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اروقة احملاكم

من أروقة احملاكم

اعرتافات طباخ أنقذت الزوجة من حبل املشنقة

قالت بحزن :ماذا اقول لك..
كـنـت اجـ ــد نفـ ـسـي يف عـ ــالـم
مــسحــور تـتلـب ـسـنـي الـتهـمــة
ايـنـم ــا حللـت ..حـتــى غــدوت
اش ـ ـ ــك يف نـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــي ويف
شخــصي ..وص ــرت اعيـش يف
دوامــة فـكل شـيء مـن حــولـي
اراه غ ـ ـ ـ ــريـ ـبـ ـ ـ ـ ـاً ..ل ـكـ ـنـ ـن ــي يف
النتيجة اصبحت مؤمنة بان
االقدار سـترحـمني هـذه املرة
مـا دمت بـريئـة ..امــا اذا كنت
متـهم ــة كمــا تــشيــر الــدالئل
فـل ــن ارضـ ـ ـ ــى ع ــن نـف ـ ـ ـس ــي..
س ـ ـ ــأع ـ ـ ــاقـ ـبـه ـ ـ ــا ان ـ ـ ــا قـ ـبـل ان
تع ــاقـبـنــي فقـ ــرات الق ــوانـني
واللوائح واملواد).

بداية احلكاية

كـنـت انـصـت حل ــديـثه ــا لكـي
اس ـتـ ـ ــدل م ـنـه علـ ـ ــى خ ـي ــط
ميكـن االم ـس ــاك بـه ملع ــرف ــة
حك ــاي ــة تـلك ال ـسـي ــدة الـتـي
يـلفها الغـموض ..يف البـداية
خ ــيل ل ــي ان تلـك ال ـ ـس ـيـ ـ ــدة
تهـذي ..وان حــديثهـا مـا هـو
إال هلــوس ــة ..لكـن احملــامـيــة
اشــارت لـي كـي اك ــون معهــا -
طـويلــة البـال  -كــانت تـشعل
سيكارتهـا باصابع مـرتعشة..
وتــنفـث دخـ ــانهـ ــا بهـ ــدوء مع
ن ـ ـظ ـ ـ ــرات زائـغ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــاص ـ ـ ــابـع
م ـ ــرتعـ ـشـ ــة ..ن ـظـ ــرت إلــيهـ ــا
فــوج ــدتهــا ال تــزال حتـتفـظ
بـبقايا جمـال امرأة يف العقد
اخلــامــس مـن عـمــره ــا علــى
درجـ ــة كـبـيـ ــرة مـن الــثقـ ــافـ ــة
وسعـة االطالع ..كـانـت تعمل
مـوظفـة يف احـدى الـوزارات..
وهـي اليــوم متقـاعـدة تـخفي
مالمـحهـ ـ ــا ب ـ ـ ــوضع نـ ـظـ ـ ــارة
سـميكـة ..بــدت لي سيـدة من
طـ ـ ـ ــراز خـ ـ ـ ــاص رمبـ ـ ـ ــا اشـ ـبـه
بالـسيدات اللواتي كنا نراهن
يف االفالم ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــانـ ـ ـس ـي ـ ـ ــة
القـدمية ..ورغم تلـك االناقة
احمل ـتـ ـ ـش ـمـ ـ ــة وج ـ ـ ــدتهـ ـ ــا لــم
تـستعن بـاكسـسوارات او حلي
ذهـبيــة بل وحتـى اخلـوامت او
الساعة..
قلــت لهـ ــا :حـ ـسـبــي فقــط ان
امسك خيط الغموض الذي

يؤطـر شخصيتك ..ابتسمت
مب ـ ـ ـ ـ ــرارة ..وه ـ ـ ـ ـ ــزت رأسـه ـ ـ ـ ـ ــا
مـ ـ ــوافق ـ ــة ..وه ـن ـ ــا تـ ـ ــدخلــت
احملـاميـة الـتي كــانت جتلـس
بـيننـا يف غـرفـة  -احملـامني -
يف احدى احملاكم قائلة لها:
ت ــأك ــدي ان ــا لـم احت ــدث عـن
قـ ـض ـي ـتـك ..لـعل ـم ــي بعـ ـ ــدم
رغ ـ ـب ـ ـتــك ب ـ ـ ـ ـ ــذلــك ..ول ـكـ ــن
الـصــدفــة وحــدهــا هـي الـتـي
جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت بـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــديـق ـ ـتـ ــي -
الصحفيـة  -إلى هنـا ..حتى
من دون موعد..
غادرنـا ذلك املكـان الصـاخب
إلــى سيـارة الـسيـدة الفـارهـة
واالنـيق ــة  -احل ــديـث ــة  -ذات
الـلـ ـ ـ ـ ـ ــون االسـ ـ ـ ـ ـ ــود ..ازاحـ ــت
النظارة السوداء عن عينها.
وبدأت حكايتها:
ن ـش ــأت يف ع ــائل ــة مـي ـس ــورةوك ــانـت والدتـي يف ع ــام 1952
والدي كـان تاجر ًا لالقمشة..
كـنـ ــا مجـم ــوع ــة مـن االخ ــوة
واالخوات لكنه كان يفضلني
ع ــن بق ـيـ ـ ــة اخـ ـ ــوتــي ال ادري
ملاذا..
رمب ـ ــا الن ـنــي ك ـن ــت واضح ـ ــة
وصـريحة وصـادقة ..ومع كل
صفــاتـي تلك كـنت مـتفــوقــة
يف دروسـي واح ــرز ال ــدرج ــات
العلـيــا الـتـي تــسعــد والــدتـي
دوماً ..كنت قلـيلة الطلبات..
قلــيلـ ــة اخلـ ــروج مـن الـبـيـت
بعكس اخواتي اللـواتي كانت
ل ـه ـ ــن ط ـل ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـلــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومصروف كبير ..كنت اقضي
كل وقـتي يف غرفتـي اخلاصة
يف بيـتنـا الـواسع اقـرأ بـشكل
نهـم كل مـ ــا يقع ام ــامـي مـن
ك ـ ـتـ ــب ومـجـالت وقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــص
وروايات.

شباك احلب

كـنـت مـ ــرحـ ــة احـب احلـيـ ــاة
واقبل عليها بلهفة مستظلة
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة وال ـ ــدي ووال ـ ــدتـي
واخـ ـ ـ ــوت ــي ..كـ ـن ــت كـ ـبـقـ ـيـ ـ ـ ــة
الفـتـي ـ ــات اللـ ــواتــي بعـمـ ــري
امتـ ـن ـ ـ ــى ان اعـ ـيـ ـ ــش ق ـ ـص ـ ـ ــة
ح ــب ...اخـ ـ ـ ــذت اتـلـف ــت م ــن
حولي علـ ّي اجد ذلك الشاب

ال ــذي ي ــأس ــرنـي بـن ـظـ ــراته..
ف ـ ــوج ـ ــدتـه ..صح ـيـح انه لــم
يـكن شـابـ ًا بل كـان يـكبــرني بـ
( )30عـامـاً ..كـان عمـره ()48
ع ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـاً ..مح ـ ـ ــامــي وال ـ ـ ــدي
وص ــديقه احلـمـيـم ..ي ــزورن ــا
احيـان ًا مـع شقيقته الطـبيبة
النـسـائيـة صـديقـة والـدتي..
وأغـلـ ــب االح ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ـ ــأتـ ــي
لـزيـارتنـا للتـداول مع والـدي
ب ـش ــأن الــصفق ــات ال ــرابح ــة
واخل ــاس ــرة الـتـي يخـ ــوضه ــا
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،كـ ـ ـن ـ ــت أحـ ـ ـمـل لـه
فـنجــان القهــوة احيــان ـ ًا بــدل
اخلـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ــة ل ـك ــي اسـ ـتـ ـمـ ـتـع
ب ـنـ ـظ ـ ـ ــراته وهـ ـ ــو ي ـ ـ ــرمق ـنــي
بحذر ..كـان يحمل لي بعض
الهــدايــا الـب ـسـيـطــة يف عـيــد
ميالدي واذكـر آخـر مـرة جـاء
لي بهـديـة جـميلـة عبـارة عن
سـ ــوار مـ ــرصع بـ ــالـيـ ــاقـ ــوت..
مب ـنـ ـ ــاس ـبـ ـ ــة جنـ ـ ــاحــي إلـ ـ ــى
امل ــرحل ــة االخـي ــرة لل ــدراس ــة
االعـداديـة ..لـكن والـدتـي لم
ت ـ ـ ــرض علـ ـ ــى ق ـبـ ـ ــول ــي تلـك
الـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــة فـق ـ ـ ــد وج ـ ـ ــدتـه ـ ـ ــا
بحدسها االنثـوي ..انها اكثر
مــن ه ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ..بـل ع ـ ـ ــرب ـ ـ ــون
صداقـة مبهمـة ..كنـت اناديه
بـ (عـمــي) وقلــت له عـنـ ــدمـ ــا
زارنـا بعد تقـدمي هديته تلك
ضـاحكـة مبـرح ان والـدتي لم
تقــبل لـي فـ ــرحــي بهـ ــديــته..
اطــرق واجـم ـ ًا بـيـنـمــا صـمـت
والدي محرج ًا من صراحتي
تلك!..
يف تلك االيام سـمعت شجار ًا
ح ـ ــاد ًا بـني وال ـ ــدي ووال ـ ــدتـي
وهـ ــو قلـمـ ــا يح ــدث بـيـنهـم ــا
فقد كـانت والـدتي سيـدة من
ط ــراز خ ــاص ت ــرع ــى بـيـته ــا
وحتـ ـ ـ ـ ــرص عـل ـ ـيـه بـ ـ ـص ـ ـمـ ــت
وتفانٍ ..وقفت خلف الشباك
يف احلــديقــة استــرق الـسـمع
ملــا يجــري بـينـهمــا ..وع ــرفت
م ــن غ ـ ـض ــب ام ــي ان االمـ ـ ـ ــر
يـ ـتـعـلـق بـخـ ـ ـطـ ـبـ ـ ـ ــة احـ ـ ـ ــدى
بـنـ ــاتهـ ــا ..وســمعــتهـ ــا تقـ ــول
ألبـ ـ ــي ..ال اس ـ ـ ـمــح بــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الــصفقــة !..مــاذا يق ــول عنــا

امرأة خلف القضبان

االهل واالقـ ـ ــارب؟ ..بـ ـ ــاعـ ـ ــوا
ابنـتهم!؟ انـسحـبت مـسـرعـة
إل ـ ــى غ ـ ــرفـتــي فق ـ ــد شع ـ ــرت
انهـم ــا يــتح ــدث ــان عـنـي ان ــا
شـخ ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ـاً !..وم ـ ـ ــا ه ــي إال
دقــائـق حتــى دخـلت وال ــدتي
إلـى غـرفـتي وكــانت يف حـالـة
هـيــاج وثــورة ..قــالـت لـي مـن
دون مقــدم ــات ..هل صحـيح
مــا يق ــول ذلك الــرجـل ..من
انـك حت ـب ـي ـنـه؟! س ـ ـ ــأل ـتـه ـ ـ ــا
مـستغـربة ..مـن هو؟ قـالت -
ع ـمــك ( ).....ودون تفـك ـي ـ ـ ــر
وتــردد اجبـتهـا ..نـعم احـبه!!
قـالت حانـقة ..اذن هي قـصة
ح ــب خف ـي ـ ــة! ك ــيف ف ـ ــات ـنــي
ذلـك؟ اجبـتهــا بهــدوء ..نـعم
هـي كـ ــذلك ق ــالـت بغ ـضـب..
هـل ك ـ ـ ــانــت ال ـب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة تـلـك
الهـ ــديـ ــة املـ ـشـ ــؤومـ ــة ..لـ ــذت
بـ ـ ــالـ ـص ـم ــت ..وعج ـبــت مــن
احـ ـ ــاس ـي ـ ــس تلـك ال ـ ـس ـيـ ـ ــدة
(ام ـ ــي) الـ ـ ـت ـ ــي ال تـخـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
انقـسمت العـائلـة بني رافض
لتلك اخلطـوبة وبـني مبارك
لهــا ..ووقف إلــى ج ــانبـي كل

مــن ابــي وشقــيقــي االك ـب ـ ــر..
ومتـت خـط ــوبـتـي علـ ــى ذلك
احمل ـ ـ ـ ــام ــي ال ـ ـ ـ ــواسـع الـعـل ــم
والثـراء ..وكـنت اسـأل نفـسي
هل امـي مـحقـ ــة يف رف ــضهـ ــا
لتلـك اخلطـوبــة ..ولكن ملـاذا
وافــق وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي!؟ جن ـح ـ ـ ــت
بـ ـتـفـ ـ ـ ــوق وكـ ـن ــت االولـ ـ ـ ــى يف
االمـتح ــان عل ــى م ــدرسـتـي..
ال كبير ًا
اقام لي خـطيبي حفـ ً
بهـذه املنـاسبـة يف اكبـر نوادي
بغــداد ..وظهــرت إلــى جــانـبه
يف احلـفل ال ـ ــذي ضــم االهل
واالصــدقــاء ك ــابنـته ..طفلــة
تـ ــريـ ــد ان ت ــظهـ ــر كـ ـسـيـ ــدة..
لكنها فشلت بجدارة !..هكذا
وصـف ـنــي اجل ـم ـيـع ..دخـلــت
اجلامعـة وانا مخطـوبة اضع
خ ــامت اخلـط ــوب ــة امل ــاسـي يف
اص ــبعــي م ــتف ـ ــاخ ـ ــرة ..ك ـ ــان
يحـض ــر كل يــوم لـيـصحـبـنـي
إلــى حفل كـبيــر يف مجتـمعه
اخملـملـي حتــى تعــرفـت علــى
الكثير من جتار وساسة ذلك
الـع ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــر ..ك ـ ـنـ ــت ان ـ ـ ـصـ ــت
حلـ ـ ــوارهــم حـ ـ ــول ال ــتجـ ـ ــارة

والسـياسـة واحملامـاة ..واجد
نفسـي قاصـرة علـى اخلوض
يف تـلك الـنق ــاش ــات وبعـي ــدة
عنها كل البعد!!..

اعتراف متأخر

تـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ــرت اجـ ـ ـ ــراءات عـقـ ـ ـ ــد
الق ــران ..واحـتجـت وال ــدتـي
لـ ــذلك !..ط ــالـبـت خـطـيـبـي
وشقيقه الصـراحة الكاملة..
وبع ــد تـلك ــؤ وحـي ــاء واح ــراج
ق ــالــت شقــيق ــة خ ـطـيـبـي ان
شـقـ ـ ـيـقـهـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــزوج ولـه
طفـالن ..وان زواجه عـ ــرفـي ـ ـ ًا
وق ــد تكـتـم علـيه حـت ــى انهــا
اقـ ـسـمــت اغلــظ االمي ـ ــان ان
اهـلـه ومـ ـنـه ــم ه ــي ال تـعـل ــم
بـ ــذلك !.اصـبـت ب ـص ــدم ــة..
كيف استطاع ان يخفي ذلك
احمل ـ ــامــي عــن وال ـ ــدي خ ـب ـ ــر
زواجه ..ومل ــاذا ال يـص ــارحـن ــا
ب ــذلك ..ثــار وال ــدي بغـضـب
بـ ـ ـ ــوجـهـه وطـ ـ ـ ــالـ ـبـه يـف ـ ـ ـسـخ
اخلـ ـط ـ ــوب ـ ــة ..لـك ــنه اع ـت ـ ــذر
بـشدة قـائالً :انه وقع ضحـية
نـصب واحتيـال تلك السـيدة
وهــو ق ــد هجــرهــا مـنــذ زمـن

ومستعـد اآلن لطالقها ولكن
بع ــد تــسجـيـل زواجه الع ــريف
يف احملكمة ..وهكذا اصبحت
لتلك السـيدة حقوق الزوجة
بعــد ان كــانـت مجــرد (زوجــة
بـ ـ ــالع ـ ــريف) ..ام ـ ــا انـ ـ ــا فق ـ ــد
شع ــرت ب ــاالح ــراج مـن اهلـي
وم ــن زمـالئ ــي يف ال ـكـلـ ـيـ ـ ـ ــة..
وقــبلــت علـ ــى م ـضــض عقـ ــد
الـقـ ـ ـ ــران ..كـ ـ ـ ــان ــت عـالقـ ـت ــي
بخ ـطـيـبــي عالقـ ــة حـمـيـمـ ــة
فه ـ ــو يحـبـنـي إلـ ــى درجـ ــة ال
تــوصف وكنـت سعيـدة بـذلك
احلــب ..لــم يـكــن خـ ـط ـي ـب ـ ـ ـ ًا
فـقـ ـ ــط بـل كـ ـ ـ ـ ـ ــان االب واالخ
واملـ ــرش ـ ــد لفـتـ ــاة ال يــتعـ ــدى
عـمـ ــرهـ ــا الـ  20عـ ــامـ ـ ـ ًا علـ ــى
درج ـ ــة كـبـي ـ ــرة مـن اجلـم ـ ــال
والـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ــاء وم ــن عـ ـ ـ ـ ــائـلـ ـ ـ ـ ــة
معروفـة ..تزوجت وانا طالبة
يف امل ـ ـ ــرحـل ـ ـ ــة ال ـث ـ ـ ــال ـث ـ ـ ــة يف
اجلــامع ــة ..واصبـح لي بـيت ـ ًا
فخ ـمـ ـ ـ ًا وخ ـ ــادم ـ ــات وسـ ـ ــائق
وطـبـ ــاخ ..كـنــت اشع ـ ــر بحـب
واحتـرام كل هـؤالء مع نظـرة
عـطف من بعـضهم ..سـافرت
مـعه إلـ ــى اغلــب دول العـ ــالـم
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ي ـكـف عـ ــن ح ـ ـبـ ــي
ورعايتي بل كان يبالغ بهما.

حادث غامض

وذات ليلـة كنـا مـدعـوين إلـى
حفلــة شعـر زوجـي بتــوعك..
عـدنـا إلــى البـيت ..طلـب من
الـطـب ــاخ ان يع ــد له ح ـس ــاء ًا
دافئـ ًا فقـد كـان يـشعـر بنـوبـة
برد شديدة مع حمى ..تناول
احلـســاء ..واخلــد إلــى النــوم
لـكنـه استـيقـظ بعــد ســاعــات
وقـ ــد ازدادت حـ ــالــته سـ ــوءاً..
اتـصـلت بـشقـيقـته الــطبـيبــة
فجـاءت مـسـرعـة يف الـصبـاح
ومت نـقله إل ــى امل ـسـت ــشف ــى..
ومـ ــا هـي إال سـ ــاعـ ــات حـتـ ــى
غـ ــادر احلـي ـ ــاة ..نعـم تـ ــويف..
ذهلت لهـذه املفـاجـأة النه لم
يكن يـشكــو من علـة ..طلـبت
شقيقـته تشـريح اجلثـة فقـد
كـانت لديها شكـوك ًا عن سبب
وفـ ــاتـه املفـ ــاجـئـ ــة ..وجـ ــاءت
الـنـتـيجــة الـتـي وضعـتـنـي يف

بغداد /سها الشيخلي

دائـ ـ ــرة ال ـ ـشـكـ ـ ــوك ..وهــي ان
زوجــي قـ ـ ــد تـ ـ ــويف م ـتـ ـ ــأثـ ـ ــر ًا
ب ـت ـن ـ ــاول ك ـم ـي ـ ــة مــن ال ـ ـســم
(الـزرنـيخ) الــذي وضع له يف
طبق احلساء!..

شكوك واحتجاز

مت احـ ـتـجـ ـ ـ ــازي حـ ـي ــث دارت
حولي الشكوك ..ولهم احلق
يف ذلـك ..فقصة ارتـباطي به
ك ــانـت قـص ــة شـ ــائك ــة ..كـنـت
ال ــضح ـيـ ـ ــة يف كل شــيء ..يف
زواج ــي ويف حـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــة وفـ ـ ـ ــاة
زوجي ..مت استجواب كل من
يف الـ ـ ـ ـ ــدار مـ ــن خـ ـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ـ ــات
فـأنكـروا ان يكـونـوا وراء تلك
احلــادثــة ..إال الـطـبــاخ كـنـت
أراه م ـ ـصـف ـ ـ ــراً ..ي ـ ـ ــرتـع ـ ــش..
وينـظـر لـي بعـينـني دامعـتني
كــان يف العقــد اخلــامــس من
عمـره علـى درجـة كـبيــرة من
املهــارة وبعــد طــول حتقـيق..
وتـ ـ ــوسلــي ال ـيـه يف ان يق ـ ــول
احلقــيق ــة اعـت ــرف ال ـطـب ــاخ
ب ــانه ق ــد دس ال ـسـم ل ـسـي ــده
ال
ال كـهـ ً
النـه كـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ــراه رجـ ً
وثعلب ًا مـاكراً ..ولم اكن اعلم
ان هنـاك قضية سـرقة بعض
االمـ ــوال مـن خـ ــزانـ ــة زوجـي
كــان خـلفه ــا ذلك الـطـبــاخ..
انـا سيـدة البـيت كـنت مجـرد
شابـة مرحـة ال هم لهـا سوى
ان حتـ ـضـ ـ ــر احلـفالت ال ـتــي
تقـ ـ ــام م ــن اجل الـ ـصـفقـ ـ ــات
وامل ـش ــاريع اخل ــاص ــة ..انه ــار
الـ ـط ـبـ ـ ــاخ بع ـ ــد ان س ــمع ـنــي
اتــوسل إلـيه ان يقــول كل مــا
يعــرف عن سـبب وفــاة زوجي
وان ي ـ ـ ـ ــرحـ ـمـ ـن ــي م ــن حـ ـبـل
امل ـشـنقــة الــذي س ــوف يلـتف
حــول رقـبـتـي ..رمبــا رق قلـب
ذلك الـ ــرجل لـكل تـ ــوسالتـي
علمـ ًا بانـني كنت كـرمية معه
وال اح ـ ــاس ـبـه علـ ـ ــى انفـ ـ ــاقه
الـك ـب ـي ـ ــر وغ ـي ـ ــر امل ـب ـ ــرر يف -
امل ـطـبـخ  -بل كـنـت اق ـ ــدم له
وجلـمـيع الع ــاملـني الهــدايــا
واملك ــافـ ــآت يف كل ال ــسف ــرات
الـتـي كـنـت اق ــوم به ــا ويف كل
املنـاسبــات بل وحتـى يف غيـر
املنــاسبــات ..رمبــا شعــر ذلك

الـرجل بتأنـيب الضميـر فقد
اعـت ــرف بج ــرميـته مـب ــرر ًا ان
سيـده كـان فـظ ـ ًا مع اجلـميع
وانه قـد اتـهمه بـسـرقـة مـبلغ
كبيـر كـان قـد وضعه ذات يـوم
على الطاولة..

احلقيقة

اخلي سـبيلـي بكفـالـة كـبيـرة
واودع الــطبــاخ الــسجـن علــى
امل اسـتكمـال التـحقيقـات..
وجـاءت االحـداث االخيـرة يف
ع ــام ( )2003وت ــأخ ــر م ــوع ــد
الـبـت يف قـضـيــته ..اوكلـت له
احمل ــامني الـكبــار ..فقــد كــان
ال عـازب ـ ًا ال اهل له نـازحـ ًا
رج ً
من الشمال بعـد حرق قريته
وق ـ ـ ــد اح ـ ـض ـ ـ ــره لـ ـن ـ ـ ــا اح ـ ـ ــد
اصـ ـ ــدقـ ـ ــاء زوج ــي ألنه كـ ـ ــان
ص ــاحـب مــطعـم يف ق ــريـته..
وب ـ ــالفـعل كـ ــان مـ ــاهـ ــر ًا إلـ ــى
درجة كبيرة يف الطبخ..
ال مقـطــوعـ ـ ًا من
وملــا كــان رج ً
األهل واالقـ ـ ــارب فق ـ ــد ك ـنــت
اسأل عن قضيته دوم ًا وازوره
يف السجن ويف آخـر مرة زرته
فــيهـ ــا كـ ــان يـنـت ـظـ ــر احلـكـم
ولكن االحـداث التي ميـر بها
الـبل ــد أخ ــرت اص ــدار احلكـم
بحـقه ..وقــبل اي ـ ــام وصلـنـي
خ ـبـ ـ ــر وف ـ ـ ــاته يف الـ ـ ــسجــن..
حضـرت السـتكمـال اجـراءات
دفــنه ..وقـ ـ ــد سل ـم ـت ـنــي ادارة
السجن اوراق عديدة مكتوبة
بخـط يده ومكـبوسـة وحتمل
ع ـن ـ ــوان (م ـ ــذكـ ـ ــرات سجــني)
اخــذتهــا ووضعـته ــا يف كيـس
وه ـ ـ ـ ــي اآلن امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ــك يف
(الدشبول)..

نهاية املطاف

*م ـ ـ ــاذا حل بــك بعـ ـ ــد وفـ ـ ــاة
زوجك واطالق سراحك؟
عـ ـ ــدت إل ـ ـ ــى اهل ــي بعـ ـ ــد انق ـضـيـت اكـث ــر مـن  30ع ــامـ ـ ًا
زوجـ ــة لـ ــذلـك ال ـ ــرجل ..ولـم
اجنـب مــنه فق ــد كـنـت سـبـبـ ـ ًا
من اسباب عديدة حالت دون
ان اكــون ام ـاً ..وهــا انــا إمــرأة
ض ح ـ ـ ــافل
وح ـي ـ ـ ــدة مع مـ ـ ــا ٍ
بالذكريات...

محامو الناصرية يتحدثون لـ (املدى) عن محنة القضاء

األوضاع األمنية والتدخالت السياسية سيؤديان إىل اهنيار سلطة القضاء
الناصرية  /حسني كرمي العامل

هل ميكـن للقضاء ان يكون قضاءا مستقال يف
بلـ ــد تهـيـمــن علـيـه امللـي ـشـي ــات واجملـم ــوع ــات
املسلحة واحملاصصة وفوضى السالح؟
وهل ب ـ ــامـكـ ـ ــان الق ـ ــاضــي ان يـ ـص ـ ــدر قـ ـ ــراراته
واحكــامه القـضــائيــة مـن دون ان يكــون هنــاك
انعك ــاس لتــردي االوضــاع االمـنيــة عل ــى تلك
القرارات؟
اسـئلــة ت ــوجهـن ــا بهــا الــى عــدد مـن احملــامـني
لـن ـسـتــطلع آراءهـم ب ــاداء القـض ــاء وت ــاثـي ــرات
الوضع االمني على حياديته واستقالله.

ح ــالـي ــا واحل ــافـظ ــة حلق ــوق الـن ــاس ويف واقع
احلال تعتبـر سلطة ضعيفـة فال مدد وال سند
لهـ ــا واذا ظلـت ح ــال ــة االنـفالت االمـنـي عل ــى
مـاهـي عليه فــان القضـاء ســوف يضعـف شيئـا
فـشيئـا ممـا يتـسبـب بضعف الـدولـة وتخلخل
مفاصلها ،فال ميكـن ان تكون هناك دولة قوية
من دون قضاء قادر على حتقيق العدالة.
ودعـا الـسيـد احملـامي ان تكـون الـدولـة يف عـون
رج ــال القـض ــاء وان متــنحهـم الق ــوة والـثـب ــات
عل ــى م ــواجه ــة ه ــذه احملـن ــة الـتـي لـم يــشه ــد
العراق مثيال لها طيلة تاريخه احلديث.

(القضـاء ما زال يجـاهد) بـهذه العبـارة استهل
احملامي الذي امـضى اكثر مـن اربعني عاما يف
مهنة احملاماة حديثه وتابع قائال:
لكن الـى متـى؟ فال احـد ميكنـه ان يواجـه هذا
املـد املــسلح ويقف بـوجـهه حتــى النهـايــة ،ولم
يخف احملــامي خـشـيتـه من اسـتمــرار اعمــال
العـنف والعـملـيــات امل ــسلحــة وعـبــر عـن قـلقه
قائال:
اذا بقيت حـالـة الفـوضـى واستمـر احلـال علـى
مــا هــو علـيه فــان القـض ــاء مغلــوب ال محــال،
ودعـ ــا احلـكـ ــومـ ــة الـ ــى ت ــطهـيـ ــر واعـ ــادة بـنـ ــاء
االجهـزة االمـنيـة والقـوات املـسلحـة والـى حل
املليشيات.
ووافقه الــراي زميله الــذي طلب عـدم الكـشف
عن اسمه قائال:
مؤسسات الدولة تتشكل من عدة سلطات وقد
شلــت وتع ــطلــت مع ـظــمه ـ ــا ولــم ي ـت ـبـق عل ـ ــى
السـاحـة سـوى سلطـة القضـاء وهي القـابضـة

قيود امنية

عل ـ ــى تـ ـط ـبــيق قـ ـ ــرار الق ـ ــاضــي عل ـ ــى ج ـمــيع
امل ـ ـش ـمـ ـ ــول ــني به ف ــنالح ــظ ان ه ـنـ ـ ــاك بع ــض
اخل ــروق ــات يف ه ــذا اجل ــانـب وهـن ــاك ق ــرارات
قضائية لم تنفذ كون اخملاطب بها (املتهم)اما
ان يكـون ذا نفـوذ اجتمـاعي او سيـاسي او كـادر ًا
امنيـ ًا مهمـ ًا فـيصعـب تنفيـذ وتطـبيق القـانـون
علــيه وهـ ــذا االمـ ــر ال ميـكـن اســتغـ ــرابه وذلـك
بـسبب الـوضع الـعام الـذي يعـيشه الـعراق االن
وهو وضع اسـتثنائي وهناك نظرية يف القانون
ت ـسـم ــى نـظ ــري ــة الـظ ــروف الـط ــارئ ــة يعــطل
مبـوجبها القـانون يف بعـض بنوده وان كـان هذا
التعطيل بحكم الواقع وليس بحكم القانون.

ومـن جـ ــانــبه اكـ ــد احملـ ــامــي مجـي ـ ــد محـ ـسـن
الـزيـرجـاوي اسـتقالليــة القضــاء من النـاحيـة
الرسمية واوضح قائال:
يـوجـد تنـاسب طـردي مـا بني االوضـاع العـامـة
وقوة القـانون فهنـاك امران يجب االقـرار بهما
االول هــو مــدى ق ــوة االجهــزة الـتـنفـيــذيــة يف
تـطـبـيق قــرار القــاضـي وتـنفـيــذه والـثــانـي هــو
مــدى اسـتقالل القـضــاء وع ــدم الت ــاثيــر علـيه
مـن قــبل ال ــسل ـطـ ــات االخـ ــرى (الـتـ ـشـ ــريعـيـ ــة
والتنـفيذيـة) ميكن القـول فيمـا يتعلق بـالشق
الـثـ ــانـي وهـ ــو اســتقـالل الق ـضـ ــاء فـ ــان االمـ ــر
مـتـحقق وبـصــورة جـي ــدة وان القـضــاء يــشعــر
بــاحلــريــة الكــاملــة يف اتخــاذ قــراره واذا ك ــانت
هـنـ ــاك بعــض القـيـ ــود فهـي قـ ــد تـكـ ــون قـيـ ــود
اجتمـاعيـة او امنيـة ولكن ليـست قيـود رسمـية
 0امـا فـيمـا يـتعلق بقـدرة االجهـزة التـنفيـذيـة
(كـالـشـرطــة القضـائيـة وقـوى االمن االخـرى)

وشــاطــره الــراي احملــامـي حـبـيـب ال ـسـيــد نــور
قائال:
الق ـضـ ــاء اصال مـ ـسـتـقل واســتقـالل الق ـضـ ــاء
يع ـنــي ع ـ ــدم تـ ـ ــدخل الـ ــسلـ ـط ـ ــات االخ ـ ــرى يف
صـي ـ ــرورة القـ ــرار امـ ــا يف م ـ ــا يخ ــص مخـ ــاوف
الق ـض ـ ــاة بخ ـصـ ــوص االعـتـ ــداءات والـنـت ـ ــائج
السلبية الـتي تصدر من ذوي املتهمني فهذه ال
تــتعـلق ب ــاســتقـالل الق ـضـ ــاء بل تـتـعلـق بع ــدم
استتبـاب االمن وضعف الـسلطـة  0وانا ارى ان
بعــض القـض ــاة يف ال ــوقـت احل ــاض ــر اعـتـب ــروا
مهنـتهم مـشـروع مـوت حـيث اصـدرت محـكمـة
جـن ــاي ــات ذي ق ــار ع ــدة ق ــرارات طــبقـت فــيه ــا
القـ ــانـ ــون مــن دون مخـ ــاوف ولـم تـ ــردع واقعـ ــة
االعتـداء الـتي وقـعت علـى هـيئــة احملكمــة من
قــبل احـ ــد املــتهـمــني تلـك الهـيـئـ ــة بـل زادتهـ ــا
اصــرارا علــى تـطبـيق القــانــون وهنــاك قــرارات

حقوق الناس

مشروع موت

محامون من محافظة ذي قار

عديدة لقضـاة محكمة التحقـيق لم تخرجها
التــاثيـرات اجلـانـبيــة عن مـسـار القـانــون رغم
االنـفالت االم ـنــي .وح ــمل نـ ـ ــور ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات
اخملـتصـة مـســؤوليـة اخلـروقـات االمـنيـة الـتي
انـعك ـسـت سلـب ــا عل ــى مجـمل احلـي ــاة وب ــاتـت
ته ــدد امـن وحـي ــاة اجلـمـيع وال سـيـم ــا رج ــال
القضاء.
امــا احمل ــاميــة اخـالص عبــد الــزه ــرة البــدري
فقد عبرت عن رأيها قائلة:
ان الواقع الراهـن وخصوصا االوضـاع االمنية
بـاتت تـؤثر تـاثيـرا سلبيـا كبـيرا علـى استقالل
القضاء حيـث ان القاضي حينمـا يصدر قرارا
بــاالدانــة ويـصــدر حـكمــا فــان هنــاك تــاثيــرات
سلـبـيـ ــة ي ـضـعهـ ــا ن ـصـب عـيـنــيه وخ ـصـ ــوصـ ــا
التهـديدات وعملـيات القتل التي يـتعرض لها
القضـاة وهــذا يعنـي ان هنـاك تـاثيـر ًا مبـاشـر ًا

عل ــى حـيـ ــاة الق ـض ــاة واسـتـقاللـيـ ــة الق ـض ــاء،
وب ــال ــرغـم مـن ان سلـطـ ــة القـض ــاء هـي اعل ــى
سل ـطـ ــة لكــنهـ ــا يف بل ــد كـ ــالعـ ــراق تع ــانـي مـن
االرت ـب ـ ــاك وع ـ ــدم االســتقـ ـ ــرار يف ظل ظ ـ ــروف
اسـتـثـن ــائـي ــة ن ــامل ان ت ــزول ب ــزوال الـتخـن ــدق
الـط ــائفـي واحمل ــاصـص ــة احل ــزبـي ــة واالره ــاب
وفوضى السالح.

صالت حزبية

يف حني يـرى احملـامـي علي حـامت ان ال عالقـة
الستـقاللية الـقضاء يف تـدهور الـوضع االمني
وعبر عن رايه قائال:
اعتقـد ان الـسـؤال بحـاجـة الـى اعــادة صيـاغـة
وذلك الن مفهـوم استقالليـة القضـاء ليس له
عـالقة بـتدهـور الوضـع االمني وان القـضاء يف

ال وال اعني بذلك
الوقت احلـاضر ليس مستق ً
صفة االطالق.
ومن جهة اخرى فان اختيار القضاة يف الوقت
احلـاضـر ال يتم علـى اسـس سليمـة وامنـا يتم
االخـتيـار اعـتبـاطــا فقــد مت تخــريج عــدد من
القـ ـضـ ـ ــاة مــن بــني احملـ ـ ــامــني وغ ـيـ ـ ــرهــم مــن
خـريجـي كليـة القـانـون ونحـن نعلم بـصالتهم
احلــزبيـة مع االحـزاب العـاملـة علـى الـسـاحـة
السياسيـة .اما بخصوص صـدور قرار مستقل
من القاضي رغم تـدهور الوضع االمني فانني
اعـتقــد ان شخــصيــة الق ــاضي وقــوة االجهــزة
التـنفيـذيــة لهمـا صلـة قـويـة وتـاثيـر فـاعل يف
صـدور قـرار مـستقل وقـوي مـن احملكمـة حتـى
وان كان الوضع االمني متدهور ًا جدا.

مسؤولة قسم األحداث يف محكمة بابل:

البيت واملدرسة والدولة وراء ارتفاع نسب جرائم االحداث!

بابل /مكتب املدى -محمد هادي

نـسب اجلـرائـم تصـاعــد من  36جـرميـة عـام
 2003إلـى  75جرميـة عام  2006للفـتيان %99
منها
عـانـى اإلحـداث ومـازالـوا من افــرازات النظـام
السـابق فهم أيـتام احلـروب وضحايـا التـشرد
واملعــان ـ ــاة فقــدوا فــرص الـتعلـيـم يف مــدارس
ن ـ ــظ ـ ــامــي ـ ــة لـفق ـ ــر احل ـ ــال وضـعف الـ ـ ــوضع
االقـتــص ـ ــادي ال ــذي جعـلهـم يـنخ ــرط ــون يف
ممــارســة إعـمــال ال تـتـنــاسـب مع أعـمــارهـم.
مهـن مــذلــة مـثل صـبغ األحــذيــة والـتـســول
وبيع املواد القـدمية والبحث يف االزبـال تزيد
من قتـامـة الصـورة والقـاسم املـشتـرك الـذي
يجــمع أكــث ـ ــر ال ـ ــذيــن انخ ـ ــرط ـ ــوا ب ــطـ ـ ــريق
اجلــرميــة هــو عــدم وجــود امل ــوجه يف الـبـيـت
نـتـيج ـ ــة الـتفـكك األس ــري إض ــاف ــة ملع ــاش ــرة
أص ـ ــدق ــاء ال ــس ــوء وخالل زي ــارة امل ــدى إلـ ــى
محـكمــة اإلحــداث يف بــابل كــانـت لنــا بعـض
الـلق ـ ــاءات حـيـث اسـتفــس ــرن ــا مـن الق ــاضـي
(حـسني تـويج) قــاضي اإلحـداث عـن أسبـاب

جنوح اإلحداث يف عالم اجلرمية فقال:
تقـع عل ـ ــى ألع ـ ــائل ـ ــة م ـ ــس ــؤولـي ــة كـبـيـ ــرة يف
احلفـاظ علـى احلــدث ومتـابعـة مـسيـرته يف
امل ـ ــدرس ـ ــة ويــتحــمل اجملـتـمـع دورا مهـمـ ــا يف
أشــراكه ب ـ ــإعمــال فــوق طــاقـته ،ثـم معــاشــرة
اإلح ـ ــداث ألشخ ـ ــاص اكـب ــر مــنهـم سـن ــا مـن
خـالل العـمـل يف مهــن صعـب ــة ل ــذلـك نـ ــرى
ولـألسف ال ــش ــدي ــد إن ج ــرائـم اإلحـ ــداث يف
تـزايد مـستمـر إما عـن قانـون اإلحداث فـأكد
الق ـ ــاضــي (ح ـ ـســني ت ـ ــويج) ب ـ ــان الق ـ ــان ـ ــون
متكامل ويـشمل كل شي مع مراعـاة مصلحة
احلــدث وعن إحـصــائيـة جــرائم األحـداث يف
ب ــابل أوضح إن ع ــام  2002شهــد 196جــرميــة
حــدث فيمـا كـان عـام  )36( 2003جـرميـة تاله
عــام  )42( 2004جــرمي ــة ثم ( )71جــرميــة يف
العام  2005و 75جـرمية لغـاية الـشهر الـثامن
من العـام  2006وان نـسبـة الـفتيـان  %99فيمـا
كـانت نـسبـة البـنات  %1وقـسمت اجلـرائم بني
سـرقــات وتسـليب وشـروع بـالـقتل ومخـالفـات

م ـ ــروري ـ ــة وم ـ ــس ـ ــاع ـ ــده يف عــملـي ــات إره ــابـي ــة
وجرائم متفرقة.

دور اجملتمع

دخـل مجـم ـ ــوع ـ ــة مـن اإلح ـ ــداث للـتـحقــيق
معهم وبعـد االنتهاء سـألنا البـاحثة (مـاجدة
عبــد) عن عـدد اإلحـداث الــذين يـزورون هـذا
املكـان فـأجـابـت أسبــوعيــا بحـدود عـشــر تهم
بني سـرقــات وتهـديـد وجــرائم أخـرى واغـلب
اإلح ـ ــداث ضح ـ ــاي ـ ــا طالق األب ـ ــويــن وع ـ ــدم
متـابعة الـدراسة وغيـاب دور املوجـه وعن فترة
األحك ـ ــام وأيـن يقـض ــونه ــا ق ــالــت :ان احلكـم
حـسب عمـر احلـدث وهنـالك مـدرسـة تـأهيل
الفتيان من عمـر  18-15سنة ومدرسة تأهيل
الـصـبـي ـ ــان مـن عـم ــر 11ال ــى  15سـن ــة وب ــاقـي
األعـم ـ ــار دون الع ــاش ــرة ت ــرأف احملكـم ــة بهـم
ويخضعون إلى مراقبة سلوك.
وحــول تكـرار احلــدث وارتكــابه جــرائم أخـرى

أوضحت الباحثة قائلة أن العقوبة رادع كبير
له ويــبق ـ ــى دور اجملـتــمع يف احـت ـ ــوائه عـنـ ــد
اخل ـ ــروج وض ـ ــرورة أن ت ــوف ــر ال ــدول ــة أعـم ــاال
تـتـالءم مع أعـم ـ ــار األح ـ ــداث إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى
تـفعيل دور املـدارس اإلصالحيـة املـوجـودة يف
بغ ـ ــداد فقــط وكـم ـ ــا تـعلـم ف ــاحمل ــافــظ ــات ال
ت ــرسل األحــداث إل ــى بغ ــداد بل يــودعــون يف
مـراكــز الشـرطـة بــأقسـام خـاصـة بهـم ويجب
عدم اختالطهم مع الكبار.

نقص التحقيقات

السيـدة أنعام محمد مسؤولة قسم األحداث
يف احملـكـم ـ ــة ق ـ ــالـت:إن ح ــدث الـي ــوم لـي ــس
كح ــدث أالمــس،ف ــوس ــائل اإلعالم امل ــوج ــودة
واإلغــراءات وال ـ ــوضع األمـنـي غـيــر امل ـسـتقــر
كلهـا تـشجع علـى انخـراط احلـدث يف عـالم
اجل ـ ــرمي ـ ــة م ـ ــؤك ـ ــدة ب ــان ل ــديـن ـ ــا نقــص ـ ـ ًا يف
الـتحقـيق ـ ــات األوليــة وعــدم تفــرغ الـشــرطــة
ووجود صعوبات أمام املبلغني.

تفعيل القانون

وقــال احملــامـي علـي ح ـسـني الــربـيعـي حــول
إمكـانـات احلــد من ظـاهـرة جــرائم األحـداث
البـد من إصـدار قـانـون حـازم لآلبـاء بضـرورة
استمـرار أبنـائهم يف املـدرسـة ومحـاسبـة األب
املقـصر أو تفعيل قـانون عمل األحـداث وعدم
ت ـ ــركهـم مي ـ ــارس ـ ــون أعـم ــال الـتــس ــول وبعـض
األعـم ـ ــال غـي ــر الالئق ــة بهـم وبـن ــاء م ــدارس
إصالحـي ــة يف احمل ــافــظ ــات وع ــدم زجهـم يف
سجــون الـكبــار وتـتحـمل الــدولــة املـس ــؤوليــة
ال أن محـكـمـ ــة
األكـب ـ ــر يف ذلـك وأض ــاف ق ــائـ ً
األح ـ ــداث يف ب ـ ـ ــابل ج ــنح وجــن ـ ــاي ـ ــات وهــي
مختصـة باحلـدث وهنـالك بعض اخملـالفات
يف االقـضيــة والنـواحـي ويكــون القـرار والـبت
فيه من قبل قاضي محكمة املنطقة إذا كانت
ضمن صالحياته.

اصدقاء السوء

وق ـ ــال جـب ـ ــار عـي ـ ــدان شخـي ــر وال ــد احلـ ــدث
(س)املـتهـم بج ـ ــرائـم س ــرق ــة ب ــأن ول ــده ت ــرك
املــدرســة وعـمل يف احلـي الـصـنــاعـي لف ــشله
فـيهــا وعـمل ســابقــا مع خــاله يف شــراء املــواد
القـدميـة والـسكـراب وقــد ألقـى بــاللــوم علـى
أص ـ ــدق ـ ــاء الــس ـ ــوء ال ــذيـن اسـتخ ــدم ــوه ك ــأداة
لــس ـ ــرق ـ ــة الـبـي ـ ــوت وحـني س ــألـن ــاه عـن وال ــدة
احلـدث قال إنهـا مطلـقة وتعـيش يف منـطقة
أخرى.
وق ـ ــال (ح.ك) املـتهـم بــس ــرق ــة مـحل ألجه ــزة
املوبايل بـأن هذه هي املرة األولـى وقد أغراني
مجمـوعة من أصدقـاء السوء واعتـرف بأنهم
كـانـوا يـتنـاولـون بعـض احلبـوب اخملــدرة قبل
أن يـتم إلقــاء القبـض علـيهم .حـاالت أخـرى
خ ـطـي ـ ــرة حـيـث ق ــامــت بعــض اجملـم ــوعـ ــات
اإلره ـ ــابـي ـ ــة ب ــاسـتخ ــدام األح ــداث يف أعـم ــال
ال ـ ــسلــب والقــتل ل ــذلـك ن ــرى ض ــرورة قـيـ ــام

الـدولة باتخـاذ اإلجراءات السـريعة واملنـاسبة
إلنق ـ ــاذ األح ـ ــداث مــن االجن ـ ــرار يف ع ـ ــالــم
اجلرمية.السيد حمزة احلسيني مدير سابق
لـدار األحـداث أجـاب عن سـؤالنـا حـول احلـد
ال
من اجنـرار احلـدث يف عــالم اجلـرميـة قــائ ً
أن ال ـب ـيــت واجمل ـتــمع وال ـ ــدول ـ ــة يــتحــمل ـ ــون
املــس ـ ــؤولـي ــة يف م ــا يح ــدث الن احل ــدث حـني
يتـرك املـدرسـة ويـنغمـس يف أعمـال شـاقـة ال
تنــاسـب عمــره يـتع ــامل مع الــواقع اجلــديــد
برؤيـة جديـدة وتصـورات مختـلفة عـن أقرانه
ويــشعــر بــالـنقـص ل ــذلك يــريــد الـتعــويـض
وحتقيق غـاياته بأقصر الـطرق وهذا يتطلب
أن نكــون دقيـقني يف تعــاملنـا مع احلـدث وان
ال نـقسـو عليه ونـشعـره بـالـنقص وضـرورة أن
يعـي ذوو احل ــدث ال ــواجــب امللق ــى علـيهـم يف
متابعـة أبنائـهم وكذلك علـى الدولـة أن تعيد
فـتح مــراكــز األحــداث يف احملــافـظــات حـتــى
ت ـ ــأخ ـ ــذ دوره ـ ــا احلقــيقــي يف ت ـ ــوجــيه ه ـ ــذه
الشريحة املهمة يف اجملتمع.

