
قام عدد من ن����اب الربملان امل�شري م�ؤخ���رًا، بالتقدم مب�شروع 
قان����ن ملن���ع �شج���ن “املدي�ن���ات” و”املدي�ن���ن”، ال�شتب���دال 
العق�ب���ة امل�قع���ة عل���ى املدي�ن���ة باأخ���رى بديل���ة، كالت�شغي���ل 
يف اأعم���ال تتعل���ق باملناف���ع العام���ة اأو حرمانهن م���ن البطاقات 

التم�ينية والدعم.
ي�شم���ح امل�شروع للقا�شي املخت�ص، اأن ي�ش���در قراره با�شتبدال 
العق�ب���ة بالت�شغي���ل وفق���ًا لقناعاته، ومل���ا يراه م���ن ت�افر النية 

والق�شد اجلنائي.
املدي�ن���ات، اأو الغرمي���ات كما يطلق عليه���ن امل�شري�ن، هن كل 
امراأة وّقعت على اإي�ش���االت اأمانة مقابل احل�ش�ل على ب�شائع 
بالتق�شي���ط من التجار اأو وقَّعت ك�شامنة الأّي من اأفراد االأ�شرة، 

ثم تعرثت يف �شداد املبلغ امل�شتحق وكان م�شريها ال�شجن.
ال ترتب���ط الظاه���رة مبنطق���ة بعينه���ا يف م�ش���ر، لكن ه���ي اأكرث 
انت�شارًا ب���ن ن�شاء القرى واملدن النائي���ة، وكثريات ت�شطرهن 
احلاج���ة لال�شتدانة لتزوي���ج بناتهن وبع�شهن ي�شم���ّن اأزواجًا 
الذوا فرارًا لتقع الزوجة بن تراكمات الدي�ن وقب�شة التجار.

حّف���ز تزايد اأعدادهن ب�شبب تده�ر احلال���ة االقت�شادية، بع�ص 
املراك���ز احلق�قي���ة واجلمعيات اخلريي���ة واالأهلي���ة وم�شاهري 
الفن، تد�شن مبادرات للم�شاعدة يف حل اأزمتهن، وكان جلمه�ر 
م�اق���ع الت�ا�ش���ل االجتماع���ي دور يف جم���ع تربع���ات الإخالء 
�شبيلهن وت�فري برامج تاأهيلية لدجمهن يف احلياة االجتماعية 
م���ن جديد حفاظًا على متا�شك االأ�ش���رة امل�شرية. تلك املبادرات، 
كان���ت اجته���ادات لي����ص له���ا �شن���د قان����ين ود�شت����ري تنطلق 
منه، وظهرت م�ش���اٍع لتعديل قان�ن العق�ب���ات وا�شتبدال م�اد 
احلب����ص يف تلك الق�شايا بعق�بات اأخرى، كالعمل م�شرفات يف 

دور االأيتام وم�ؤ�ش�شات رعاية كبار ال�شن وامل�شت�شفيات.
اإليزابي���ث �شاك���ر، ع�ش���� جمل����ص الن����اب  وتقدم���ت النائب���ة 
امل�ش���ري، مب�شروع قان�ن جديد من �شاأنه منع �شجن املدي�نات 
واملدي�نن، مبقت�شى ن�ص قان�ين مدرو�ص وحمكم يدور ح�ل 
تعديل امل���ادة 341 من قان����ن العق�بات، ال���ذي يعترب الت�قيع 

على اإي�شاالت االأمانة جناية.
الق���ى اق���راح العق�بات البديلة اإ�شادة م���ن كثريين، ال �شيما اأن 
املبال���غ الت���ي ت�شج���ن ب�شببها امل���راأة ال تتعدى اأحيان���ًا اخلم�شة 
دوالرات، م�ؤكدي���ن اأن���ه قان����ن ُمل���ح يحت���اج اإىل ال�شرع���ة يف 
الت�شري���ع وال�شغ���ط م���ن و�شائ���ل االإع���الم واملجتم���ع امل���دين 
الإجنازه، فحب�ص املدي�نات بال�شجن و�شمة عار تالحق العديد 

من االأ�شر امل�شرية.

ً
قضايا أثارت جدال

• ال�شدي���ق اأب���� �شامر، ي�ش���األ: ماهي االإج���راءات التي ميكن 
اتباعها فيما يتعلق باملفق�د؟

• يجب اأواًل اقامة دع�ى يف حمكمة التحقيق عن طريق وكيله 
اأو القّي���م عليه وه���� الذي يت����ىل ادارة �ش�ؤونه حتت ا�شراف 
دائرة رعاية القا�شرين، وعند عدم وج�د قّيم عليه، فاإن رعاية 
القا�شري���ن ه���ي القّيم عليه. واليج����ز بيع اأم����ال الغائب اإال 
ماه� قاب���ل للتلف اأو مايحتاج اىل االإدام���ة، ويج�ز للمحكمة 
اأن حتك���م مب�ت املفق�د اذا م���رت اأربع �شن�ات على فقدانه اأو 

اع���الن الفق���دان، حيث يت���م االعالن يف �شحيفت���ن ر�شميتن، 
ويعد ي�م �شدور احلكم مب�ت املفق�د تاأريخًا ل�فاته، وح�شب 

ماجاء يف قان�ن رعاية القا�شرين رقم 87 ل�شنة 1980 .
• الق���ارئ اأب� ع�شام م���ن مدينة النجف االأ�ش���رف، ي�شاأل: عن 
اإمكانية زواج ابنه املنغ����يل من بنت خالته و�شروط امل�افقة 

على الزواج؟
• يف قان����ن االأح�ال ال�شخ�شية رق���م 188 ل�شنة 1959 ويف 
امل���ادة ال�شابعة من���ه، ا�شرطت لل���زواج متام االأهلي���ة )العقل 

واإمت���ام الثامنة ع�شرة ( مع اأن القا�شي له اأن ياأذن بزواج اأحد 
الطرف���ن، املري�ص عقليًا اإذا ثبت بتقاري���ر طبية، اأن زواجه ال 
ي�ؤث���ر والي�شر يف املجتمع واأنه م���ن م�شلحته ال�شخ�شية هذا 
ال���زواج وب�ش���رط م�افق���ة الطرف االآخ���ر بهذا ال���زواج قب�اًل 

�شريحًا ووا�شحًا.
• امل�اط���ن اأب� حت�ش���ن، ي�شاأل: عن اجلهة الت���ي متنح اإجازة 

بيع امل�شروبات الكح�لية؟
• منح���ت امل���ادة االأوىل م���ن قان����ن اإج���ازة بي���ع امل�شروب���ات 

الكح�لي���ة واملرقم )6( ل�شنة 2001 رئي����ص هيئة ال�شياحة اأو 
من يخ�له من���ح اإجازة فتح حمل بي���ع امل�شروبات  الكح�لية، 

ووفقًا لل�شروط املن�ش��ص عليها وهي: 
 1- اأن يك�ن عراقي اجلن�شية 

2- اأن يك�ن من الط�ائف غري امل�شلمة 
3- اأن اليقل عمره عن )21( �شنة 

4- ع���دم ح�ش�ل���ه عل���ى اإج���ازة ناف���ذة ملح���ل مماث���ل لنف����ص 
الغر�ص.

املطلوب ت�شريعات حازمة 
و�شارمة..

مع تنامي وانت�شاراملخّدرات باأن�اعها، هذه 
االآفة القاتلة ال ميكن ت�شّ�ر كيف اأن الكائن 
الب�ش���ري ي�شمح لب�ش���ع ذرات من م�شاحيق 
ُتذه���ب  اأن  َرة  ���دِّ ُمَ حب���ة  اأو  املخ���درات، 
عقل���ه، وجتعل���ه يهي���م يف ع���امل امل�شردي���ن 
واملت�ش�لن، فاأّي جرمي���ة اأكرب واأعنف من 
تلك التي ُي�شلب فيها الفكر الب�شري، وتنهار 
معها القيم املجتمعي���ة واملفاهيم االإن�شانية 
النقي���ة ؟! املخ���درات تغ���زو االآن العديد من 
امل���دن العراقي���ة، وه���ي يف م���دن اجلن����ب 
التقاري���ر  اأن  والغري���ب  واأو�ش���ح،  اأب���رز 
االإخبارية من مدين���ة الب�شرة - على �شبيل 
املثال- تتحدث ع���ن اأن" املخدرات - ومنها 
املقاه���ي  الهل��ش���ة- منت�ش���رة يف  حب����ب 
العام���ة، ما دف���ع �شرط���ة الب�ش���رة اإىل فتح 
مكت���ب خا����ص ملكافحة اجلرمي���ة يف عم�م 
املحافظة، والقيام بحمالت مالحقة للتجار 
الذي���ن جتاوز اأع���داد املعتقل���ن منهم االألف 
وخم�شمئ���ة تاجر، وهذا ي�ؤك���د تف�شي هذه 

التجارة الفا�شدة يف املحافظة".
وقبل �شهر تقريبًا ك�شفت مف��شية الب�شرة 
حلق�ق االإن�شان عن" ت�ش���ّدر املدينة قائمة 
امل���دن العراقي���ة يف ن�ش���ب تعاط���ي واإدمان 
وترويج وبيع املخ���درات"، وك�شف �شابط 
رفيع يف وزارة الداخلي���ة، عن "اأن العراق 
امل���دن  خ�ش��ش���ًا  املخ���درات،  يف  يغ���رق 
اجلن�بي���ة، واإن اأع���داد املدمنن يف تزايد، 
ويراف���ق ذل���ك م���ع ارتف���اع ن�شب���ة جرائ���م 

ال�شط� امل�شلح والقتل العمد".

املطلوب ت�شريعات حازمة
ويف نهاي���ة �شه���ر ت�شرين الث���اين املا�شي، 
اأعلنت قي���ادة عمليات الب�ش���رة، "اإحباطها 
اأك���رب عمل���ة لتهري���ب املخ���درات يف تاريخ 
الع���راق، حي���ث ع���رثت على كمي���ات كبرية 
م���ن احلب����ب املخ���درة يف مين���اء اأم ق�شر 

حب���ة،  ملي����ن   16 اإىل  ت�ش���ل  اجلن�ب���ي 
وال�شحن���ة كانت مب���اأة يف �شحنة حقائب 
طال���ب  املا�ش���ي  ال�شه���ر  مدر�شي���ة". ويف 
جمل����ص حمافظ���ة بابل"جمل�شي ال����زراء 
وق�ان���ن  ت�شريع���ات  باإ�ش���دار  والن����اب 
حازم���ة �شد مرّوج���ي وجتار املخ���درات"، 
م�ؤك���دًا على "خط�رة تزاي���د تعاطي امل�اد 
املمن�ع���ة من قب���ل �شب���اب املحافظ���ة، واأن 
الروؤو�ص الكبرية من التجار مل يتم القب�ص 
عليه���م حتى االآن".  و�شب���ق لتقرير املنظمة 
الدولي���ة ملراقب���ة تهريب املخ���درات التابعة 

ل���الأمم املتح���دة اأن ك�ش���ف باأن "الع���راق قد 
حت����ل اإىل حمط���ة ترانزي���ت رئي�ش���ة لنقل 
الهريوي���ن امل�شّنع يف اأفغان�شت���ان واإيران 

اإىل دول العامل".

واجب العائلة جتاه الأبناء
قب���ل   - للعائل���ة  املهم���ة  االأم����ر  م���ن  اإن   
احلك�مة- اأن تعتن���ي باأبنائها، وال ترميهم 
ال�ش���ر  جت���ار  واأح�ش���ان  الطرق���ات  اإىل 
واالأمرا����ص واملخ���درات، واإال ف���ال معن���ى 
للعائل���ة يف مثل هك���ذا اأو�شاع يك����ن فيها 

دور االآب���اء واالأمه���ات منتهي���ًا بع���د مرحلة 
االأوالد  تربي���ة  م�ش�ؤولي���ة  الأن  ال����الدة، 
الي����م �ش���ارت معق���دة؛ وله���ذا فال�اج���ب 
عل���ى االأ�شرة اأن تك�ن الع���ن الرا�شدة لكل 
اأوالده���م  �شل�كي���ات  يف  وكب���رية  �شغ���ري 
حت���ى ال يجدوهم يف حلظة م���ن هذا الزمن 
يف ع���داد �شحاي���ا املخ���درات. وبراأي���ي - 
وعلى الرغ���م من ارتفاع مع���دالت التعاطي 
واملدمن���ن- فاإن الق�شية ميكن تداركها عرب 
حملة وطنية ت�ش���ارك فيها االأوقاف الدينية 
جلميع املذاهب واالأديان ووزارات الربية 

والداخلي���ة وال�شح���ة ومنظم���ات املجتمع 
لبي���ان  امل�ؤ�ش�ش���ات  م���ن  وغريه���ا  امل���دين 
خط�رة هذه االآفة االآكلة، وال�شعي مل�شاعدة 
املدمنن عل���ى تركها تدريجي���ًا عرب دورات 
تثقيفي���ة مبراكز تثقيفية متخ�ش�شة.  بلدنا 
م�شتهدف من ق�ى الظالم وينبغي ال�ق�ف 
ب�ج���ه م�شاع���ي جت���ار ال�ش���ر، و�شما�ش���رة 
واإال  واملخدرات���ي،  الع�شك���ري   االإره���اب 
�شنجد بالدن���ا يف املدى املنظ����ر، تنخرها 
املخ���درات، وحينها ال ميك���ن الت�شدي لهذا 

ر. الربكان املُدمِّ

 اإعداد/ د. معتز حميي عبد احلميد

اإىل مت��ى نبق��ى متفرجني على انت�ش��ار وترويج املخ��ّدرات...
جاٍن .. وضحية

دراسات وبحوث

استشارات قانونية 

انتبه رجاًء

واأ�ش���ار اإىل زي���ادة احتم���ال �شن هجمات 
الطائ���رات  م���ن  “اأ�ش���راب”  با�شتخ���دام 
ال�شغ���رية امل�ّجهة التي ت�شتطيع اختيار 
اأهداف حمددة من خالل مدخالت بيانات 

حمدودة من الب�شر.

اأ�شراب الطائرات 
ويجري اجلي�ش���ان االأمريكي وال�شيني، 
جتارب ب�شاأن اأ�شراب لطائرات دون طيار 
رخي�شة الثمن ميكن ا�شتخدامها يف �شن 
هج����م على اأهداف للع���دو اأو للدفاع عن 
الب�شر �ش���د هجمات من املحتمل اأن يق�م 
بها داع����ص. وقال ن�يل �شارك���ي االأ�شتاذ 
الفخ���ري يف جم���ال ال���ذكاء اال�شطناعي 
واأجه���زة الروب����ت يف جامع���ة �شيفيلد، 
اإنه يخ�شى من امت���الك جماعات اإرهابية 
مثل تنظي���م داع�ص جمم�عة من “الن�شخ 
دون  االأ�شلح���ة  له���ذه  للغاي���ة”  ال�شيئ���ة 

جتهيزه���ا ب��شائ���ل احلماي���ة ملن���ع القتل 
الع�ش�ائ���ي. وك�ش���ف اأن تنظي���م داع����ص 
ميتلك بالفع���ل طائرات م�ّجه���ة كاأ�شلحة 
تعم���ل  اأنه���ا  م���ن  الرغ���م  عل���ى  دفاعي���ة، 
حالي���ًا بت�جي���ه ب�ش���ري عن بع���د. وتابع 
اأن الطريق���ة ال�حي���دة ملنع ه���ذا ال�شباق 
اجلدي���د للت�شلح هي “و�ش���ع قي�د دولية 
جديدة لذلك”، وهي خط�ة يرّوج لها يف 
االأمم املتح���دة ب��شفه ع�ش�ًا يف اللجنة 
الدولية لل�شيطرة على اأ�شلحة الروب�ت.

احلظر امل�شال
و�ش���دد ويلب���ي، على اأن مث���ل هذا احلظر 
ق���د يك����ن “م�شل���اًل” و�شع���ب التنفي���ذ. 
واأ�ش���اف اأنه ي�جد بالفع���ل قان�ن دويل 
لل�شراع امل�شلح، ال���ذي يهدف اإىل �شمان 
حد  الأقل  امل�شلح���ة  الق����ات  “ا�شتخ���دام 
ممك���ن م���ن الق����ى ال�شروري���ة لتحقيق 
الهدف، باأق���ل خطر ممك���ن للع�اقب غري 

املق�ش�دة واخل�شائر املدنية”.
لالأبح���اث،  اأمريكي���ة  م�ؤ�ش�ش���ة  وكان���ت 
حذرت م�ؤخرًا م���ن اأن تكن�ل�جيا الذكاء 
اال�شطناع���ي ال�شيني���ة وتط�يره���ا ق���د 
االقت�ش���ادي  للت����ازن  تهدي���دًا  ي�ش���ّكالن 
والع�شك���ري للق����ى العاملي���ة. وا�شت�شهد 

كيفي���ة  عل���ى  باأمثل���ة  امل�ؤ�ش�ش���ة  تقري���ر 
يف  اال�شطناع���ي  ال���ذكاء  ا�شتخ���دام 

االأغرا�ص الع�شكرية.
مت����ز   يف  اأعلن���ت  ق���د  ال�ش���ن  وكان���ت 
املا�ش���ي، ع���ن خططه���ا الق�مي���ة لتط�ير 
ال���ذكاء اال�شطناعي، ودع���ت اإىل اللحاق 

بركب ال�اليات املتحدة.
وق���ال تقري���ر �ش���ادر م���ن مرك���ز االأم���ن 
البحثي���ة  ال���ذراع  اجلدي���د،  االأمريك���ي 
لال�شتخب���ارات االأمريكية “مل تعد ال�شن 
بالن�شب���ة  تكن�ل�جي���ا  اأق���ل  مرك���ز  يف 
لل�الي���ات املتح���دة، بل اأ�شبح���ت تناف�ص 
بح���ق ولديه���ا الق���درة على التف����ق على 
ال���ذكاء  جم���ال  يف  املتح���دة  ال�الي���ات 

اال�شطناعي”.
واأ�ش���اف التقرير، الذي ا�شت�شهد ب�ثائق 
ال�شين���ي  اجلي����ص  “ي�شتثم���ر  متاح���ة، 
ال�شل���ة  ذات  امل�شروع���ات  م���ن  ع���دد  يف 
بال���ذكاء اال�شطناعي، كما تتعاون معاهد 
بحثي���ة تابعة للجي����ص ال�شيني مع قطاع 
ال�شناع���ات الدفاعي���ة ال�شيني���ة”. وقال 
ا�شتخ���دام  ال�شين���ي  اجلي����ص  “يت�ق���ع 
ال���ذكاء اال�شطناع���ي يف تغي���ري اأ�شا�شي 

لطبيعة احلروب”.

اجلماعات الإرهابية وتكنولوجيا اأ�شراب الطائرات املوّجهة

ح��ذرت لجن��ة تابع��ة لمجل���س الل��وردات البريطاني، م��ن اأن الدول 
المارق��ة والإرهابيي��ن قد يح�شل��ون “في الم�شتقب��ل القريب” على 
تكنولوجي��ا الذكاء ال�شطناع��ي القاتلة. وقال األفي��ن ويلبي، نائب 

رئي���س ق�شم البحوث ف��ي �شركة تال الفرن�شي��ة العمالقة في مجال 
�ش��وؤون الدف��اع، التي ت��زّود الجي���س البريطاني بطائ��رات ا�شتطالع 

موّجهة، اإن “المارد خرج من القمقم” بالتكنولوجيا الذكية.
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اأ�ش����درت اأخريًا جامع����ة كيبيك يف م�نريال 
درا�ش����ة حت����ت عن�����ان »اجلن�����ص وال�شالم����ة 
والتفاع����ل« يف ال��ش����ط االأكادمي����ي، �شمل����ت 
9284 طالبة وطالبًا، اأي ثلث الذين يتابع�ن 
درا�شته����م يف 7 جامعات كندي����ة، اأكدوا اأنهم 
تعّر�ش�����ا يف جامعاته����م لن�ع م����ن التحّر�ص 

واالعتداءات اجلن�شية.
وك�شف����ت الدرا�شة اأن 36.9 يف املئة منهم، ال 
�شيم����ا الطالب����ات، تعّر�ش�ا لن�����ع من العنف 
اجلن�شي منذ دخ�ل اجلامعة، واأن 24.7 يف 
املئة كان�����ا �شحايا لعنف مماث����ل يف �شنتهم 
اجلامعي����ة االأخ����رية. واأن 9 م����ن اأ�شل 10 مل 
يتقّدم�����ا اإىل امل�ش�ؤول����ن اجلامعي����ن ب����اأّي 

�شك�ى �شد املعتدين.
م����ا اأظهرت الدرا�شة، اأن بن ال�شحايا 71 يف 
املئة من الن�شاء و86.6 يف املئة من مغايري 
اجلن�ص. واأو�شحت اأن جممل هذه املعطيات 
االإح�شائي����ة ال ميك����ن تعميمه����ا على جمم�ع 
الدرا�ش����ة  اأن  باعتب����ار  اجلامع����ي،  ال��ش����ط 
اقت�شرت على جامعات: �شربروك، كيبيك يف 
م�نري����ال، م�نريال، كيبي����ك يف اأوتاوي، 
كيبي����ك يف �شيك�تيم����ي، والف����ال. واعتمدت 
ث����الث عّينات من العن����ف اجلن�شي: التحّر�ص 
والت�شرف����ات غ����ري املرغ�����ب به����ا )لفظية اأو 
اإك����راه،  )اغت�ش����اب،  واالعت����داء  ج�شدي����ة( 

ابتزاز، تهديد...(.

وترى الباحثة يف جامع����ة م�نريال مان�ن 
اأن  الدرا�ش����ة،  يف  وامل�شارك����ة  بريج����ريون 
جمم����ل ه����ذه االعت����داءات الت����ي حت�ش����ل يف 
�ش�����رة متك����ررة، يق�����م بها ط����الب اآخرون، 
غالبيته����م م����ن الرج����ال، وحت����ُدث ع����ادًة يف 
اإط����ار االحتفاالت اجلامعي����ة اأو الرفيهية اأو 
االأن�شط����ة التعليمي����ة اأو البحثي����ة التي تنّظم 
خالل الع����ام الدرا�شي داخل احلرم اجلامعي 
وخارج����ه، اأو خالل امل�شارك����ة يف م�ؤمترات 

وندوات اأكادميية.
وت�شي����ف بريج����ريون اأن »41 يف املئة مّمن 
�شملتهم الدرا�شة تعّر�ش�����ا اإىل اأ�شكال عنف 
جن�ش����ي عّدة«، يف ح����ن اأن زميلتها امل�شاركة 

يف الدرا�شة �شاندرين ريت�شي، ت�شري اإىل اأن 
ارت����داء فتيات األب�شة مث����رية قد يك�ن حمّفزًا 
له����ذه االعت����داءات، وتدع����� �شحاي����ا العنف 
اجلن�ش����ي اإىل ك�شر »تاب�« اخل�ف وال�شمت 

واالإبالغ عن الفاعل اأّيًا يكن م�قعه.
ويف ال�شي����اق االأكادمي����ي اأي�ش����ًا، ي�ؤّكد داين 
ديب�����ا مدي����ر »معهد �ش����ان ف�ي« ال����ذي ي�شم 
ه����ذا  اأن  وطال����ب،  طالب����ة  اآالف   6 ح�����ايل 
ال�ش����رح التعليم����ي »ي�شهد كل م����ا يحدث من 
اأن�����اع االإث����ارات اجلن�شي����ة. وه����ي ظاه����رة 
خط����رة ومقلق����ة وم����ن ال�شع����ب قيا�����ص مدى 
تداعياته����ا نتيجة نق�ص ف����ادح يف املعل�مات 

املحيطة بها«.

وي�شيف: »ناأمل يف اأن نرى مع ال�قت زيادة 
الط����الب واملعّلمن وامل�ظفن الذين يتحّل�ن 
بال�شجاعة واجلراأة يف ك�شف ما مُيار�ص من 

م�شلكيات جن�شية م�شينة«.
وت�ؤّك����د وزي����رة التعلي����م الع����ايل يف حك�مة 
»تنّب����ه  جهته����ا،  م����ن  دافي����د،  هيل����ن  كيبي����ك 
املعني����ن اإىل م�شكلة االعت����داءات اجلن�شية، 
و�شيتخذون ما يل����زم من اإجراءات ملكافحتها 
وال�قاي����ة منها، مثل اعتم����اد �شندوق خا�ص 
ل�ش����كاوى العن����ف اجلن�ش����ي يف كل م�ؤ�ش�شة 
كيبيكية، ومتابعة اأثر املعتدين واإحالتهم اإىل 
الق�شاء، وت�فري الدعم االجتماعي والنف�شي 

لل�شحايا.

�شرتاتيجية ا�شتباقية لإنهاء التحّر�ش والعتداءات اجلن�شية يف الو�شط اجلامعي

"  اأم���ام قا�ش���ي االأح����ال ال�شخ�شي���ة  يف   وق���ف ال���زوج "ر .  ك
مدين���ة احللة، ي�شتكي من الظلم ال���ذي تعر�ص له على يد زوجته 
بعد مرور 5 �شن�ات على زواجهما، كان فيها يحمل لقب "الزوج 
ال�شعيد" بح�ش���ب و�شفه وو�شف اأهله له، ب�شبب رغبته يف عدم 
مالفة زوجته التي اأحبها ط�ال عامن قبل ارتباطهما والزواج 

بها، لينتهي به احلال واقفًا اأمام املحكمة.
 وق���ال الزوج، اأثن���اء ا�شتماع �شك����اه: "كنت اأعمل لي���اًل ونهارًا 
ر يف طلبات زوجتي من رغبتها يف اال�شراك يف ناٍد  حتى ال اأق�شّ
وتغيري ال�شيارة الت���ي تقتنيها وال�شفر �شياحيًا اىل اخلارج مثل 
�شديقاته���ا، ورغم كل ذلك كان���ت دائمًا تتهمني بالتق�شري وندمها 
عل���ى  �شن�ات احلب التي ق�شتها معي والزواج  الذي جعل منها 

امراأة  الحتقق م�شتقبلها  وطم�حها معي !
 وتابع الزوج: امل�شكن "تقريبًا كنت اأراها �شدفة باملنزل، ب�شبب 
اإما ق�شاوؤها وقتها لدى والدتها برفقة ابنتي اأو مك�ثها يف امل�ل 
م���ع �شديقاته���ا، وعندما تع����د اإىل منزله���ا تاأت���ي  منزعجة، الأن 
�شديقته���ا قد ا�شرت حلي ذهبية جديدة، ويجب علّي اأن ا�شري 
مثله���ا على االأقل، وغريها من الطلب���ات املالية املزعجة اخلارجة 

عن االأ�ش�ل. 
 واأكم���ل ) ر(  ب���داأت احلي���اة تتح����ل �شيئ���ًا ف�شيئ���ًا اىل خالفات 
و�شرب وحت�ل املنزل اىل �شاحة معارك ي�مية، عندما اأ�شبحت 
زوجت���ي تب���ادر باإط���الق الكلم���ات اجلارح���ة اأم���ام اأهل���ي �شدي 
ث���م تط����ر ل�شباب ورف���ع يديها ل�شرب���ي، مما جعلن���ي اأقابل ذلك 
بالعنف، اأنا االآخر، لت�شيع ابنتنا ال�شغرية و�شط �شراعاتنا بعد 

اأن اأ�شبحت والدتها تعاقبها بال�شرب لت�شتفزين".
 واأردف ال���زوج: "�شرق���ت كل م���ا اأملكه وتركت املن���زل وهربت، 
واأقامت دع�ى خلع وا�شرط���ت لكي تتنازل عنها وتع�د يل، اأن 
ت�شربن���ي على وجهي اأم���ام عائلتي عقابًا عل���ى اعرا�شي عليها 
وتعنيفه���ا اأمامه���م يف اآخ���ر خ���الف، مما دفعن���ي الإقام���ة دع�ى 
الن�ش����ز بع���د اأن فق���دت االأمل يف اإ�ش���الح حاله���ا ورج�عها اإىل 

ر�شدها".

زوجتي ت�شربني 
وتهينني... 

اأيها القا�شي !!

منع �شجن الن�شاء 
املديونات!!


