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م���ن ي�ستمع اىل ت�سريحات القائمني عل���ى العملية ال�سيا�سية 
بالع���راق ب���دءا من الرئا�س���ات الثالث اىل ال���وزراء حتى اآخر 
ع�سو يف جمل�ض النواب يدرك ان الكل غري را�ض عن العملية 
ال�سيا�سية ويحمل هذا اأو ذاك ف�سلها وعدم ا�ستقرارها. يكفي 
ان اآخ���ر ت�سريح لرئي�ض الوزراء ك�سف عن انه قد ارغم حتت 
ذريع���ة ما ي�سمى ي���� "ال�سراك���ة" الوطني���ة" اىل ان يزيد عدد 
ال���وزراء اىل اكرث م���ن ال�سعف ار�س���اء ملقت�سي���ات ال�سراكة 
ولي�ض من اجل م�سلحة الوطن اأو ال�سعب. �سيء هو اقرب ما 
يك���ون اىل زواج الغ�سب اأو الكراهي���ة. ونف�ض الكراهية هذا 
ه���و اأ�ض الداء الذي اأدى اىل غياب �سوت العقل وتف�سي وباء 
حب ال�سلطة وانت�سار الف�ساد وتردي اخلدمات وا�سرتخا�ض 

حياة املواطن العراقي. 
وحت���ى اك���ون من�سف���ا و�سريح���ا اي�س���ا، اج���د لزام���ا عل���ي 
الق���ول ب���اين، ومن خالل متابعت���ي لت�سريح���ات ال�سيا�سيني 
العراقي���ني، خا�سة اع�ساء الربمل���ان، مل اجد �سيا�سيا �سريحا 
ومت�ساحل���ا مع نف�سه مثل النائب حممود عثمان. انه الوحيد 
ال���ذي يقول راأي���ه ويك�سف لنا حقيقة ما ي���دور دون ا�ستعمال 
كلمات وم�سطلحات رنانة ال وجود لها على ار�ض الواقع مثل 
العراقي" و  الطيف  "الوان  "ال�سفافية" و  االول" و  "املربع 

اجلميلة" وغريها.  "الف�سيف�ساء  "النزاهة" و 
لق���د اكد ه���ذا النائ���ب امل�ستقل، قب���ل يومني، ب���ان ت�سريحات 
رئي�ض ااحلكومة ورئي�ض جمل�سي النواب تك�سف عن خالفات 
عميق���ة ي�سع���ب حلها. وك�س���ف اي�س���ا ان التوافق ب���ني دولة 
القان���ون والعراقي���ة مل يكن وا�سح���ا وان كل جهة حتاول اأن 
ترمي الكرة يف اجلهة االخرى. امل اقل لكم انها حكومة زواج 

كراهية؟ و�ستان ما بني حكومة ال�سراكة و "ال�سرايج".
وكمتخ�س����ض بعلم النف�ض، ما كان �سعب علي ان اكت�سف يف 
حدي���ث رئي�ض الوزراء حول م���ا كان يعنيه بفرتة املئة يوم"، 
ان���ه ي���رى  "�س���ركاءه" اع���داء يحيطون ب���ه ويتاآم���رون عليه 
م�ستغرب���ا ا�سد اال�ستغ���راب ان يكون ال�سري���ك معار�سا. انها 
حالة غياب احلب بني الفرقاء ليحل حملها احل�سد والكراهية 
والعداوة والق�سوة. وهذا  قد يكون هو ما دفع النائب حممود 

عثمان للقول بانها خالفات عميقة ي�سعب حلها.
م���ن الوا�سح انه���ا م�سكالت نف�سي���ة اكرث مما ه���ي �سيا�سية. 
ل���ذا ي�سب���ح م���ن املنط���ق ان ي�سع���ى ال�سيا�سي���ون، ان كان���ت 
م�سلحة الوطن عندهم هي االهم، اىل اجراء م�ساحلة نف�سية 
فيم���ا بينه���م قبل ان ينطلق���وا نحو االآخر بحث���ا عن م�ساحلة 

"وطنية".
والن اغل���ب �سيا�سيين���ا، ينق�سه���م التفك���ري املو�سوعي بفعل 
التاأث���ر بالتقالي���د الزائفة والكربياء القوم���ي والديني وهيبة 
اوه���ام املجد، فال ميكن ملث���ل هذه امل�ساحل���ة ان تتحقق فيما 
بينه���م م���ا مل يفهم���وا  الق���وى النف�سي���ة الت���ي ت�سيط���ر عل���ى 
نزعاته���م وان يعرتفوا جميعا ب�س���رورة ان يحرروا انف�سهم 
من رق االنفعاالت العرقية والطائفية والع�سائرية واحلزبية 
بتبني التفكري العلمي. عليهم ان يعدوا انف�سهم، وباخال�ض، 

لتحقيق نزع �سالح الكره من اذهانهم.
وق���د يكون م���ن املفيد هن���ا اخ�س���اع ال�سيا�سي���ني اىل حتليل 
نف�سي قد ي�ساعدهم يف الك�سف عن املركبات والعقد النف�سية، 
باطني���ة كان���ت ام ظاهرية، ليتح���رروا منه���ا، فلعلهم يحبون 
احل���ب   ه���ذا  ولع���ل  البع����ض.  بع�سه���م 

يخطو بالعراق �سوب بر االمان.

امل�ساحلة النف�سية

�سالمًا  يا عراق

 ها�سم العقابي

عامر نعمة

تتحمل و�سائ���ل االإعالم املقروءة وامل�سموع���ة واملرئية م�سوؤولية 
تاريخي���ة يف مكافحة الف�ساد بكاف���ة اأ�سكاله على اعتبار انها متثل 
ال�سلطة الرابعة يف املجتمع بعد ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية 
والق�سائي���ة وبالت���ايل هي ت�س���كل �سلطة �سعبية تع���رب عن �سمري 
املجتم���ع وحتاف���ظ على امل�ساحل���ة الوطني���ة واذا كان���ت البطالة 
والت�سخم وانخفا�ض متو�سط الفرد والتالعب باالأ�سعار اخلا�سة 
بال�سلك اال�ستهالكي���ة تعرب يف بع�ض االأحيان ب�سكل او باأخر  عن 
البع���د االقت�س���ادي لظاهرة الف�س���اد من حيث ان معظ���م االأ�سباب 
املوؤدية اىل ه���ذه امل�ساكل تكون وفق تخطي���ط اقت�سادي ي�ستفيد 
من���ه بع����ض االأف���راد اال ان االإعالم يجب ان يو�س���ح للنا�ض الفرق 
بني االأ�سب���اب املرتبطة بالتطور االقت�س���ادي واالأ�سباب املرتبطة 
بالف�س���اد االقت�س���ادي كما انه باملقاب���ل عليها ان ال تهم���ل االأنواع 
االأخ���رى للف�ساد ومنها الف�س���اد ال�سيا�س���ي واالجتماعي والديني 
واالإعالم���ي ، فالف�س���اد وان كان يعم���ل عل���ى زي���ادة الف���وارق بني 
الطبق���ات يف املجتم���ع ع���رب زي���ادة الفجوة ب���ني الطبق���ة الفقرية 
وطبق���ة االأثري���اء وا�سمح���الل الطبق���ة الو�سط���ى اال ان خطورة 
الف�س���اد يف اجلانب االجتماعي هو اباحة هذه الظاهرة اجتماعيًا 
وتعاي�ض النا�ض معها يف املجتمع على انها م�ساألة طبيعية او انها 
كالق�ساء والقدر ال ميكن الوقوف �سدها لذلك فاأن االإعالم عليه ان 
يلعب دورا يف عملية  ازدراء الف�ساد واملف�سدين اجتماعيًا واإ�ساعة 
ثقاف���ة املقاومة لهذه الظاهرة وان املجتمع ميلك قوة الردع لها اذا 
ا�ستخ���دم الو�سائل املنا�سبة التي ميلكه���ا ، واىل جانب اخلطورة 
االجتماعية له���ذه الظاهرة فهناك ال�سيا�سية لها واملتاجرة بالعمل 
ال�سيا�س���ي مل�سالح خا�سة اىل كونه���ا م�سروعا تعطى له م�سميات 
عدي���دة كالتحال���ف والتن�سي���ق بينم���ا ه���ي ال تعدو كونه���ا ر�سوة 
�سيا�سي���ة فامل���ال يف مقاب���ل املوقف وه���ي حالة ب���داأت تنت�سر يف 
الو�سط ال�سيا�سي العربي وبالتحديد يف فرتة االنتخابات البلدية 
والنيابي���ة ومن هنا فان الو�سائ���ل االإعالمية عليها عدم اباحة هذا 
الف�س���اد وا�ستخدام امل�سطلحات الت���ي ين�سرها املف�سدون ومن ثم 
حتليلها �سيا�سيًا بهدف التعاي�ض معها ولكن يجب ف�سحها وو�سع 
الت�سمي���ة احلقيقية له���ا وهي كونها )ر�س���وة �سيا�سية( واذا كانت 
�س���ورة الف�س���اد املعروف���ة لدى النا����ض عامة هي الر�س���وة و�سوء 
ا�ستغالل الوظيف���ة واالختال�ض وهي ما يركز علي���ه االإعالم غالبًا 
ويعم���ل على ك�سفه���ا وبالتايل تك���ون املحا�سبة يف ه���ذه الق�سايا 
ولكن يف الفرتة االأخرية اأ�سبح االإعالم العربي بحاجة اىل عملية 
ت�سخي����ض �ساملة للف�س���اد وان تك���ون املحا�سبة والعق���اب ي�سمل 
جمي���ع االأبع���اد مبا فيه���ا اأي�سًا البع���د ال�سيا�س���ي والديني والذي 
يتمث���ل يف ظاهرة الوعاظ وامل�سايخ املدفوعني االأجر مقدمًا حيث 
ت�س���در الفت���اوى الديني���ة طبقًا ملا يق���رره �ساح���ب امل�سلحة ومن 
يدفع اأكرث وهي ظواهر ت�ستح���ق الت�سخي�ض واملحا�سبة ورف�ض 
التعاي����ض معها اجتماعيًا وهنا تكمن اأهمية االإعالم يف ف�سح هذه 

املمار�سات والقائمني عليها.
ونح���ن نتحدث عن ت�سخي�ض الف�ساد فال�س���وؤال ما اجلدوى اذا مل 
يقرتن باملحا�سبة والعقاب فاإهمال ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية 
ملحا�سب���ة املف�سدين يوؤدي حتمًا اىل انهيار البيئة االجتماعية على 
اعتب���ار ان ال���رادع غ���ري موجود ويتح���ول الت�سخي����ض اىل حالة 
م���ن التنفي�ض ال تهدف اىل ا�سالح املجتم���ع واملحافظة عليه ومن 
هن���ا تعترب هيئة النزاهة ومكاتب املفت����ض العام م�سادر مهمة يف 
مكافح���ة الف�س���اد بكاف���ة اإ�سكاله وهي عليه���ا ان ترتب���ط بو�سائل 
االإع���الم ملتابع���ة ما ين�س���ر عن الف�س���اد لذلك فه���ي ال�سبيل حلماية 
املجتم���ع وتعزي���ز دور و�سائ���ل االإعالم ف���ان عليه���ا ان تعترب يف 
عقي���دة عملها ان ما ين�س���ر هو م�سدر مهم عن الك�س���ف الف�ساد بل 
و يرتق���ي اىل ان يك���ون بالغ���ًا اجتماعيًا للتح���رك والتحقيق �سد 
املف�سدين واال حتولت ه���ذه االأجهزة اإىل جمرد موؤ�س�سات �سكلية 
يف املجتم���ع ال تغني والت�سمن من ج���وع والف�ساد مير من حتتها 

ومن فوقها.

دور الو�سيلة الإعالمية
فـي مكافحة الف�ساد 

����ض/ اأم له���ا اب���ن م���ن زوجه���ا املتوف���ى 
وتزوجت من �سخ�ض يرف�ض وجوده هل 

يحق تعيني و�سي عليه من اأقاربها ؟
اإن الو�ساي���ة مبوج���ب القان���ون ه���ي من 
ح���ق ال���زوج وهي بحك���م القان���ون وبعد 
وف���اة ال���زوج تك���ون الو�ساية بن���اء على 
طل���ب يق���دم اىل املحكمة وتك���ون والدته 
الو�سية علي���ه ويف حال رغبتها بالتنازل 
ع���ن الو�ساية فيكون ج���ده الأبيه الو�سي 
علي���ه بع���د تقدمي طل���ب ذل���ك اىل حمكمة 
االأح���وال ال�سخ�سي���ة وتتن���ازل االأم ع���ن 

و�سايتها . 

�����ض/ هل ي�ستطيع االأبن����اء رفع دعوى 
وحج����ر على والدهم الأن����ه �سجل منزل 

العائلة با�سم زوجته الثانية؟

ج/ باإم����كان االأوالد اإقامة دعوى حجر 
على اأبيهم لدى املحكمة املخت�سة ولكن 
بعد اإثبات ان اأبيهم عدمي االأهلية وان 
ت�سرفات����ه املادية تنم ع����ن �سفه او عته 
ه����و اأمر تبت ب����ه املحكمة بع����د اإحالته 
اىل جلن����ة طبي����ة خمت�سة وبن����اء على 
ق����رار اللجن����ة تب����ت املحكم����ة يف قرار 

احلجر. 

�����ض/يف حال����ة الهب����ة لعقار ما ه����ل ي�ستطيع 
االأب اإلغاء الهب����ة التي وهبها بعد مرور مدة 

زمنية؟  
لق����د نظم����ت ه����ذه احلال����ة امل����واد }620 – 
622{ م����ن القانون املدين فاأم����ا ان يح�سل 
يخ����ل  ان  او  بالرتا�س����ي  بالهب����ة  الرج����وع 
املوه����وب ل����ه اإخ����الاًل خط����ريًا بحي����ث يكون 
جحودًا غليظًا. او ان ي�سبح الواهب عاجزًا 
عن ان يوفر لنف�سه اأ�سباب املعي�سة مبا يتفق 
م����ع مكانت����ه االجتماعي����ة او ان ي�سب����ح غري 
قادر عل����ى الوفاء مبا يفر�س����ه عليه القانون 
م����ن النفقة على الغ����ري. او ان يرزق الواهب 

بعد الهبة ولدًا يبقى حيًا اىل وقت الرجوع، 
او ان يك����ون للوه����اب ول����د يظن����ه ميتًا وقت 
الهب����ة فاإذا ه����و ح����ي. او ان يق�سر املوهوب 
ل����ه يف القي����ام مب����ا ا�س����رتط علي����ه يف العقد 
م����ن التزامات بدون ع����ذر مقبول. او اإذا قتل 
املوهوب له الواهب عمدًا بال وجه حق، كان 

لورثته حق اأبطال الهبة.

�����ض/ م����ا احلك����م الق�سائ����ي يف ممانعة منح 
تعوي�����ض الزوجة يف حالة فقدان الزوج يف 

العمليات االإرهابية ؟
ج/ عل����ى الزوج����ة اأن تتح�س����ل عل����ى حك����م 

ق�سائ����ي يت�سم����ن احلك����م له����ا بالتعوي�����ض 
وبالت����ايل تنف����ذ ه����ذا احلك����م ل����دى مديري����ة 
التنفي����ذ وبع����د تبلي����غ اجله����ة املدينة)الت����ي 
تدف����ع التعوي�����ض( وامتناعها ع����ن الت�سديد 
اال�سب����ارة  باإحال����ة  املديري����ة  ه����ذه  تق����وم 
التخ����اذ  التحقي����ق  قا�س����ي  اإىل  التنفيذي����ة 
االإج����راءات القانونية بح����ق اجلهة املمتنعة 
عن تنفيذ احلكم الق�سائي فاإذا ثبت االمتناع 
والتحقيق م����ع اجلهة املمتنع����ة ومن ميثلها 
يح����ال اإىل قا�سي اجلن����ح ملحاكمته وت�ستمر 
االإج����راءات التنفيذي����ة بحق اجله����ة امللزمة 

بالتعوي�ض.

يجيب عنها املحامي �سالح املالكيا�ست�سارات قانونية

 اإينا�س جبار 

بعد ما اأف���اق اأهلهما من �سدمة الواقعة 
�سج���ال اإخبارا يف مركز ال�سرطة دونت 
وال���دي  وزوجت���ه  امل�ستك���ي  �سه���ادة 
املخط���وف والت���ي ورد فيه���ا بتعر����ض 
ولدهم���ا للخطف مع �سديق���ه )و( وان 
اخلاطفني طلب���وا فدية الإطالق �سراحه 
اإال اأنه���م اأطلقوا �س���راح )و( ومل يخلوا 
�سبي���ل ولدهم���ا وطلب���ا ال�سك���وى �سد 
)ه����( و)م( اأم���ا ال�ساهدة العم���ة والتي 
اأو�سح���ت �سهادتها التي دونت ق�سائيًا 
ب���ان  ابن �سقيقها ويف ال�ساعة التا�سعة 
م�ساء وعندما كانت جال�سة اأمام دارها 
ومعه���ا اب���ن �سقيقه���ا قام���ت جمموعة 
م�سلح���ة يق���در عدده���م ع�س���رة بخطفه 
واقتي���اده م�سي���ًا على االإق���دام واأنها ال 
ت�ستطي���ع التعرف عليهم كونهم ملثمني 
اال ان���ه وقب���ل ع�سر دقائق م���ن ح�سور 
امل�سلح���ني خ���رج املته���م )ه�( م���ن داره 
املج���اورة لداره���ا وعند النظ���ر اإليهما 
ات�سل باملوبايل بجهة جمهولة ومل يتم 
�سماع ما دار م���ن كالم خالل املكاملة اال 
انه بعد املكاملة ح�سر امل�سلحون ومتت 

عملية االختطاف وان املتهم احد اأفراد 
تنظي���م القاع���دة،  اأم���ا �سديق���ه الثاين 
وال���ذي �سجل �ساه���دا يف الدعوى بني 
انه يوم احل���ادث وعندما كانا جال�سني 
معًا قرب دار عمتة �سديقه وبعد �سالة 
م�سلح���ة  جمموع���ة  ح�س���رت  الع�س���اء 
عددهم حوايل ع�سرة وقاموا بخطفهما 
واجته���وا اىل اح���د الب�سات���ني بعده���ا 
قام���وا بو�سعهما يف �سندوق ال�سيارة 
وبع���د امل�سري توقفت ال�سي���ارة بالقرب 
من احد ال���دور قاموا باالعتداء عليهما 
اال انهم اخلوا �سبيله بالقرب من اأحدى 
االماك���ن الدينية وع���اد اىل داره �سريًا 
على االأق���دام وانه مل ي�ستط���ع التعرف 
عل���ى اي من امل�سلح���ني  كونهم ملثمني 
اال انه �سمع من اأهل �سديقه املخطوف 
بان املتهم اعرتف بحادث خطفهما وان 
املته���م املذك���ور وقب���ل ح���ادث اخلطف 
بن�س���ف �ساع���ة ق���ام بال�س���الم عليهم���ا 
امل�سج���د  اىل  ودخ���ل  اإليهم���ا  والنظ���ر 
ومل  �سكناه���م  حم���ل  يف  املوج���ود 
ي�ساه���ده وه���و يت�س���ل باملوبايل وانه 
ي�سمع من انه احد اأفراد تنظيم القاعدة 
وال �سهادة له بقيام���ه بخطفه اأما املتهم 

)ه�( وبعد اإلق���اء القب�ض عليه وتدوين 
اإفادت���ه من قبل قا�س���ي حتقيق جلوالء 
اع���رتف فيها بانتمائ���ه لتنظيم القاعدة 
باإح���دى  ا�س���رتك  وان���ه   2006 ع���ام 
اال�ستب���اك مم���ا اأدى اىل ب���رت �ساقه اال 
ان���ه مل ي�سرتك باخلط���ف ال بنف�سه وال 
مع غريه وانه ترك التنظيم وانه بريء 
وبع���د مدة اق���ل من ال�سه���ر دون ملحق 
الإفادت���ه والتي اع���رتف بارتكابه اأربع 
جرائم اإرهابية ومنها تقدمي املعلومات 
عن )ح( وبعد اأي���ام مت خطفه وانه علم 
م���ن النا����ض بذلك عندم���ا كان ب���داره ، 
وان �سلت���ه باملخطوف م�ساهرة وعلى 
�سوء اعرتاف املتهم مت خماطبة مراكز 
ال�سرط���ة لبيان يف م���ا اإذ �سجل اإخبارا 
ح���ول احلوادث وح�س���ب االخت�سا�ض 
حي���ث   ، �سرط���ة  مرك���ز  ل���كل  امل���كاين 
ورد كت���اب مرك���ز �سرط���ة التحري���ر و 
به���رز و هبه���ب ومركز �سرط���ة احلرية 
بع���دم ت�سجي���ل اأي اإخب���ار عل���ى �سوء 
االعرتافات التي اأدىل بها املتهم، وب�ساأن 
م���ا حت�سل م���ن اأدلة يف ه���ذه الدعوى 
انح�س���رت باع���رتاف املته���م م���ن ان���ه 
جم���ع معلومات عن املجنى عليه بكونه 

ينتمي اىل اإح���دى امللي�سيات وانه علم 
من النا�ض عندما كان بداره عند خطفه 
ه���ذه االأقوال الت���ي اأدىل بها املتهم عند 
تدوين ملحق االإفادة ال ميكن ان تكون 
�سبب���ًا للحك���م النها لي�س���ت باملعلومات 
ال�سرية وان باإم���كان اي �سخ�ض العلم 
به���ا ، اإ�سافة اىل ذل���ك ان اعرتافه كذب 
بالكت���ب ال�س���ادرة من مراك���ز ال�سرطة 
التي ورد فيها بعدم ت�سجيل اخبار عن 

احلوادث التي اعرتف املتهم بارتكابها 
وبالت���ايل فان هذا االع���رتاف ال يحقق 
القناعة القانوني���ة التامة للمحكمة عن 
االأفع���ال الت���ي ارتكبه���ا وه���ي جرمية 
خط���ف املجن���ى علي���ه حي���ث ال ب���د ان  
يك���ون اعتقاد املحكمة بثب���وت االأفعال 
باالأدل���ة القاطع���ة واملن�سو����ض عليه���ا 
قانونًا ون�سبتها اىل املتهم والتي كانت 
نتيجة ل�سلوكه االإجرامي لكي يتم على 

�سوئه���ا م�ساءلت���ه قانون���ًا وم���ن كل ما 
تقدم ومبا ان هذا االعرتاف هو الدليل 
الوحيد فال ميكن جتزئته يف ما يتعلق 
باالإدان���ة ع���ن جرمي���ة اخلط���ف وبذلك 
تك���ون حمكم���ة جناي���ات دي���اىل وعند 
ا�س���دار قراره���ا بادانة املته���م املذكور 
انفًا وفق املادة الرابعة / وبداللة املادة 
الثانية /8 من قانون مكافحة االرهاب 
وبداللة  املواد 47 ، 48 ، 49 من قانون 
العقوب���ات واحلكم عليه باالإعدام �سنقًا 
حت���ى امل���وت،  فقد اخط���اأت يف تطبيق 
اإح���كام القان���ون تطبيق���ًا �سحيحًا فاذا 
اعرتاف املتهم بارتكابه عدة جرائم اذا 
كذب بكتب ر�سمية م���ن مراكز ال�سرطة 
بع���دم وق���وع مثل ه���ذه اجلرائ���م التي 
اع���رتف بها فال يك���ون االع���رتاف هذا 
كافيًا للحكم اذا كان هو الدليل الوحيد،  
لذا قرر نق�ض كاف���ة القرارات ال�سادرة 
واإلغ���اء التهمة املوجهة اإلي���ه واالإفراج 
االإ�س���الح  ق�س���م  اإىل  واالإ�سع���ار  عن���ه 
باإخالء �سبيله ان مل يكن مطلوبًا ل�سبب 
قان���وين اآخر و�سدر الق���رار باالأكرثية 
ا�ستن���ادًا الإح���كام امل���ادة 259/اأ-6 من 

قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

عملية خطف.. وم�سري جمهول للمخطوف

املتهم جار و�سهر.. ول دليل على اأرتكابه اجلرمية

املدى/ املحرر

مت اإلق���اء اقب����ض عل���ى مته���م يحمل 
اجلن�سي���ة املغربية من قب���ل القوات 
االأمريكية بتاريخ 2007/4/27 يف 
منطقة اب���و غريب وبحوزته بندقية 
كال�سنكوف ورمان���ة يدوية ويحمل 
�سدرية انتحارية وانه �سبق له وان 
دخل الع���راق ب�سورة غري م�سروعة 
بتاري���خ 2006/9/25 ، �سلم املتهم 
اىل ال�سلطات العراقية التي بدورها 
اأحالت���ه اىل الق�س���اء ملحاكمته وبعد 
التحقيقات معه بني ان هذه الوقائع 
املدون���ة  اقوال���ه  يف  املته���م  ايده���ا 
حي���ث اأفاد انه دخل الع���راق بتاريخ 
2006/9/25 �سريًا على االأقدام مع 
عدد م���ن االأ�سخا�ض بق�س���د الذهاب 
�س���ار  بعده���ا  اخل�س���ر  االأم���ام  اىل 
م���ع جي����ض املجاهدين فطلب���وا منه 
القيام بعملي���ة انتحارية 
يف منطق���ة الكرم���ة 

فرف�ض ذلك ومت اعتقاله وهرب منهم 
بعدها ذه���ب اىل منطق���ة ابو غريب 
و�سادف���ه اأ�سخا����ض تب���ني انه���م من 
ان�سار ال�سنة وبقي معهم اىل ان مت 
القب�ض عليه وحيث ان املتهم اكد هذه 
االقوال امام املحكمة فيكون اإقراره 
يف جمي���ع ادوار التحقيق واملحكمة 
املعزز مبا احتوته ا�سبارة الدعوى 

من حما�سر ومذكرات اإقرار قانوين 
�سليم يول���د االطمئنان ويفيد اليقني 
وحي���ث ان املحكم���ة ادان���ت املته���م 
)م( وفق احكام امل���ادة 1/4 وبداللة 
امل���ادة 1/2-3 م���ن قان���ون االرهاب 
ج���اء منطبق���ًا  ق���د  قراره���ا  فيك���ون 
املته���م  ت�سل���ل  اجلرمي���ة  وو�س���ف 
)مغرب���ي اجلن�سي���ة( اىل االرا�س���ي 

العراقي���ة ب�س���ورة غ���ري م�سروع���ة 
احل���دود  داخ���ل  علي���ه  والقب����ض 
العراقية وهو يحمل بندقية ورمانة 
يدوية ويرت���دي �سدري���ة انتحارية 
ف���كل ذلك ي�سكل جرمي���ة وفق احكام 
امل���ادة 1/4 وبداللة املادة )3-1/2( 
م���ن قان���ون االرهاب املذك���ور قررت 
حمكم���ة التميي���ز باال�سب���ارة نق�ض 
كافة الق���رارت ال�سادرة من املحكمة 
اجلنائي���ة املركزية كون فع���ل املتهم 
ينطب���ق واحكام امل���ادة1/4 وبداللة 
امل���ادة الثاني���ة م���ن قان���ون االإرهاب 
حمكمته���ا  اىل  اال�سب���ارة  واإع���ادة 
الإج���راء حماكمت���ه جم���ددًا وف���ق ما 
تق���دم، واتباع���ًا له���ذا الق���رار ق�ست 
 2009/7/9 بتاري���خ  املحكم���ة 
باال�سب���ارة ذاته���ا باإدان���ة املتهم )م( 
امل���ادة  وبدالل���ة   1/4 امل���ادة  وف���ق 
1/2-3 من قانون مكافحة االرهاب 
وحكم���ت علي���ه مبوجبه���ا باالعدام 
�سنقًا حتى امل���وت، واحكام القانون 

ت�سديق���ه  ق���رر  ل���ذا 
للقان���ون  ملوافقت���ه 
و�س���در ه���ذا الق���رار 
، ام���ا ب�ساأن  باالتفاق 

املق�س���ي  العقوب���ة 
بها عل���ى امل���دان وهي 

حت���ى  �سنق���ًا  االإع���دام 
اكرثي���ة  فتج���د  امل���وت 

الهيئ���ة ان هن���اك ظروفا 
الق�سي���ة  يف  وا�سباب���ا 
تتعلق باجلرمية وباملتهم 
ي�ستوج���ب االأخذ بها عند 

حتديد العقوبة وحيث ان 
املحكم���ة اغفلت ذلك لذا قرر 

تخفيف العقوبة املق�سي بها 
على املدان )م( وجعلها ال�سجن 

 1/132 امل���ادة  بدالل���ة  املوؤب���د 
عقوبات ب���داًل من االإع���دام �سنقًا 

حتى املوت وتنظيم مذكرة �سجن 
جديدة واإ�سعار اإدارة ال�سجن بذلك 

و�سدر هذا القرار باالأكرثية .

املغربيــة اجلن�سيــة  يحمــل  لإرهابــي  املوؤبــد  ال�سجــن 

الزمان: 2009/8/21
املكان: بهرز/ حمافظة دياىل

الواقعة: م�ساء ذلك اليوم املجنى عليه )....( 
كان متواجداً بدار عمته يف منطقة بهرز 

ومعه �سديقه )و( واقفني اأمام الدار ينويان 
املغادرة بعدما اأطماأن على عمته ودار بينهما 
حديث مودة ورحمة، ما هي اال حلظات حتى 

ا�ستوقفته  جمموعة م�سلحة يقدر عددها نحو 
ع�سرة اأ�سخا�س قامت بخطفهما، بني �سدمة 

االأهل وانتظار ما �سيكون م�سريهما، ات�سل 
اخلاطفون يطلبون مبلغا من املال كفدية.

بغداد/ املدى
ثم  �ساعات  مل��دة  عليه  املجنى  خطف  ك��ان  اإذا 
اأط��ل��ق ���س��راح��ه وامل�����س��ت��ك��ي ت��ن��ازل ع��ن حقه 
الحكام  وف��ق��ًا  املتهم  جت��رمي  ومت  ال�سخ�سي 
االإرهاب  قانون مكافحة  الرابعة/1 من  املادة 
وتطبيق  العقوبة  تخفيف  ي�ستدعي  ذلك  فان 

اإحكام املادة 1/132 عقوبات .
القرار: لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة 
العامة يف حمكمة التمييز االحتادية وجد ان 
الهيئة املو�سعة يف حمكمة التمييز االحتادية 
كانت قد اأ�سدرت  قرارها املرقم 71/مو�سعة 
ت�سمن   2009/4/27 يف  ج��زائ��ي��ة/2009 
املحكمة  ع��ن  ال�سادر  االإدان���ة  ق��رار  ت�سديق 
بحق  الكرخ   / بغداد  يف  املركزية  اجلنائية 
كلمة  ب��اإح��الل  ت��ع��دي��اًل  و)ع(  )����ض(  املتهمني 
عقوبة  قرار  )اإدان��ة( ونق�ض  من  بداًل  جترمي 
واإع��ادة  عليهما  بها  املق�سي  امل��وؤب��د  ال�سجن 

ت�سديد  بغية  حمكمتها  اإىل  الدعوى  ا�سبارة 
ال��ع��ق��وب��ة واإب���الغ���ه���ا احل����د امل��ن��ا���س��ب دون 
قانون  م���ن   )1/132( ب���امل���ادة  اال����س���ت���دالل 
فيه  تف�سياًل  املبينة  ول��الأ���س��ب��اب  العقوبات 
اأ�سدرت  اإليه  امل�سار  النق�ض  لقرار  واإتباعا 
قرار  اإليها  امل�سار  وبالدعوى  اأع��اله  املحكمة 
اأعاله املت�سمن  حكم بالعقوبة على املجرمني 
احلكم عليهما باالإعدام �سنقًا حتى املوت وقد 
التدقيقات  الإج��راء  الدعوى  ا�سبارة  اأر�سلت 
املادة  باأحكام  عماًل  تلقائيًا  عليها  التمييزية 
)224/د( االأ�سولية كما ميز املحكومني احلكم 
وكيالهما  عري�سة  مبوجب  بحقهما  ال�سادر 
ظروف  ا�ستقراء  وعند  املحكمة  لهذه  املقدمة 
اليه وظروف املحكومني  اأف�سى  احلادث وما 
وجد ان عقوبة االإعدام التي فر�ستها املحكمة 
كانت  النق�ض  ل��ق��رار  اإت��ب��اع��ا  الق�سية  ب��ه��ذه 
فالثابت  الظروف  وتلك  تتنا�سب  وال  �سديدة 

اجلارية  والتحقيقات  الدعوى  ا�سبارة  من 
فيها ان خطف املجنى عليه من قبل املحكومني 
ال�ساعات  يتجاوز  مل  �سراحه  اإطالق  ثم  ومن 

ف�سال عن تنازل امل�ستكي عن �سكواه وكون 
 ، العمر  من  الثالث  العقد  يف  املحكومني 

كل ذلك ي�ستدعي التخفيف من العقوبة 
العقوبة  تخفيف  ق��رر  وباالتفاق  ل��ذا 

)�ض(  املحكومني  بحق  املفرو�سة 
لكل  املوؤبد  ال�سجن  وجعلها  و)ع( 
االإع����دام  م��ن  ب����داًل  منهما  واح����د 
من   )1/132( ب��امل��ادة  ا���س��ت��دالاًل 
قانون العقوبات وتنظيم مذكرة 

�سجن جديدة واإ�سعار اإدارة 
و�سدر  ب��ذل��ك  ال�����س��ج��ن 

القرار.

ـــــرارات واأحــــــــــــــكــــام ــــــ ــــــ ق


