
 أوامر القبض  العلٌا العراقٌة الجنائٌة محكمةال رئٌسهل ٌصدر 
 لحل مشاكله العائلٌة؟

 
 صائب خلٌل

 
وصلتنً من السٌد هانً جواد عبد هللا المقٌم فً هولندا، إستغاثة حول قضٌة ٌتردد المرء فً تصدٌق أن 

، وإرساله صور الوثائق المدرجة إلً ولوال معرفتً الشخصٌة بالرجل. العالمفً  مثلها ممكن الحدوث
لظننت أن فً األمر أما سوء فهم أو وشمول القضٌة شهوداً معروفٌن منهم نائب فً البرلمان العراقً، 

 . محاولة تشهٌر ضد شخصٌة مهمة ذات منصب خطٌر للغاٌة فً الدولة، وفً وقت حرج
 

، العلٌا العراقٌة الجنائٌة لمحكمةا رئٌسوملخص القضٌة أن السٌد هانً جواد كان متزوجاً من إبنة 
وحدثت خالفات بٌنهما وصلت إلى الطالق، لكن الطرفان اختلفا حول . القاضً محسن رٌسان الكاصد

 منصبه كرئٌس لاستغالحاول إال أن كان  والد الزوجة السابقة، شروط الطالق ورعاٌة األطفال، فما 
 !، هانً جوادأوامره بإلقاء القبض على زوج إبنته السابق وفكر باصدارالعلٌا،  العراقٌة الجنائٌة للمحكمة

ألن السٌد هانً جواد ، أدرك أن هذا اإلجراء لن ٌكون فعاالً لكن على ما ٌبدو فأن السٌد محسن رٌسان و
 . رئٌس المحكمة العلٌا سلطةفً هولندا، وٌصعب وصول ٌقٌم 

أخٌه ولم ٌجد خٌراً من ، ه بالتهمةٌشمللفً بغداد  عن أحد أقارب السٌد هانًالسٌد رٌسان لذلك بحث 
 (.الوثٌقة مدرجة أدناه) !مر القبضإلى أ ، فأضاف إسمهاألكبر

 
 



 
 مذكرة إلقاء القبض –( 1)الوثٌقة 
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حٌث لم ٌكن فٌها سوى النساء  قوات مكافحة اإلرهاب بٌوتهم فً وقت متأخر من اللٌل، وبالفعل هاجمت
قصص اساءة  لتبدأ قصة أقرب إلى الخٌال من واألطفال، لكنه تمكن الحقاً من إلقاء القبض على األخ
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، حسب قول السٌد هانًلتمرٌر شروطه منصبه الرفٌع والخطٌر، وصار ٌبتزهما كبٌر ل قاض  أستخدام 
  !مقابل إطالق سراح أخٌهله، فع مبلغ كبٌر من المال الذي أكد أن القاضً اشترط  د

فً  شهادة النائب جرى ذلك كشرط غٌر معلن ضمن إتفاقٌة موقعة من قبل السٌد القاضً وضمانة و
حل لمساعدة على الذي ٌبدو أنه فعل ذلك فً محاولة ل عامر حسٌن جاسم البرلمان العراقً، السٌد

  .المشكلة بأقل الخسائر
نظر صورة وثٌقة اإلتفاقٌة أدناه، بٌن هانً وأخٌه ممثلٌن من خالل النائب عامر حسٌن، ومحسن أ)

ؤثر على مضمون القضٌة وال تهم أحداً، لكن رٌسان، وقد أزلت منها بنفسً التفاصٌل العائلٌة التً ال ت
الصورة األصلٌة موجودة لدي، كما أن السٌد هانً ٌؤكد أن الوثٌقة األصلٌة موجودة لدٌه، وٌمكن عند 

 .(التحقٌق مطالبته بها
 



 
 

 لعائلٌة بٌن محسن رٌسان ومن ٌنوب عن هانً جواداإلتفاقٌة ا( 2)الوثٌقة 
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أنظر )!( ) ئة لألخ المعتقلبتنفٌذ اإلتفاق وأصدر تبر العلٌا العراقٌة الجنائٌة محكمةالوبالفعل قام رئٌس 
 ( الوثٌقة أدناه

 

 



 أمر إطالق سراح كاظم جواد، أخو هانً جواد( 3)الوثٌقة 
3.jpg-content/uploads/2011/09/doc-w.doroob.com/wphttp://ww 

 
 
، وسرعان ما سقط األخ تحت قبضة الشرطة إال أن السٌد هانً عجز عن تدبٌر مبلغ اإلبتزاز الكبٌر 

 !التً رفضت اإلعتراف بكتاب التبرئة، ألن المحكمة رفضت تأكٌده أو نفٌه
 

 :، جاء فٌهافٌها مشكلته وأرفق بها الوثائق الالزمةقام السٌد هانً بإرسال شكوى إلى المسؤولٌن أوضح 
 
نحن . البصرة منطقة نهر حسن فً شط العرب  انا مواطن عراقً اسكن فً هولندا واهلً من محافظة"

 والتجارة والعالقة لنا بالسٌاسة والحتى بدوائر الدولة منذ النظام السابق عائلة بسٌطة نمتهن الزراعة
 . والى الحكومة الحالٌة

 
العلٌا والذي ٌحمل  قاضً فً المحكمة الجنائٌة( محسن رٌسان الكاصد)الد زوجتً السابقة القاضً و

االكبر واصدر بحقنا مذكرة القاء القبض بتهمة  الجنسٌة الهولندٌة اٌضا قام باالدعاء علً وعلى اخً
العاشر من محرم  وقد هاجمت قوات االستخبارات منزلنا فً البصرة لٌلة (المذكرة مرفقة طٌا)االرهاب 
 . ولكن لم ٌكن اخً حٌنها فً المنزل( 2212\12\23)بتارٌخ 

 
تم االتفاق على جملة من   (عضو مجلس النواب)شٌخ عامر الفاٌز وبعد مفاوضات معه تدخل بها ال

 . تبرئته مقابل اسقاط التهمه عنا ومنها ان ٌسلم اخً نفسه للشرطة لكً تتم" طٌا الشروط المرفقة
محسن )ذنا ما علٌنا من الشروط حسب التسلسل وسلم اخً نفسه تم حبسه وبدأ القاضً وبعد ان نف

وبعد المفاوضات تم اٌصال  مقابل االفراج عن اخً( مئة ملٌون دٌنار عراقً)ٌبتزنا بمبلغ ( رٌسان
 . ان هذا المبلغ لم ٌتم ذكره ضمن االتفاقٌة علما(خمسة وعشرون ملٌون دٌنار عراقً)المبلغ الى 

المذكرة مرفقة ) بتسلٌم اخً مذكرة اطالق سراحه لعدم ثبوت االدلة( محسن رٌسان)دها قام القاضً وبع
 . لكننا امتنعنا عن الدفع ألنه ابتزاز  (طٌا
 

 .بالشٌخ عامر الفاٌز وٌطالبه بدفع المبلغ او انه ٌرسل مذكرة اعتقال اخرى" بعدها بدأ ٌتصل ٌومٌا
اقواله  واخذت( محسن رٌسان)لوزراء وتم التحقٌق مع القاضً أنً ارسلت رسالة الى مجلس ا" علما

بأن   ("والمرفق طٌا 2211بموجب كتابهم ذي العدد) وجاءنً الرد من مجلس الوزراء " تحرٌرٌا
وان المشكلة قد حلت   لهم االتفاقٌة التً تمت بٌنه وبٌن الشٌخ عامر الفاٌز  القاضً المذكور قد اظهر

بالمطالبه  ولكنه لم ٌلتزم بكذبته التً كذب بها على مجلس الوزراء واستمر, فاقٌة بناءا على ما جاء باالت
 .بالمبلغ او ارسال مذكرة اعتقال اخرى

 
 "(2211\3\22)تم ارسال قوة من الشرطة بمذكرة اعتقال جدٌدة بحقً وبحق اخً ٌوم " وفعال
 

 (إنتهت رسالة السٌد هانً جواد)
 مجلسمنها  عن طرٌق االنترنتا جواد إلى جهات رسمٌة عدٌدة أو مضمونها، وجهه –هذه الرسالة 

الى النزاهه ونائب رئٌس  ةرسائل مشابه"، كما أرسل حسب قوله رئٌس مجلس النواب النواب و
من  به أحدولكن لم ٌج "االعرجًبهاء الجمهورٌه طارق الهاشمً ورئٌس لجنه النزاهه فً اللبرلمان 

 . هؤالء
 

 : ى السٌد هانً، أحدهما من مجلس الوزراء، ونصه أدناهإال أن جوابٌن وصال إل
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    هانً جواد عبد هللا/ المواطن
 ...نــهدٌـكم أطٌـب الـتـحٌـات  

معالً األمٌن العام لمجلس الوزراء المحترم، والمؤرخ  إشـارة إلـى طلبكـم المقـدم إلـى
ء االعلى، فافادوا بالكتاب ذي ، نود اعالمكم انه تمت احالة طلبكم الى مجلس القضا20/1/2011فً

 -بانه تم االستماع الى اقوال القاضً السٌد محسن رٌسان الكاصد 11/2/2011فً 2011:العدد
ونفى ما نسب الٌه فً الشكوى المرسلة   المحكمة الجنائٌة العراقٌة العلٌا، وقد ثبتت اقواله تحرٌراً،

تفٌد الى حصول مصالحة بٌن الطرفٌن،  -22/12/2010بالبرٌد االلكترونً، وابرز اتفاقٌة مؤرخة 
القاضً والد زوجتك والشٌخ عامر حسٌن شٌخ بن عامر من ٌمثلكم وتفٌد المصالحة الى انهاء كل 
النزاعات وغلق جمٌع الدعاوى بٌن الطرفٌن، وعلٌه ان مصدر الشكاوى هو خالفات عائلٌة بٌنكم وبٌن 

الخالفات وما ترتب علٌها قد انهً بالمصالحة زوجتكم ابنة القاضً المشكو منه، علٌه ان موضوع 
 .وان كانت هناك دعاوى او مطالبة تستطٌع اقامة دعوى بها وفق القانون

 .مــــع التـقدٌــــــر
 والعالقات العامة     دائرة شؤون المواطنٌن -األمانة العامة لمجلس الوزراء

www.citizenaffairs.com 
info@citizenaffairs.com 

 
، وقرأوا له التً أبلغته بذلك هاتفٌاً العراقٌة فً هولندا ، السفاره  إلىمجلس القضاء وصل رد كذلك و

، وحٌن ذهب السٌد هانً هحسب قول النص الذي كان نسخة مشابهة لما جاء فً رد مجلس الوزراء اعاله
 !، قالوا له أن الرسالة ضاعتلٌستلم الرد إلى السفارة

 
 

لم ( فً السفارة" ضاع"وكذلك مجلس القضاء فً ردهم الذي )والغرٌب فً هذا الرد، أن مجلس الوزراء 
 تولٌس من المحكمة الجنائٌة العلٌاٌأخذ بعٌن اإلعتبار، أن الدعوى المقامة على األخوٌن هً دعوى 

عند التساؤل عن أو مجلس القضاء ولم ٌتوقف أحد فً مجلس الوزراء ! عوى محاكم الشؤون الشخصٌةد
حسبما ، وفق مادة فً المحكمة الجنائٌة العلٌامع متهمٌن " ٌتفق"حق رئٌس المحكمة الجنائٌة العلٌا أن 

 ! ائلً، وإستناداً إلى إتفاق فً شأن ععلى سحب الدعاوي المقامة ضدهمجاء فً كتابها، 
 

إسقاط  التً وقعها، ربما ٌقصد فً نص اإلتفاقٌةالسٌد محسن رٌسان  له أنسألت السٌد هانً وقلت 
 أٌة دعاوي أخرى بٌنهما وأن الدعوىفقال أنه ال توجد الدعاوي الشخصٌة بٌنهما ولٌس دعوى اإلرهاب، 

من هذا ة وال توجد أٌة دعوى وهذه فً المحاكم الهولندٌ السابقة، الوحٌدة المقامة هً بٌنه وبٌن زوجته
 ! فً العراق ٌمكن للسٌد محسن رٌسان أن ٌسقطهاالنوع 

 
التفاهم مع إبنته على إسقاط  فً نص اإلتفاقٌة، ولو فرضنا بحسن نٌة أن رئٌس المحكمة كان ٌقصد

 أخٌه ٌقصد السٌد محسن رٌسان إسقاطها عن دعوىٌة فأفً هولندا،  الدعوى الشخصٌة ضد السٌد هانً
 ؟ التً أقامها علٌه بنفسه –ولٌس على كاظم سوى الدعوى الجنائٌة  ،سٌد كاظم جوادال
 

عن السٌد كاظم،  محكمة الجناٌاتأن السٌد محسن رٌسان كان ٌقصد إسقاط دعوى  اإلستنتاج ال مفر من
كانون  22نرى أن التوارٌخ تؤكد ذلك، فتارٌخ اإلتفاقٌة العائلٌة كان فً  قام بذلك، وٌمكننا أن وبالفعل
بعد خمسة أٌام  ،)!("لعدم كفاٌة األدلة"، ، وكان إسقاط الدعوى الجنائٌة عن السٌد كاظم جواد 2212أول 
، كما هو فً صورة وثٌقة إسقاط الدعوى المرفقة  2212كانون األول  22، أي فً التارٌخ من ذلكفقط 
 !أعاله

 
 

http://www.citizenaffairs.com/
mailto:info@citizenaffairs.com


تصدٌقها بالفعل لوال الوثائق الموقعة من  والتً ٌصعبهذه هً القصة الغرٌبة المثٌرة للغضب والقلق، 
ٌمكنه أن ٌؤكد أو وفً الموضوع وجود شاهد بمستوى نائب فً البرلمان العراقً قبل رئٌس المحكمة و

 . ، وهو مستعد للشهادة حسبما ذكر لً األستاذ هانًالقصة للمحققٌنٌنفً 
 طورة حقٌقة تصرف رئٌسورغم أن موضوع المال اإلبتزازي موضوع جانبً تافه بالنسبة إلى خ

المحكمة الجنائٌة العلٌا بصالحٌاته الخطٌرة لٌحل من خاللها مشاكله العائلٌة، إال أنه إن ثبت وجود مثل 
هذا اإلبتزاز، فأنه ٌضٌف إلى خطورة الموضوع خطورة إضافٌة، فنحن فً هذه الحالة أمام قاض 

فعها له بالقائه فً زنزانات اإلرهاب، مرتشً، بل قاض ٌطالب بالرشوة وٌصر علٌها وٌهدد من ال ٌد
، وهو إن صح، فنحن أمام رجل وهذه مرحلة رشوة أبعد من أٌة رشوة سمعت بها ألي قاض فً العالم

 !عصابات ولٌس قاض أو رئٌس محكمة
 

لقد كنت على علم بقضٌة السٌد هانً منذ فترة، وأبلغته استعدادي للمساعدة، لكنه تردد كثٌراً قبل ان ٌلجأ 
كشف القضٌة إعالمٌاً من خاللً لخشٌته من أحتمال انتقام محسن رٌسان من أهله فً البصرة، لكنه  إلى

وبعد أن عجز عن تدبٌر المبلغ الكبٌر ، والذي هو ابتزاز مرفوض أصالً، واستمرار مطاردة محسن 
ن سالمة رٌسان ألخٌه فً العراق، وعدم وجود حل آخر، قرر أن ٌسلك هذا الطرٌق األخٌر، ولذلك فأ

عائلة األستاذ هانً فً البصرة من مسؤولٌة الحكومة، مثلما أن من مسؤولٌتها التحقٌق الكامل فً ما ٌتهم 
السٌد هانً رئٌس المحكمة الجنائٌة العلٌا به من إبتزاز، مستغالً سلطته استناداً إلى وثائق وقعها رئٌس 

 .المحكمة بنفسه مع شهود لهم مصداقٌة عالٌة
 

 "لٌست محكمة عادٌة، فهً حسب قانون تأسٌسها ٌرأسها هذا الرجل ر أن المحكمة التً بقً أن نتذك
المأساة عن  -المهزلة وهنا تكشف " بجرائم ضد االنسانٌة وجرائم االبادة الجماعٌة بالنظروالمتخصصة 

 !المخٌفة قمتها
النطاق أو منهجً فً إطار هجوم واسع  "فالمحكمة متخصصة كما ٌقول قانونها، بالجرائم التً هً 

ٌّة مجموعة من السكان المدنٌٌن فً كتاب إلقاء القبض على المنسوبة إلى األخوٌن  التهمةو"! موّجه ضد أ
والتً . (0) قانون المحكمةمن " 15وبداللة المادة  12وفق المادة "األخوٌن هانً وكاظم تقول أنها 

وسلطان  (1) نفس المادة التً حكم بها على سبعاوي ابراهٌم الحسنشفت بعد قلٌل من البحث، بأنها اكت
( 2)" الشعبانٌة االنتفاضة قضٌة فً هادي خضر مزبان على الموت حتى شنقا باإلعدام الحكم"هاشم و

 ! (3) فً حلبجة الكرد ضد العرقً لتطهٌرإلدانة مجرمً وهً أٌضاً نفس المادة التً استخدمت 
 

 عبد البعث لحزب القطرٌة القٌادة عضو مثل عدداً من المتهمٌن الكباربرأت التً لكنها اٌضاً المحكمة 
 عبد وهانً الحسن، صعب مزاحم السابق النظام فً الجوٌة القوة وقائد صدام، عم ابن وهو المجٌد حسن

( 4).مضده المقدمة األدلة كفاٌة دملع الشعبانٌة االنتفاضة قضٌة فً صدام خال ابن وهو طلفاح اللطٌف
فكٌف ٌثق الشعب أن ال ٌتم شراء البراءة منه كان هذا هو القاضً الذي ٌرأسها ، صح ما نخشاه، و فإن

 لقضاٌا كبٌرة وخطٌرة؟
 

تصرف بشكل نزٌه، وأن عالقة النسب مع المتهمٌن  هل ٌرٌد السٌد محسن رٌسان أن ٌقنعنا بأنه
ذن فلٌكشف لنا ما هً الجرائم التً شك بأنهما قد قاما بها، والتً تتطلب وخالفهما كانت مجرد صدف؟ إ

هل هناك  ، "جرائم ضد اإلنسانٌة واإلبادة الجماعٌة"أمراً بإلقاء القبض علٌهما من محكمة متخصصة بـ 
فً إطار هجوم واسع النطاق أو  "متهمٌن آخرٌن بتلك الجرائم أم أنه شك بأنهما قاما لوحدهما بجرائم 

ٌّة مجموعة من السكان المدنٌٌنم نون المحكمة لتهتم بتلك الجرائم؟ ، كما ٌشترط قا"نهجً موّجه ضد أ
فكٌف ٌتفق معهما على إسقاط الدعاوي  وكان الرجالن بهذه الخطورة البالغة، وإذا كان األمر كذلك،
 ضمن اتفاقٌة عائلٌة؟ 
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الكلمات بٌن األقواس ) ألخٌرة فً هذه المقالةمع هذه األسئلة فً البال، اترككم مع كلمات السٌد هانً ا
 : (أضفتها لإلٌضاح

 
الجنائٌه العلٌا التً هذا الرجل قابلنً وهددنً شخصٌا باالعتقال وارانً كتب االعتقال حٌث ان المحكمه "

فً درجات ( ٌجب أن نكون)مختصه فقط بالبعثٌن المجرمٌن من النظام السابق ٌعنً نحن  ٌرأسها هو
وخرجت من العراق بسببها وكان  11ونسً انً أشتركت فً انتفاضه  (لكً ٌعتقلنا) الحزبمتقدمه فً 

  .كنت فً صفوف النظام السابق العرف ( إذن)كٌف  .عام 21عمري حٌنها 
باالضافه الى ذللك فً الوقت الذي كنا فٌه نبحث عن المجرمٌن البعثٌن فً االنتفاضه كان هو شخصٌا 

لقطرٌه نعٌم حداد والٌوم ٌتهمنا كٌدٌا بجرٌمة ازالم النظام السابق مستغال ٌتستر على عضو القٌاده ا
بسبب  (فً نظام صدام حسٌن) مرات من قبل االمن اعتقلوكذللك الحال مع اخً االكبر حٌث . منصبه 

 (إنتهى اإلقتباس) ".االنتفاضه
 

حق األخوٌن هانً وكاظم، من المؤكد أن الموضوع ٌستحق تحقٌقاً على أعلى المستوٌات، لٌس فقط حول 
إن تبٌن أن ما جاء فً اتهامات السٌد ف. وإنما أهم من ذلك ما ٌعنٌه ذلك على األمن واإلستقرار فً البالد

هانً جواد صحٌح، وٌبدو لً أن هناك ما ٌكفً من الوثائق واألدلة والشهود للتحقق منه، فأن لدٌنا 
وما اشبهه بجندي ٌستلم دبابة ، جداً  ه كثٌراً متهور ٌستلم صالحٌات فوق حجممرتش  محكمة ٌرأسها

وإن كان ذلك الجندي سٌعٌث فساداً فً محلته ! المنطقة الذٌن أزعجو قٌلولتهلٌطارد بها صبٌان 
لمحكمة الجنائٌة العلٌا العراقٌة، قادر على نشر اً فاسداً ومتهوراً لوشوارعها وٌدهس هذا وذاك، فأن رئٌس

 !واألمر أمام الشعب وممثلٌه ومسؤولً الحكومةأمن العراق كله،  علىالخراب 
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