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بعد اكتشافه احلقيقة متأخراً

ضـــــــــــــــابـــــــط رشطــــــــــة يقتــــــــــــل شقيقـــــه ويســــــلم نفســـــه للعـــــــــدالة
بغداد/سها الشيخلي

كان صمته
محيراً..
وعناده كبيراً
يف عدم البوح
بقصته ..سألته
باستفزاز!
*هل يحرجك ان اخوض
يف تفاصيل حياتك
اخلاصة؟
اشار برأسه بالنفياخبرتني احملامية ان
قصتك ال تشبه بقية
القصص ..ففيها من
الغرابة واملصادفة الشيء
الكثير اذا كنت مصراً على
عدم سردها بعد انقضاء
ثالث سنوات او يزيد على
اطالق سراحك بتهمة
القتل وعودتك ثانية الى
احملكمة ببالغ من زوجتك
ومطالبتها بحقوقها
كزوجة مطلقة وحقوق
اطفالها
الثالثة..

فـســوف جتعلـني اشعـر بــالفـشل
أول مرة يف مهمتي ماذا تقول؟
قال بعد صمت:
 حـ ـ ـ ـ ـسـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـاً مـ ــن اجـل ان التف ــشلــي يف مهـمــتكِ ه ــذه الـتـي
ت ـ ــصـ ـ ـ ـ ــري ــن عـلـ ـيـه ـ ـ ـ ــا ..ل ـكِ م ـ ـ ـ ــا
تريدين !..سألته:
•قصتك ال اعـرف تفاصـيلها

ال ـ ــدق ــيقـ ـ ــة لـك ـن ـنــي عـ ـ ــرفــت ان
ـ
محـورهـا يـدور حــول –اخليـانـة
الزوجية -اليس كذلك؟
•قال بحزن والم وحسرة:
 هي كذلك فعالً.هل تــشعــر بــالــذنـب ..او النــدمالنـك قــتلــت شقــيقـك مــن اجل
امرأة؟ قال غاضباً:

* كـ ـن ــت اشـعـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــانـه مـحـ ـ ـ ــور
اجل ــرميـ ــة ..وانه اخل ــائـن االول
ويجـب ان يـن ـ ــال ق ـص ـ ــاصه ان ـ ــا
شقـيـقه الـ ــذي رعـ ــاه وكـ ــان االب
واالم لـه ..شعـ ــرت سـ ــاعــتهـ ــا ان
ذلك الـرجل ال يـستـحق احليـاة
بعد ان فعل ما فعل
* لتبدأ القصة ..من اولها..
-قال حسناً..

بعـ ــد وفـ ــاة ابــي ..حلقــته امـي..
واص ــبحــت مـع شق ــيقــي الـ ـ ــذي
يـ ـ ـصـغـ ـ ـ ـ ــرن ــي ب ـ ـ ـ ــاربـع س ــن ـ ـ ـ ــوات
وحـ ــي ـ ـ ـ ـ ــديـ ــن ..ك ـ ـنـ ــت ال ازال يف
املـ ــرحل ــة االخـي ــرة مـن دراسـتـي
اجلــامعيـة -اكــادمييـة الـشـرطـة
وتخـرجت ضـابطـاً وكـان اخي ال
ي ـ ــزال يف املـ ـ ــرحل ـ ــة ال ــنه ـ ــائ ـي ـ ــة
لل ــدراس ــة االع ــدادي ــة ..وك ــانـت
جــارتنـا ارملـة لـديهــا اربع بنـات
جـ ـ ـمـ ـ ـيـالت ..إال ان احـ ـ ـ ـ ـ ــداه ـ ــن
كـ ــانـت تـالحقـنـي بـن ـظ ـ ــراتهـ ــا..
واستـجبـت لهــا وصــرت ادعــوهــا
للـصعـود الــى سيـارتـي الوصلهـا
يف طريق ذهـابي الـى عملـي الى
مــدرسـتهــا ودامـت تلـك العالقــة
البــريئـة ملــدة سنــة كنـت خاللهـا
ارقـب سل ــوكه ــا ..اسـي ــر خـلفه ــا
راجـالً ع ــنـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ــروجـه ـ ـ ـ ــا م ــن
م ــدرسـته ــا ..حـت ــى ت ــاك ــدت مـن
ح ـ ـ ـس ــن سـلـ ـ ـ ـ ــوكـه ـ ـ ـ ــا تـق ـ ـ ـ ــدم ــت
ـ
خلـ ـط ـب ــته ـ ـ ــا بعـ ـ ــد ان ادركــت ان
بيـتنـا بحـاجـة الـى امـرأة تـرعـى
شـ ـ ــؤونه ..وت ـ ــزوج ــتهـ ـ ــا بع ـ ــد ان
اكمـلت حتـصـيلهــا االعــدادي يف
ع ــام  1993لـم تكـن لـي رغـب ــة يف
اكمـال دراستها اجلـامعية النني
ارى ان حقــوق البـيت ومـراعــاته
اهـم بكـثيــر مـن اكمــال الــزوجــة
حتصيلها الدراسي..
م ـ ــرت احل ـي ـ ــاة ب ـي ـن ـن ـ ــا ه ـ ــان ـئ ـ ــة
وسعـي ــدة ..اخـي وهـي يف الـبـيـت
النـه يف االصـل ب ـ ـيـ ــت ابـ ــي ولـه
احلق فيه مثلـما لي انا كذلك..
اخـب ــرت زوجـتـي ان تـتع ــامل مع
اخي على انه أخوها هي ايضاً..
اجن ـبــت زوج ـت ــي طفـلهـ ـ ــا االول
فــرحـن ــا نحـن الـثالث ــة بق ــدومه

قايض املحكمة اجلنائية يف ذي قار:
العدالة ال تستثني املسؤول احلكومي

فقـ ــد اشـ ــاع يف الـبـيـت جـ ــواً مـن
احمل ــبـ ـ ـ ــة وال ـ ـصـفـ ـ ـ ــاء ..ث ــم تـاله
الثـاني والـثالـث ..يف عام 2001م
تخــرج شقيقـي وعني مـدرسـاً يف
احـ ـ ـ ــدى املـ ـ ـ ــدارس االعـ ـ ـ ــداديـ ـ ـ ــة
القــريبــة مـن منـطقـتنــا وســارت
احليـاة بـيننـا بـشكل طبـيعي انـا
مــنهـمـك بعــملـي وب ـ ــاخلفـ ــارات
التي يـستوجبهـا عملي يف جهاز
حـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــاس خـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة يف تـلــك
امل ـ ــرحلـ ــة ..كـنـت أبـيـت خـ ــافـ ــراً
خــارج الـبيـت احيــان ـاً مــطمـئن ـاً
الـ ـ ـ ـ ـ ــى ان زوج ـ ـتـ ــي واطـف ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي
بـحمــايــة اخـي البل كـنت غــالب ـاً
ما اسافر خارج العاصمة تفانياً
يف واجبي فقد عرف عني الدقة
واالخالص يف عملي..
وذات يـوم شعـرت بـألم يف سـاقي
وتـشنج كبـير يف قـدمي مع ورم..
راجــعـ ـ ــت االطـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
التـشـخيــص اني اع ــاني انــزالق
الفقـرات ..لكـن األلم زحف الـى
جانبي االمين وكـان التشخيص
الـث ــانـي انـي م ـص ــاب ب ــالــته ــاب
الـكلـ ــى وزحف االلـم الـ ــى اسفل
البطن فكان التشخيص الثالث
وجـ ـ ـ ــود (فـ ـتـق) وطـ ـبـ ـي ــب آخـ ـ ـ ــر
اخ ـب ـ ــرنــي ب ـ ــال ــته ـ ــاب يف ك ـيـ ــس
الـصفـن وبعــد حتــالـيل عــديــدة
واشعـة وسـونـار سـألنـي الطـبيب
ان ك ـنــت مــتـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ـاً ف ـ ـ ــاج ـب ـتـه
ب ـ ـ ــااليج ـ ـ ــاب فق ـ ـ ــال ..ال عل ـيـك
هنـاك مـراكـز عـديـدة يف املـدينـة
تـستـطيـع من خاللهـا احلصـول
علـى طفل بطـريقـة هي االقـرب
مــن اطف ــال االن ــانـبـيــب لكــنه ــا
بـ ـشـكل آخـ ــر ..وسـ ــألـتـه بعـ ــد ان
لعب الفـار بعبي كمـا يقولون يف

ح ــالـتـي هـ ــذه هل بـ ــاالمك ــان ان
اكـون اب ـاً؟ (بعــد ان اخفيـت عنه
وج ـ ـ ــود ثالث ـ ـ ــة اوالد يح ــملـ ـ ــون
اسـمـي) ف ــاج ــابـنـي ال ـطـبـيـب ال
مي ـك ــن ذلــك لـ ـ ـضـعـف واضـح يف
مق ــدرتـك عل ــى االجن ــاب ..البل
مـن امل ـسـتحــيل إال بع ــد عـملـي ــة
ج ــراحـي ــة ه ــذا اذا جنحـت تـلك
العملية فـستحتاج الـى كورسات
م ـن ـ ـشـ ـط ـ ــة ..شـك ـ ــرت الـ ـط ـب ـيــب
وخ ــرجـت م ـس ــرعـ ـاً ال ــى بـيـتـي..
دخل ــت علـ ـ ــى زوج ـتــي والـ ــشـ ـ ــرر
يـتطـايـر مـن عيـني ..قـلت لهـا..
هـؤالء الصغار ليـسوا من صلبي
انهم ابناء رجل آخـر ..قولي من
هـو ..ارادت االنكـار ..بكت نـافيـة
ان تكـون قـد عـاشــرت رجالً آخـر
غ ـي ـ ــري ..اخ ـب ـ ــرته ـ ــا مب ـ ــا ق ـ ــاله
الـ ـط ـب ـيــب ..قـ ـ ــالــت اذهــب الـ ـ ــى
عيــادة اخ ــرى ..وانتـظ ــرت حتــى
ال ـصـبـ ــاح لـم اذهـب الـ ــى عــملـي
كـ ـ ـ ــاملعــت ـ ـ ــاد ..بل ت ـ ـ ــوجهــت الـ ـ ــى
مختـبرات التحاليل يف املدينة..
الثـانـي ..والثــالث ..وكلهـا اكـدت
صح ــة م ــا ذهـب الــيه الـتـحلــيل
االول ومـ ــا قـ ــاله ال ـطـبـيـب لـي..
ذه ـبــت مـ ــسـ ـ ــرع ـ ـ ـاً الـ ـ ــى ال ـب ـيــت
فـ ــوجـ ــدت زوجـتـي قـ ــد غـ ــادرت..
ذهبت الـى بيت امـها فـاخبـرتني
امهـ ـ ــا انه ـ ــا ق ـ ــد س ـ ــاف ـ ــرت ال ـ ــى
محــافظـة اخــرى يف بيـت اختهـا
وت ـ ــركــت لــي ه ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة..
فـضـضـت ال ــرس ــال ــة علـ ــى عجل
فـوجدتهـا تخبـرني بـأنها عـاشت
ط ـ ــوال ه ـ ــذه ال ـ ـس ـن ـ ــوات زوج ـ ــة
لـ ــرجلـني هـم ــا –انـ ــا وشقــيقـي-
وان ابن ــائي هـم ابنــاء شـقيـقي..
ولـم تكـن تعلـم ان امــرهــا ســوف

ينكـشف لـوال هـذا املـرض الـذي
الّـم بـي وتق ـسـم اغلــظ االمي ــان
انها لـم تعرف رجالً ثـالثا!! واذا
اردت الـتــأك ــد علـي ان اسـتـنــطق
اخـي الـ ــذي راودهـ ــا يف اول يـ ــوم
دخلـت فيه الـبيت ..وقـد متـنعت
ع ــنه لـك ــنه اغـ ـ ــواه ـ ـ ــا ..وتخ ـتــم
رسالتهـا بانهـا مظلومـة وتطلب
منـي ان اداري علــى فـضـيحـتهــا
ذلك مـن اجل الصغـار ثم تقـول
ال فــرق بني العـم واالب تصـوري
هكـذا تقـولهــا بكل وقـاحـة وقلـة
حـي ــاء ..ذهـبـت ك ــاجملـن ــون ال ــى
ب ـ ـي ـ ـتـ ــي وواجـهـ ــت اخـ ــي ب ـ ـتـلــك
احلقــائق الــدامغــة وبعـد احلـاح
مني اعتـرف اخي بـكل ما قـالته
زوجـتـي ..ومـ ــا كـ ــان مـنـي إال ان
اخـ ـ ــرجــت مـ ــسـ ـ ــدســي واطـلقــت
رصاصات باجتاه اخي الذي خر
علــى اثــرهــا ص ــريعـ ـاً ..وسلـمـت
نف ـ ـســي ال ـ ـ ــى العـ ـ ــدالـ ـ ــة فـ ـ ــانـ ـ ــا
القـتيل ..وانـا الـضحيـة ومع كل
ذلـك تقـبلـت كل الـصفــات الـتـي
لـ ـ ـ ـصـقـ ــت بـ ــي ..مـ ــن مـج ـ ـ ـ ـ ــرم..
وقـ ــاتـل !!..وبقـيـت ق ـضـيـتـي يف
احمل ــاكـم وام ــام القـضـ ــاء وحكـم
علي بالسـجن املؤبد ..ثم خفف
الـ ـ ـسـج ــن مل ـ ـ ــدة  15س ــن ـ ـ ــة ..ويف
اواخر عام 2002م عندما افرغت
السجـون من القـتلة والـنشـالني
واحملكـومني بـاالحكـام اخلفيـفة
واملتـوسطـة اطلـق سراحـي عدت
الســأل عـن تـلك اخلــائـنــة الـتـي
كـ ـ ــانــت حت ــمل اس ـمــي م ــن اجل
اوالد اخــي ..ف ـ ـ ــوج ـ ـ ــدتـه ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد
سـ ـ ــافـ ـ ــرت الـ ـ ــى احـ ـ ــدى الـ ـ ــدول
اجملـاورة ..لقد طلقتها واملشكلة
اننـي ال اقوى علـى رؤية الـصغار

فهـم لـي ـس ــوا ابـن ــائـي وان ك ــان ــوا
يحــملـ ــون اسـمـي يف هـ ــوي ـ ــاتهـم
امل ــدنـي ــة ..ان ــا احـبهـم واج ــدهـم
ضح ـي ـ ــة ظ ـ ــروف خ ـ ــارج ـ ــة عــن
ارادتـه ــم ..اخ ــبـ ـ ـ ــرتـه ــم امـه ــم ان
شجـاراً حـدث بني عـمهم وابـيهم
وقـد تطـور الى ان يـقدم والـدهم
عل ــى قتـل عمـهم ..هـم صغــار ال
يـدركون االمـور فالكـبرى عمـرها
 11سـنـ ــة والـ ــوس ـطـ ــى  7سـنـ ــوات
والـ ـ ـ ـطـفـل االخـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر عـ ــم ـ ـ ـ ـ ــره 4
سنوات..
وجاءت االحداث االخيرة يف عام
 2003ل ــيح ــيل ـنــي ال ـ ــى ح ـب ـيـ ــس
الـدار ال أخــرج منهـا اال ملـراجعـة
الـطـبـيـب ومعـي خ ــادم ــة عج ــوز
تديـر لي أمـر املنـزل ..قبل اشـهر
تلقيـت منها دعوى نفقة لالوالد
وه ــذا مــن حقهـم .ح ــالـ ــة اهله ــا
املـاديــة جيـدة لـكنـني ال اقـبل ان
ينفق على اوالدي ..عفـواً اقصد
اوالد اخـي خـ ــالهـم ..ل ــدي داران
مـؤجـرتــان ..افكـر يف ان تـسـتقل
مع اوالدهـ ـ ــا يف احـ ـ ــداهــمـ ـ ــا وان
اخـصص لهـم مبلغـاً يكفـي لسـد
متــطلبـات االوالد فـانــا واحلمـد
هلل ميسور احلال.
• ملـ ــاذا ال تغف ــر له ــا مـن اجل
االوالد وتع ـي ـ ــده ـ ــا ال ـ ــى ب ـيــته ـ ــا
ويـكفـي الـن ــدم واالسف علــى مــا
فات؟
مح ــال ان يحـ ــدث ذلك ..ف ــان ــارجل ذو ك ـ ــرام ـ ــة وال اق ـبـل عل ـ ــى
زوجـ ــة خـ ــائـن ـ ــة ان تعـيـ ــش معـي
حتت سقف واحد حتى لو حدث
ذلـك م ــن اجل االوالد ..وص ـ ــدق
من قال
الزوج ..آخر من يعلم!!

يف محكمة بداءة ميسان

 50حـــــــــالة طــــــالق تقابلهــــــــــا  20للــــــزواج شهريــــــاً
ميسان -محمد احلمراني

الناصرية  /حسني كرمي العامل
اشـ ـ ـ ـ ـ ــاد قـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــي حتـق ـ ـيـق
احملكمـة اجلنـائيـة املـركـزيـة
يف ذي ق ـ ــار مبـ ـ ــوقف رج ـ ــال
القـ ـض ـ ــاء واالدعـ ـ ــاء الع ـ ــام
ال ـ ـ ــراف ــض لـكـل مح ـ ـ ــاوالت
الـت ـ ــدخل والـتـ ــأثـي ـ ــر علـ ــى
القـ ـضـ ـ ــاء وتـ ـ ــوقـع الفـ ـ ــشل
الذريع لتلك احملاوالت.
وقــال الق ــاضي كــامل رشــاد
يف تصـريح خص بـه املدى :
نـح ــن ال مي ـك ــن ان ن ـك ـ ـ ـ ــون
مـثـ ــالـيـني اكـثـ ــر مــن الالزم
ون ــدعـي ان االح ــزاب واحل ــرك ــات ال ـسـي ــاسـي ــة ال حت ــاول
الت ــاثيــر يف القـضــاء ،نـعم حت ــاول واستـطـيع ان اجــزم ان
الق ـضـ ــاة رجـ ــال شـجع ـ ــان يعــملـ ــون بـ ــاسـتـقالل تـ ــام وال
يرتبطون بـأية حركة وأيـة جهة سياسيـة ويتصدون بحزم
الي محــاولــة لـلتــدخل يف عـمل القـضــاء والتــاثيــر علـيه
ولـذلك فـان كل محــاوالت التــاثيـر علـى الـقضـاء سـتبـوء
بــالفـشل امــام مــوقف القـضــاة ورجــال القـضــاء الــرافـض
لكل ممارسة غير حضارية.
واضـ ــاف الق ــاضـي رش ــاد ان ال ــدول املـتق ــدم ــة ح ـض ــاري ــا
تـفتخــر بقـوة قـضــائهـا واسـتقالل رجــاله عن الـسلـطـتني
التشريعية والتنفيذية.

قوانني عادلة

وعن مـدى استجابة القوانني ملواجهـة املظاهر االجرامية
التي تشهدها الساحة العراقية يف الظرف الراهن قال :
ب ــالنــسبــة الــى القــوانـني الع ــراقيــة إنهــا قــوانـني حكـيمــة
تـستنـد الى اسـس عادلـة ،بإمـكانـها مـعاجلـة كل اجلـرائم

بخطوط عامة عـريضة ومع ذلك التفت املشرع العراقي
الـى اجلـرائم اجلـديـدة الـتي ظهـرت بعــد السقـوط وسن
لها قوانـني جديدة فمثال صدر قانون االرهاب عام 2005
وركـز علـى اجلـرميـة االرهــابيـة وعـرفهـا بـانهـا اجلـرميـة
التي تـرتكب مـن قبل مجمـوعة اشخـاص ضد اجلـمهور
او الشخص بـدافع العنف او االبتـزاز وادخال الـرهبة يف
نفـوس النـاس وشـدد يف معـاقبـة مـرتكـبيهـا حتـى وصلت
العقوبـة الى االعدام يف املـادة الرابعة منه كـما ان املشرع
الع ــراقي يف جــرميــة االرهــاب اشــار الــى مع ــاقبــة كـل من
يــؤوي ويقــدم الــدعـم لالرهــابـي .ومن ج ــانب اخــر بــرزت
ظاهرة جديدة هي ظاهرة تعاطي وجتارة اخملدرات وبيع
االدوية خارج االماكن اخملصصة واالجراءات القانونية
بهــذا الـصــدد هـي املعــاقـبــة والـتـصــدي مل ــرتكـبـيه ــا وفق
القانون العراقي  111لسنة  1969وقانون اخملدرات الذي
نص علـى معـاقبـة كل من يـزرع ويـستـورد ويصـدر ويـبيع
ويحـوز ويتـاجـر بـاملـواد اخملـدرة وقـد ارفق املـشـرع جـدوالً
باملواد اخملدرة .
اما بخصوص ظاهرة بيع االدوية خارج نطاق املؤسسات
الصحية فقـد عاقب علـيها املشـرع بالقرار رقـم  39لسنة
 1994املعــدل بــالقــرار  135لــسنــة  1996بعقــوبــات رادعــة
وكافـية لـلحد مـن هذه اجلـرمية وبـاعتـقادي ان القـانون
العراقي قادر على ردع اجملرمني.
وعن تنفيذ االوامر القضائية قال :
االجهـزة االمنيـة تعمل حتت اشـراف القضـاء ،فالقـضاء
يـقرر واالجهـزة االمنـية تـنفذ ومـا الحظـته خالل عملي
يف احملكمة اجلنـائية املركزيـة ان االجهزة االمنية يف ذي
قــار متعـاونــة وتنفـذ القـرارات بـدقـة ويف الــوقت احملـدد،
ومـع ذلك فــان أي م ـس ــؤول حكــومـي ميـتـنع عـن تـنفـيــذ
القـرار فـان هـذه احملـكمـة تـفتـح بحقه قـضيـة مـسـتقلـة
وتتخذ االجراءات املناسبة بحقه.

يف محكمة بـداءة العمارة وبـني العشرات
مـن ال ــرج ــال والـن ـس ــاء الـ ــواقفـني ق ــرب
غـرف الـقضـاة جتــولت (املـدى) لـتتعـرف
علـ ــى الق ـضـ ــايـ ــا االكـثـ ــر ح ـضـ ــورا امـ ــام
طـ ـ ــاوالت القـ ـضـ ـ ــاة فـكـ ـ ــان لقـ ـ ــاؤنـ ـ ــا مع
الـب ــاحـث ــة االجـتـم ــاعـي ــة (لـيلـ ــى جعف ــر
ح ـسـني) الـتـي حت ــدثـت يف الـب ــداي ــة عـن
م ـ ـشــكلـ ـ ــة الـ ــطالق وقـ ـ ــال ــت انهـ ـ ــا اش ــبه
بالسـرطان بدأ يـنتشر يف جـسد اجملتمع
امليـس ــاني حـيث مت احـصــاء ( )50حــالــة
طالق شهريـا وبسبب ارتفاع هذه النسبة
طل ـبــت م ــن القـ ـض ـ ــاة ان ي ـتــم ت ـ ــاخ ـي ـ ــر
مـع ـ ـ ــامـالت كـل مــن ي ـ ـطـلــب ذلـك ،لـعـلـه
يـ ـ ــراجـع نف ـ ــسه او نـ ــطلــب م ـنـه طالق ـ ـ ـاً
ش ــرعـيـ ـاً مـن رجل ديـن ونـبغـي مــن ذلك
تـأخير التـرتيبات القـانونيـة ،لعل الزوج
وزوج ــته ي ـ ـ ــراجع ـ ـ ــان انفـ ـ ــسه ـمـ ـ ــا وت ـتــم
مـ ـصـ ـ ــاحل ــته ـمـ ـ ــا وت ـ ـ ــواصل ال ـبـ ـ ــاح ـثـ ـ ــة
االجـتم ــاعيــة قــائلــة عـن اسبــاب ارتفــاع
نسبـة الطالق مايلـي :يف االغلب تتسبب
ظـاهـرة البطـالـة يف خـلق مشـاكل اسـريـة
عـديـدة خـاصـة عنـدمـا يكـون الـزوج غيـر
مق ـتـ ـ ــدر عل ـ ــى ت ـ ــوف ـي ـ ــر االح ـت ـي ـ ــاج ـ ــات
الـ ـض ـ ــروري ـ ــة لـلعـ ـ ــائل ـ ــة وك ـ ــذلــك بع ــض
الع ــوائل تــطلـب مـن ال ــزوج م ــا ال يق ــدر
عليه مثل طلب تكوين بيت منفصل عن
ب ـيــت الع ـ ــائل ـ ــة او ش ـ ــراء شق ـ ــة ف ـ ــاغلــب
النـساء بعد الـزواج بفترة قصـيرة يرغنب
بــاالسـتقالل وتــرك بـيـت العــائلــة وحـني
تـصر الزوجـة على طلبهـا تتولـد املشاكل
الـتـي تـ ــؤدي الـ ــى ال ــطالق .امـ ــا اغـ ــرب
طالق شه ــدته ال ـسـي ــدة (لـيلـ ــى جعف ــر)
فــتق ـ ــول :لق ـ ــد تعـ ــرفــت علـ ــى زوجـ ــة مت
تـطلـيقهــا بعــد خمـسـة ايـام مـن زواجهـا
وحـني قلت للـزوج عن الـسبب قـال انه ال

يــريــد تـطلـيق زوجـتـه وانه يحـبه ــا ولكـن
ابـن عـمه ــا (نه ــى)علـيه ــا وق ــال يجـب ان
تــطلق حـتــى لــو كــانـت حــامـال وبخالف
ذلك سـتحصل مـشكلــة كبيـرة لعـشيـرتنـا
ونـدخلها يف معـارك التنتهي مع عـشيرة
إبـن عم الـزوجـة .ســالنــا عن الـطالق من
قـبل رجال الدين(الـطالق الشرعي) وهل
له تـاثيـر بـارتفـاع هـذه النـسبـة؟ فـاجـابت
الـباحثـة االجتمـاعية :طـبعا رجـل الدين
ي ــسهـم يف ال ــسعـي الـ ــى اصالح املـ ـشـكل ــة
والميـكن اعـتمــاد الـطالق علــى يــديه اال
يف حـالة تصـديقه من احملكمـة.وماذا عن
دعاوى التفـريق؟:يف االغلب تتقـدم بهذه
الدعـاوى النساء وهي قليلـة يف محافظة
مـيـ ـس ــان وحـني تــصلـن ــا ق ـض ــايـ ــا كه ــذه
ن ــرفــضه ــا اال يف ح ــالـ ــة ان يك ــون ال ــزوج
مدمناً او يعاني عقماً دائمياً ويف االغلب
نتاخر يف التنفيذ يف مثل هذه الدعاوي.
قـرب غـرفـة القــاضي التـقيت شـابـاً يـريـد
ت ـ ـطـلـ ـيـق زوجـ ـتـه وح ــني طـلـ ـب ــت مـ ـنـه ان

يتحـدث لي عـن اسبــاب الطالق قـال :انـا
أشـك بـ ـ ــان لهـ ـ ــا عالقـ ـ ــة مع اح ـ ــد اب ـن ـ ــاء
اجليــران وحــاولـت ان ابعــد ه ــذه الفكــرة
ع ـنــي وحــني ف ـ ــاحتــته ـ ــا اخ ـب ـ ــرت اهـله ـ ــا
وهجمـوا علـينـا بــاسلحـتهم يف مـنتـصف
الليل وحـدثت مـواجهه بـاالسلحـة بـيننـا
تطـورت لتـصبح مـشكلــة عشـائـريـة واالن
ال اقـدر ان اعيـدهـا الـى املنـزل لـذا قـررت
ان اطلقهـا .هـذا الشـاب لـديـه من زوجته
ثالثة اطفال .
امــا املــشكلــة االخ ــرى ،التـي لهــا حـضــور
فـ ــاعل يف مـحكـم ــة بـ ــداءة العـمـ ــارة فهـي
الــزواج من ثــانيـة وسجلـت االحصــائيـات
اكـثـ ــر مـن ( )20حـ ــالـ ــة زواج يف كـل شهـ ــر
وحول هـذا املوضـوع قالـت (ليلي جعـفر)
مـن اهم شــروط الــزواج من امــرأة ثــانيــة
هـو ان يكـون الـزوج متـمكنـا مـاديـا ولـديه
القــدرة علــى اعــالــة عــائـلتـني ويفـضل ان
تكـون الزوجـة االولى تعـاني من مـانع ما
كـ ــان يـك ـ ــون عقـمـ ـ ـاً او عجـ ــزاً او مـ ــرض ـ ـاً

يجعلهـا طريحـة الفراش واضـافت:ولكن
حقـيق ــة ان اغلـب الــذيـن يـتــزوجــون مـن
ثانية يف العمـارة اليراعون هذه الشروط
واغلـبهـم ب ــدخل م ــادي مح ــدود ويجـب ــر
زوج ــته ويـ ـضـعهـ ـ ــا امـ ـ ــام االمـ ـ ــر ال ـ ـ ــواقع
ويرغـمها ان تـاتي الـى احملكمـة ونحن يف
االغلـب مـن ال جن ــد ل ــديه ق ــدرة م ــالـي ــة
نطــالبه بـسنـد عقــار اواوراق سيـارة اوكل
مـايـثبـت انه متـمكـن يف احليــاة وبخالف
ذلـك النـ ــوافـق علـ ــى زواجـه ..علـمـ ــا بـ ــان
اغلـب ال ــزوجـ ــات الل ــواتـي تـ ــزوج علـيهـن
ازواجهن وتعرفت عليهن من مواليد.
( )70و( )80او اقل مـن ذلـك واليعـ ــانـني
مـن عاهـات وحني تـسأل الـزوج ملاذا تـريد
ان تـت ــزوج؟ يقـ ــول لك مـثال (اري ــد أكـث ــر
العـ ـشـيـ ــرة)..او(اهلل محـلل وانـت حتـ ــرم)
واضــافـت يف نهــايــة كالمهــا :اننـي اقتــرح
عل ـ ـ ــى وزارة الع ـ ـ ــدل ان تخـ ـص ــص م ـبـلغ
مليون دينـار كمردود مالـي لكل من يريد
ان يتـزوج من امـرأة ثانـية الن هـذا املبلغ
حـقيقـة وحـده كـفيل بـاعـالـة عــائلتـيني
.بع ــد ان ودعـت الـب ــاحـث ــة االجـتـم ــاعـي ــة
الـتقيـت مع (رحيـم عطـار  45عـامـا) كـان
يريـد ان يحصل علـى عقد لـزوجة ثـانية
وهـي مـن مـ ــوالـيـ ــد  1960بـيـنـمـ ــا زوجــته
االول ــى مـن ت ــول ــد  1973ولـ ــديهـ ــا اربع ــة
اطفال اكبـرهم يف الصف االول املتوسط
قـ ــال الـ ــزوج انه يـ ــريـ ــد اطفـ ــاالً والـ ــزواج
نعـم ــة وحـني س ــالـته عـن راتـبه ق ــال ان ــا
مـوظف ولـدي راتب ()250الف دينـارقلت
لـه هل تتـمكـن من اعـالــة زوجتـيك بهـذا
الـراتب؟ قـال نعم .الـزوجـة االولـى قـالت
ان ــا وافقـت عل ــى زواجه ولــوال م ــوافقـتـي
لـرماني انـا واطفالـي يف الشارع وانـا ابنة
عمه واخاف من كالم الناس.

أوراق حتقيق

إختطفــــــــــوه مرتيــــــــــن وحصلـــــوا عــــــىل  20ألــــــــــــف دوالر وســــــــــــجن مـــــــــدى احليــــاة
اسراء العزيِ

كان ( يتناول عشاءه مع عائلته حني دهمته مفرزة للشرطة
حاول ( س  ) ..استخدام مهارته يف التمثيل للتخلص من طوق
املفرزة اال ان محاوالته ذهبت ادراج الرياح امام املعلومات
املؤكدة لدى املفرزة عن اجلرم الذي ارتكبه  ،ويف مركز الشرطة
سقطت اقنعة املتهم (س ) ..امام احلقائق التي جوبه بها من
قبل ضابط التحقيق .
ـم ــا طـبـيعـ ــة اجلـ ــرم الـ ــذي ارتكـبه وكــيف تع ــاملـت
ف ـ
احملكمة مع هذا اجملرم وشركائه ؟

االختطاف االول

حـضــر املــشتـكي ( ا .م .ع) الــى مــركــز شــرطــة () ...
ـش ــرطـ ــة بـ ــانـه تعـ ــرض لعــملـيـ ــة
ال ـ ـ
ض ــابــط ـ
واخ ــب ــر ـ
ـط ــاف مـن قـبـل شخ ـصـني اقـتـ ــاداه ال ـ ــى جهـ ــة
اخـتـ ـ
مجهـولـة وروى تفـاصيل عـمليـة االخـتطـاف كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يلى :
يقــول اخملـطــوف  :يف ال ـســاعــة الــس ــابعــة والـنـصف
وبيـنما كنت اروم اخلروج بسـيارتي من داري الواقعة
يف منطقة (  ).....قام شخصان باختطايف من امام
داري واقـتــادانـي الــى جهـ ــة مجهــولــة بعــد ان ربـطــا

عيـني بقـطعــة قمـاش وبقـيت مـحتجـزا لــديهم مـدة
اربعـة ايـام كـانـوا خاللهـا يقـومـون بتعـذيبـي وكسـروا
ـصل ــوا بـ ــزوجـتـي ط ــالـبـني مـنه ــا
بع ــد ذلك اتـ ـ
انفـي  ،ـ
م ـبـلـغ ثـالثــني الـف دوالر مـقـ ـ ـ ــابـل اطـالق س ـ ـ ــراحــي
مف ــاوضـ ــات شـ ــاقـ ــة مت الـتـ ــوصـل التفـ ــاق مع
وبع ــد ـ
ـ
العصـابـة  ،علـى اطالق ســراحي مقـابل عـشـرة آالف
دوالر.
واسـتـطــاع اخملـطــوف يف اثـنــاء فـتــرة اخـتـط ــافه مـن
ـرف ـ ــة شخ ـصـني مــن العــصـ ــابـ ــة وهـمـ ــا (س وح )
مع ـ ـ
ـ
ومعهم امرأتان.

االختطاف الثاني ؟

يبـدو ان الـعشـرة آالف دوالر لـم تكن كـافيـة لـشهـوات

هـذه العصابـة فقاموا بـاختطافه للـمرة الثانـية بعد
شـهرين من تـأريخ االختطـاف االول !! فكيف حصل
ذلك وملاذا؟
حـضــر صــاحـب ــن ــا للـمــرة الـثــانـيــة ال ــى نفــس مــركــز
الشرطة وابلغهم احلادثة التالية:
يقــول امل ـشـتكـي  :حـضــرت الـ ــى محلـي يف مـنــطقــة
الـشـورجـة وهـو مـخصـص لبـيع االدوات الكهـربــائيـة
ـرأت ــان وطلـبـتــا مـنـي جتهـيــز دارهـمــا ال ــواقعــة يف
امـ ـ
منـطقة ( ) ....بـاملواد الكهـربائيـة فأعـطيتهمـا ورقة
بــاالسعــار مع رقـم الهــاتف اجلــوال لالتـص ــال بي يف
امل ــوافقـ ــة علـ ــى اسعـ ــاري وفـعال ات ــصلـت بـي
ـال ــة ـ
حـ ـ
ـ
وت ــدعـ ــى ( )....وطلـبـت مـنــي جلـب امل ــواد
اح ــداهـن ـ
ـ
املطلـوبة الـى الدار وفعال اخـذت عنوان الـدار وهيأت
البـضــاعــة وذهـبت الــى املكــان املـتفق علـيه  ،جــاءت
االمــرأتــان ب ـسـيــارة نـ ــوع اوبل وذهـبـت خـلفهـمــا الــى
احـدى الدور وبعـد ان انزلـت البضـاعة ودخلـت الدار
اشه ــر شخـصـ ــان الـ ــسالح بـ ــوجهـي ووضع ــوا قــطع ــة
ـ
قـماش علـى عيني وضـربوني يف امـاكن مختلـفة من
ج ـســدي وكـنـت يف نفــس الغــرفــة الـتـي كــانــوا فـيهــا
يـتنـاقـشـون حــول خطـطهم القـادمـة وهـم يحتـسـون
ـم ـ ــر ويف اث ــن ـ ــاء ذلـك اسـتـ ــطعـت ازاح ـ ــة ق ــطع ـ ــة
اخل ـ
الـقمــاش عـن عيـني وعــرفـت اثنـني من اخلــاطـفني ،
وبـقيـت نفـس املــدة الـســابقــة وجــرت املـســاومــة علــى

اطالق سـراحـي بنفـس الـطــريقــة ونفـس املـبلغ وقـد
امل ـبـلـغ مـ ــن شـقـ ـيـق زوج ــت ــي ومت اطـالق
ـت ـ ـ ـس ــل ـ ــم ـ ـ ــوا ـ
سراحي.

يف قبضة العدالة

بع ــد ـت ــدويـن اقـ ــوال املـ ـشـتـكـي وال ــشهـ ــود مت القـ ــاء
ـ
القبض على املتهم الـرئيسي الذي قـال امام ضابط
املــركــز ان الــدعــوى عـليـه كيــديــة واحلقـيقــة انه كــان
علـى عالقـة غــراميـة مع زوجـة املـشتـكي وقـد تعـرف
عليهـا يف دار لـلسـمسـرة والعـائــدة لـ( ).....وهي من
اقـارب زوجة املـشتكي وقـد عاشـرها معـاشرة االزواج
يف تلك الـدار واضــاف املتـهم ان هــذه العالقـة كــانت
بعلم شقـيق زوجة املـشتكي وانكـر قيامـه باي عمـلية
خـطف سـواء كـان وحـده او بــاالشتــراك مع آخــرين
وانه برىء من التهمة املوجهة.

استنتاج احملكمة

لدى مـناقـشة االدلـة يف القضـية وجـدت احملكـمة ان
اقوال املـشتكـي قد تعـززت باقـوال الشـاهد الـذي قام
بتـسليـم مبلغ الفـدية الـى املتهـم على شـكل دفعتني
بعــد حتــديــد مــوعـ ــدين لـلتـسلـم لقــاء اطالق ســراح
اخملطـوف كما تـأيد ذلك بـاقوال الشـاهد خـاصة ان
ادعاء املتهم بـان هناك شامة يف اعلى الثدي االمين

من جــسم زوجـة املــشتـكي وانه شـاهـد هــذه العالمـة
عنـد معاشرتـه لها والذي نفـاه تقرير الـطب العدلي
املــرقم ( )........والـذي افــاد بعـدم وجــود مثل هـذه
العالمـة والعالقــة غيـر املـشـروعـة ممـا يـتنـاقـض مع
ادعـاء املـتهم بـوجـود مثل هـذه العالقـة االمـر الـذي
ولــد القـنــاعــة لــدى هـ ــذه احملكـمــة ب ــارتكــاب املـتهـم
حــادثــة خـطف امل ـشـتكـي وم ـســاوم ــة ذويه عل ــى دفع
ـدي ــة لقـ ــاء اطالق سـ ــراحه وملـ ــا تق ــدم ولـكف ــاي ــة
الف ـ ـ
ـ
ض ــد املـتهـم قـ ــررت احملكـمـ ــة ادانـته وتـطـبـيق
االدل ــة ـ
ـ
النص القانوني بحقه.

قرار احملكمة

حكمـت احملكمـة علـى املـدان بـالـسجن مــدى احليـاة
اس ـتـ ــن ـ ــادا الحـكـ ـ ــام املـ ـ ــادة  /421حـ ـ ه مــن قـ ـ ــانـ ـ ــون
العـقوبات مع احتساب مدة موقوفيته وذلك لقيامه
وبــاالشتـراك مـع متهـمني اخــرين مفـرقـة قـضيـتهم
بخــطف امل ـشــتكـي بـ ــاالك ــراه وحتـت ته ــدي ــد الــسالح
لغــرض احلصـول علــى مكــاسب مـاديــة واالحتفـاظ
للمـشـتكـي بحق املـطــالبـة بــالتعـويـض عن االضـرار
التي حلقت به جراء احلادث.
صــدر احلـكم حـضــوريــا وبــاالتفــاق اسـتنــادا الحكــام
املادة /128أ من قانون اصول احملاكم اجلزائية قابال
للتمييز وافهم علنا يف ...........

