما ترأس الهيئة املوس��������عة ف��������ي محكمة التميي��������ز عدة مرات 

واستمر بعمله القضائي حتى عام 1993 حني أحيل  الى التقاعد لبلوغه 
الس��������ن القانونية لإلحالة الى التقاعد مختتمًا س��������نوات عمل طويلة في 
القضاء ش��������هدت ل��������ه بالقدرة والعط��������اء تاركًا بصمات  فقهية وس��������وابق 
قضائية كانت دلياًل ومرشدًا ألكثر من جيل من القضاة الذين عاصروه 

أو جاءوا بعده. 
ولم يقتصر نشاطه على الجانب القضائي بل أسهم في نشاطات قانونية 
كثيرة فقد ش��������ارك بفعالية في املؤتمرات القانونية لوزارة العدل  فترأس 
لجنة التش��������ريعات املدنية والتجارية املنبثقة عن املؤتمر القانوني األول 
لوزارة العدل املنعقد عام 1989 إضافة ملس��������اهمته في  مؤتمرات قانونية 

أخرى. 
كما شارك في اللجنة الفنية املكلفة بإعداد قانون عربي موحد لإلجراءات 
املدنية بإش��������راف مجلس الوزراء العدل العرب في جامعة  الدول العربية 
وش��������ارك في عضوية لجن��������ة توحيد املصطلحات القانونية املش��������كلة من 
كب��������ار رجال القانون العرب والتي تعقد جلس��������اتها عادة  في مقر جامعة 
الدول العربية بالقاهرة وقد اختير رئيس��������ًا للجنة وأس��������هم بفعالية في 
إعداد مشاريع قوانني عديدة من بينها مشاريع قانون  التجارة، وقانون 
إيج��������ار العق��������ار، وقانون اإلثبات، وقانون التس��������جيل العق��������اري، وقانون 

الكتاب العدول. 
ش��������ارك في لجان مناقشة العديد من رسائل املاجس��������تير والدكتوراه في 
كليات القانون ومناقشة البحوث التي يقدمها طلبة الدراسات  القانونية 
املتخصص��������ة العلي��������ا في املعهد القضائي، وأش��������رف عل��������ى العديد منها، 
وترأس لجنة مناقش��������ة بح��������وث الترقية التي يقدمه��������ا القضاة  وأعضاء 

األدعاء العام لسنوات عديدة حاضرة في املهعد القضائي لسنوات. 

قضاة عراقيون

القاضي إبراهيم المشاهدي

كتاب قضائي

قس��������م الكاتب مؤلفه الى أربعة فصول 
وكل فصل يتضمن ثالثة مباحث، حيث 

كان الفصل االول يتح��������دث عن مفهوم 
جريمة غسل  االموال ومراحل ارتكابها 

فاملبح��������ث االول من��������ه كان عن التعريف 
بجريمة غس��������ل األموال ونش��������أتها أما 
الثان��������ي ع��������ن خصائص جريمة غس��������ل 
 االموال وأس��������باب تجريمه��������ا فيما كان 
الثالث عن مراحل ارتكاب جريمة غسل 

األموال.  
ام��������ا الفص��������ل الثاني فرك��������ز الكاتب فيه 
ع��������ن النظ��������ام القانوني لجريمة غس��������ل 
االم��������وال ال��������ذي يتضمن عل��������ى عدد من 
املباحث تضمن��������ت التكييف  القانوني 
لجريمة غسل االموال واركان الجريمة 
والتحقي��������ق  التح��������ري  واج��������راءات 
واملحاكم��������ة ف��������ي الجريم��������ة. فيم��������ا كان 
موضوع الفصل  الثالث عن الوس��������ائل 

الوقائي��������ة ف��������ي مكافحة جريمة غس��������ل 
االم��������وال الذي يتضم��������ن ثالثة مباحث 
مس��������ؤولية  عل��������ى  الن��������ص  ع��������ن  االول 
املؤسس��������ات  املالي��������ة بموج��������ب القانون 
والثان��������ي عن التزام املؤسس��������ات املالية 
بالرقابة اما املبحث االخير من الفصل 
ف��������كان ع��������ن الت��������زام املؤسس��������ات املالية 

 باإلبالغ عن التعامالت املشبوهة.  
فيم��������ا كان موض��������وع الفص��������ل الراب��������ع 
القانوني��������ة  الوس��������ائل  ع��������ن  واألخي��������ر 
الالزمة ملكافحة جريمة غس��������ل االموال 
الذي تضم��������ن ثالثة مباحث  فاالول عن 
تقرير العقوبات الرادعة بحق مرتكبي 
الجريم��������ة والثاني عن الجهود الدولية 

ف��������ي مكافحته��������ا أم��������ا آلي��������ات التعاون 
القضائ��������ي بني  ال��������دول ملكافحة جريمة 
غس��������ل األم��������وال فتناول��������ه الكات��������ب في 

املبحث الثالث من الفصل الرابع.  
واختت��������م الكات��������ب مؤلف��������ه بوضع عدة 
نتائ��������ج وتوصي��������ات ابرز ماج��������اء فيها 
زي��������ادة التع��������اون الدولي واملس��������اعدات 
للمالحق��������ات  ال��������دول  ب��������ني  القانوني��������ة 
 والتحقيق��������ات املتعلقة بجريمة غس��������ل 
االموال ومالحقة املطلوبني في الجرائم 
عن طريق الشرطة الدولية ) االنتربول 
(. كم��������ا تضمن��������ت  التوصي��������ة ض��������رورة 
تفعيل دور االدع��������اء العام في مكافحة 

هذه الجريمة.  

  جريمة غسل األموال ووسائل مكافحتها

 ■ غالف 

الكتاب

ص��������در ع��������ن دار الكت��������ب والوثائ��������ق في بغ��������داد لس��������نة 2019 كتاب 
القاض��������ي أري��������ج خليل حم��������زة بعن��������وان )جريم��������ة غس��������ل األموال 
ووس��������ائل  مكافحتها( تناول الكاتب فيه دراسة قانونية في ضوء 
قانون مكافحة غس��������ل األم��������وال وتمويل اإلرهاب رقم )39( لس��������نة 
2015 الناف��������ذ،  حي��������ث كانت مقدمة الكتاب ت��������دور عن معالجة عدد 
من اإلش��������كاليات التي تتعلق في مفه��������وم الجريمة ذاتها فهي من 

الجرائم املستحدثة والتي  أفرزتها مظاهر الحياة العصرية.  

قلم القاضي

ف��������ي اجتماعه األخير مع عدد من املس��������ؤولني املعنيني بمكافحة 
الفس��������اد املالي واإلداري، شّخص الس��������يد رئيس  مجلس القضاء 
األعل��������ى أهم أس��������باب الخلل في مكافحة الفس��������اد وهو انش��������غال 
محاك��������م التحقي��������ق املختصة بنظ��������ر  قضايا النزاه��������ة بالقضايا 
الصغي��������رة أو القضايا التي ينطبق عليها وصف قضية فس��������اد 
مالي وإداري، لكنها  ليست بذلك التأثير على املال العام وال على 
املجتمع، لكنها مشمولة بأحكام قانون هيأة النزاهة الذي عّرف 
 قضية الفساد. مثل قضايا تجاوز املوظفني حدود وظائفهم، أو 
قضاي��������ا اإلهمال الوظيفي أو القضاي��������ا التي  يكون املبالغ املالية 

التي اهدرت أو اختلست قليلة جدا. 
  وبرأي��������ي هذا التش��������خيص هو أهم األس��������باب التي تس��������اهم في 
إش��������غال هي��������أة النزاهة ومحاك��������م التحقيق ع��������ن القضايا  املهمة 
التي تكون قيمة املبالغ املالية املهدورة او املختلسة كبيرة جدا، 
خصوصا في املشاريع  االس��������تثمارية واملشاريع التي تحال عن 
طريق املحافظات وقضايا الرشوة وبيع املناصب واالختالسات 
 وغيره��������ا الكثير من القضايا التي لم تحرك لحد اآلن رغم معرفة 
الجميع بها، والس��������بب يعود إلى إيالء القضايا  الصغيرة أهمية 
كبي��������رة مقارنة مع القضايا الكبي��������رة. وإزاء عدم إمكانية تعديل 
قانون النزاهة رقم 30 لس��������نة   2011 في الوقت الحاضر، بس��������بب 
الظروف التي يعيش��������ها البلد، فإن مقترح رئيس املجلس والذي 
طرح��������ه  عل��������ى املجتمعني هو تش��������كيل محكمة جناي��������ات مركزية 

ملكافحة الفساد. 
  وه��������ذه الخط��������وة املهمة س��������تكون كفيلة بتخفي��������ف الضغط عن 
محاك��������م التحقيق بش��������كل كبير وكذلك فس��������ح املج��������ال  أمام هيأة 
النزاه��������ة لتتول��������ى االنصراف إلى القضايا الت��������ي ال تندرج تحت 
خان��������ة القضايا الكبيرة التي س��������يتم  التداول بش��������أنها وتحديد 
تلك القضايا التي س��������تكون املحكمة الجدي��������دة مختصة بها. إن 
مكافحة الفساد تتطلب  جدية ووضوح من قبل الجهات املعنية، 
ولعل مجلس القضاء األعلى هو الجهة املعنية بمكافحة الفساد 
ا من  فه��������و  يمث��������ل دورا محوري��������ا في محاس��������بة الفاس��������دين، بدء
التحقيق وحت��������ى االحالة واصدار الحكم، وها هو يتحرك  اليوم 
وف��������ق القوانني الناف��������ذة لفعل ما يمكن فعله م��������ن جهود وتقديم 
كافة االجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد  وتغيير النمط الحالي 
بعد أن تبني عدم فاعليته بس��������بب القوانني التي ال تس��������اعد على 
مكافحة الفس��������اد بش��������كل  كامل. والفترة املاضي��������ة بينت للمتابع 
مدى اهتم��������ام املجلس بخطورة ظاهرة الفس��������اد املالي واالداري 
على  مؤسسات الدولة واملجتمع بصورة عامة، حيث تم االيعاز 
الى االدعاء العام للقيام بإج��������راءات التفتيش على  دوائر الدولة 
بعد إلغاء مكاتب املفتش��������ني العموميني واقتراح تشكيل محكمة 
جنايات مركزية ملكافحة الفساد  تختص بالقضايا الكبرى، وكل 
ه��������ذا اعتمادا على النصوص القانونية املتاحة دون وجود عون 

حقيقي من  مجلس النواب لتشريع 
القوان��������ني الكفيل��������ة بتفعي��������ل جهود 
مكافحة الفساد، أو تعديل القوانني 
الحالي��������ة التي تحتاج  إل��������ى تعديل. 
إن تش��������كيل محكم��������ة جدي��������دة تعنى 
بمكافحة الفساد، هي خطوة مهمة 
وفعالة، ستس��������تهم إلى ح��������د كبيرة 
 بقطع أش��������واط طويلة ف��������ي مكافحة 

الفساد، عبر محاكمة الفاسدين. 

قضايا الفساد الكبرى  
ان املس��������ؤولية الجزائية للطبيب تقوم على أساس تحقق ثالثة 
اركان هي الخطأ والضرر والعالقة السببية  بينهما فأن تخلف 
احدهما فال تقوم الجريمة، حيث ان املس��������ؤولية الجزائية تقوم 
على ش��������رط وجود الخطأ  بسبب فعل اإلنسان وهو الركن املادي 
وهو هنا عدم بذل العناية الالزمة التي يجب ان يبذلها الشخص 
 املعتاد في ظل الظروف نفسها، حيث ان الفقهاء يعتمدون على 
معي��������ار الش��������خص فوق املتوس��������ط من حيث  الح��������رص من حيث 
الصفات بالنسبة لالعمال الطبية التي يتطلب القيام بها عناية 
خاصة ان املس��������اس بجسم  االنسان يش��������كل اعتداًء على حقه في 

سالمته البدنية او الصحية. 
  اال ان االعم��������ال الطبية التي يمارس��������ها األطب��������اء على مرضاهم 
تخرج من نطاق التجريم وتعتبر مجازة ألن  القانون نفسه يرفع 
الصف��������ة الجنائية في حال توافر ش��������روط معين��������ة وهذه االجازة 
لألعمال الطبية تجد اساس��������ها  على انها وان كانت تمس جسم 
االنسان اال انها تعتبر ضرورية وتصب بمصلحته وبدونها قد 

ال تستمر  حياة اإلنسان. 
  وه��������ذه األعم��������ال الطبي��������ة تعتبر مباح��������ة وال تترت��������ب عليها أي 
مسؤولية إن توفرت شروط معينة وهي:  الترخيص بالعالج او 
)الترخيص بمزاولة مهنة الطب( وقصد العالج ورضا املريض 
واتباع اصول الفن  واملهنة. وانه ال توجد حصانة مطلقة للطبيب 
ع��������ن اخطائه الطبية واصبح خروج الطبيب عن الس��������لوك الفني 
 املعتاد وفق القواعد الطبية املعروفة تش��������كل جريمة يسأل عنها 
الطبي��������ب جزائيا ومثال على ذلك فش��������ل  الطبيب في تش��������خيص 
املري��������ض او اعطائه دواء غي��������ر صحيح او ارت��������كاب خطاء أثناء 
إجراء العملية الجراحية  وان ترتب املس��������ؤولية الجزائية يشكل 
رادعا ودافعا للعاملني في املجال الطبي ما يؤدي الى التقليل من 
 االخطاء الطبية، والخطأ الطبي أحيانا ليس مس��������ؤولية فردية 
وانما قد تكون مش��������تركة مع بقية العاملني في  عالج املريض، اذ 
كثيرا ما يوقع املريض انه يجري العملية على مس��������ؤوليته في 
اس��������تمارة املستش��������فى  والحقيقة ان املريض يكون وقت العملية 
ال حول له وال قوة وينتظر من الطبيب واملستش��������فى املس��������اعدة 
وان  دف��������ع املستش��������فى بانه ال عالقة له��������ا باملريض ال ينفي عنها 
املس��������ؤولية الجزائية واملدني��������ة خاصة فيما يتعل��������ق  بتوفيرها 
االجه��������زة الطبي��������ة الالزمة الس��������تقبال املريض وعالج��������ه ونظام 
الطعام والنظاف��������ة وتقديم العالج بص��������ورة  منتظمة وكثيرا ما 
تضطر بعض املستش��������فيات الرسال املريض الى مستشفى آخر 
بعد اجراء العملية  الجراحية له بس��������بب تدهور حالته الصحية 
وذل��������ك لعدم توفر االجهزة الطبية الالزمة للعالج مما يؤدي الى 
 وف��������اة املريض اثناء ذل��������ك، فان ذلك يؤدي الى ترتب املس��������ؤولية 
الجزائية الن املستش��������فى البد ان تكون مهيأة  من كافة النواحي 

الفني��������ة قبل اجراء العملي��������ة الجراحية 
للمريض. 

  وع��������ادة ما تق��������وم اللجن��������ة التحقيقية 
ف��������ي وزارة الصح��������ة ونقاب��������ة االطب��������اء 
باجراء التحقيق االداري والفني لبيان 
 مقصري��������ة الطبي��������ب النه��������ا ه��������ي جهة 
االختصاص واليمكن لغير اهل املهنة 
الطبي��������ة معرف��������ة التقصير م��������ن عدمه 
 كونه��������ا تمثل الخب��������رة الطبية والفنية 

الالزمة. 

الخطأ الطبي والمسؤولية الجزائية
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