
تقارير وتحقيقات

الأبرياء  املواطنني  من  قليل  غري  عدد  يقف 
والإرهاب  الختطاف  بتهم  املحاكم  اأبواب  على 
ب�سبب  اجلرائم  من  وغريها  وحيازة  الأ�سلحة 
بـ"الدعاوى  ت�سمى  ما  اأو  الكاذبة  الإخبارات 

الكيدية".
ويوؤكد ق�ساة متخ�س�سون اأن املخربين يحركون 
والعداوات  البتزاز  لغايات  الدعاوى  هذه 
 ال�سخ�سية، لكنهم اأفادوا باأن البحث عن احلقيقة 
دعوى،  اأية  وروده  عند  القا�سي  ي�سعه  ما  هو 
 لفتني اإىل اأن جمل�س الق�ساء الأعلى يو�سي يف 
اإعماماته امل�ستمرة بالتحري والتاأين قبل  اإ�سدار 

اأوامر القب�س. 
رئي�س  قال  الكاذب  الإخبار  هية  ما  وب�ساأن 
الكرمي  عبد  حممد  �سعد  القا�سي  الكرخ  جنايات 
بح�سب تقرير ملجل�س الق�ساء العلى " اأن   "املادة 
رقم  النافذ  العراقي  العقوبات  قانون  من   243
111 ل�سنة 1969 اأ�سارت اإىل اأن املخرب  الكاذب 
هو كل من اخرب كذبا اإحدى ال�سلطات الق�سائية 
تقع  واخرب  مل  اأنها  يعلم  جرمية  عن  الإدارية  او 

بارتكاب  نية  ب�سوء  ال�سلطتني  هاتني  احدى 
�سخ�س جلرمية مع علمه بكذب اإخباره او  اختلق 
ادلة مادية على ارتكاب �سخ�س ما جرمية خالفا 
قانونية  �سد  اإجراءات  باتخاذ  ت�سبب  اأو  للواقع 
ال�سلطات  اخرب  من  وكل  براءته  يعرف  �سخ�س 
اأنها كاذبة عن جرمية  مل  املخت�سة باأمور يعلم 

تقع". 
من  الكثري  "غاية  اأن   " الكرمي  عبد  واأ�ساف 
�سخ�سية  تكون  عداوة  قد  الكيدية  الدعاوى  هذه 
او  باملال  متعلقة  كانت  �سواء  منه  امل�سكو  مع 
اإىل  لفتا  نتيجة  �سغينة"،  او  الأخرى  امل�سالح 
حتتوي  التي  الدعاوى  من  الكثري  "لحظ  اأنه 
اإخبارا كاذبا منها ما يتعلق  باخلطف والإرهاب 

وحيازة الأ�سلحة واملواد املتفجرة". 
وبني اأنه "عند القاء القب�س على ال�سخ�س الذي 
�رساحه  اإطالق  يكمن  ل  الدعاوى  باإحدى  اتهم 
 حتى تثبت براءته، وهذه ت�سكل مع�سلة كون من 
القي القب�س عليه متهما واملخرب اح�رس  �سهودا 
م�سطرة  التحقيق  فمحكمة  مادية  اأدلة  واختلق 

قدم  امل�ستكي  باعتبار  الجراءات  اتخاذ  اأمام 
 ال�سهود او غريها من الدلة".  

يف  كبري  الق�ساء  "دور  اأن  على  القا�سي  و�سدد 
البحث عن احلقيقة، حتى لو مت اللجوء اإىل  اإعادة 
اأن  اىل  م�سريا   ، املتهم"  عن  والإفراج  املحاكمة 
"املحكمة ت�ستند اىل الأدلة التي قدمها )املخرب( 
يف الدعوى الأ�سلية  وبعد ذلك اإذا ثبت اأن اإخباره 
�سحيحة  غري  لأدلة  تقدميه  بعد  كاذبا  كان 
فباإمكان طلب اعادة  املحاكمة مرة اأخرى حتى 
وان اكت�سب القرار الدرجة القطعية"، لفتا اإىل اأن 
"ال�رسط يف اعادة  املحاكمة ان يكون احلكم باتا 
مبعنى ان حمكمة التمييز نظرته و�سادقت عليه 
طريق  عن  ال  به  امل�سا�س  ل  ميكن  وبالنتيجة 

اعادة املحاكمة". 
اأما اذا كان احلكم �سادرا ومل مت�س عليه ثالثون 
القرار  هذا  تنق�س  التمييز  حمكمة  فان  يوما 
وتلغى  ظهرت  التي  الوقائع  هذه  اىل   بال�ستناد 
مرحلة  يف  كان  واذا  املتهم،  عن  وُيفرج  التهمة 
 التحقيق فيمكن ان يغلق التحقيق باعتبار وجود 
اأدلة جديدة والإخبار كان كاذبا، بح�سب قا�سي 

 اجلنايات.
لهذه اجلرمية  القانون  التي كيفها  العقوبة  وعن 
الإخبار  "عقوبة  اأن  الكرمي  عبد  القا�سي  اأ�ساف 
هاتني  اإحدى  او  والغرامة  احلب�س  كانت   الكاذب 
للقانون  الأخري  التعديل  مبوجب  لكن  العقوبتني 
الأق�سى  باحلد  اأ�سبحت   2009 ل�سنة   15  رقم 
اإذا ثبت كذب اإخبار املخرب، ويف كل الحوال اأن 
�سنوات"،   10 ملدة  ال�سجن  عن  تزيد  ل   العقوبة 
لفتا اإىل اأن "املخرب اذا كان اخباره كاذبا فانه 
 يعاقب باجلرمية التي اتهم فيها الغري او مبدة ل 

تزيد عن ال�سجن ملدة ع�رس �سنوات". 
من جانبه، يرى القا�سي الأول ملحكمة التحقيق 
املخت�سة بق�سايا الإرهاب عمار ر�سيد جبار  اأن 
ب�سخ�س  لالإيقاع  طريقة  هو  الكاذب  "الإخبار 
من  وهو  املخرب  مع  م�سلحة  اأو  عداوة  له  بريء 
 املوا�سيع الهامة التي مرت على حماكم التحقيق 

بكرثة".
اأكد  الأعلى  الق�ساء  "جمل�س  اأن  اإىل  واأ�سار جبار 
يف تعاميم كثرية  وم�ستمرة على �رسورة التحري 
عن �سحة الإخبار قبل اإ�سدار اأي اأمر قب�س �سد 
املتهمني  وعلى قا�سي التحقيق التاأكد من �سحة 
اي  اتخاذ  قبل  املخرب  يقدمها  التي  املعلومة 
املخربين  من  الكثري  توقيف  مت  اجراء  وبالأدلة 
لغر�س  اجلنايات  حمكمة  اىل  اإحالتهم  ومتت 

اجراء  احلكم العادل بحقهم". 
وتابع اأن "هناك ق�س�سا كثرية ترد اإىل املحاكم 
وادعت  خمربة  ب�سفة  ح�رست  زوجة  اأن  منها 
واملتفجرات  ال�سلحة  ببيع  يتعامل  زوجها   ان 
ت�سجيله  مت  فقد  مهما،  الخبار  هذا  ولكون 
وبناء  امنية  قوة  قامت  بعدها  وتدوين  اقوالها 

زوجها  بيت  اىل  بالتوجه  ق�سائية  اوامر  على 
رمانات   5 يحتوي  كي�س  على  مت  العثور  وفعال 
القب�س  القاء  )الثالجة( ومت  كانت خمفية خلف 

على  زوجها". 
اقوال  تدوين  "عند  اأنه  التحقيق  قا�سي  واأكمل 
هي  زوجته  ان  يعرف  ان  ودون  املتهم  الزوج 
لديه اي علم بهذه  لي�س  انه  اأكد  من  اخربت عنه 
�سدق  الأدلة  جمع  خالل  من  وتبني  الأ�سلحة 
لديه  انه  بني  معه  الكالم  واثناء  اأقوال   )الزوج( 
ومن  التفريق  تطلب  وانها  زوجته  مع  م�سكالت 
املخربة  اإح�سار  املحكمة  طلبت  خالل  ذلك، 
واثناء  اقوالها  اىل  ال�ستماع  لغر�س  )الزوجة( 
بانها  وذكرت  انهارت  زوجها  م�ساهدتها  اىل 
وع�سيقها قاما ب�رساء هذه )الرمانات( وو�سعها 
خلف الثالجة  لغر�س اليقاع بزوجها حتى تقوم 
بطلب الطالق وبعدها الزواج من ع�سيقها وقد مت 
تاأييد ذلك  اأي�سا من خالل جهازها اخلا�س بها 
ع�سيقها  ومابني  بينها  ما  املرا�سالت  خالل  من 
بوجود اتفاق  لغر�س الإيقاع بزوجها ومت اإ�سدار 

بتفا�سيل  اعرتف  الذي  اأمر قب�س بحق ع�سيقها 
تلك احلادثة  وبعدها قررت املحكمة الإفراج عن 
اقوال املتهمني وهم املخربة  الزوج فيما دونت 
ومتت  اقوالهم  و�سدقت  الكاذبة  وع�سيقها 

احالتهم اىل حمكمة جنايات الكرخ". 
"النا�س  توعية  �رسورة  الإرهاب  قا�سي  واأكد 
وعلى  املجتمع  على  وخطورتها  اجلرمية  بهذه 
لأن  كاذبا،  اخبارا  يخرب  الذي  نف�سه   املواطن 

هناك جهال يف القانون والعواقب التي ترتتب 
اأثرها  على املخرب حالة ثبوت كذبه"، مقرتحا 
الق�ساء  تن�سيق بني جمل�س  "يكون هناك  اأن 
العلى  وبني املنظمات املدنية والجتماعية 

هذه  من  التخل�س  لغر�س  الإعالم  ودور 
اإ�سافة اإىل  اختيار الدعاوى التي  الآفة 

�سجلت بالإخبار الكاذب وعر�سها 
على و�سائل الإعالم".
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