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بعــد أن تـــزوجت حبيب أختهــــا..

ســـــاقت زوجهــــــــــــــا للقـــــضـــــــــــــاء بعـــــــد أن اكتشفــــــت خيــانتـــــه
بغداد /سها الشيخلي

رسول  ..احملبة
ق ـ ــالــت الـ ـط ـب ـيــب ـ ــة (ســن ـ ــاء)
بحزن:
كـ ــان ابـن عـمـنـ ــا قـ ــد ارتـبــط
بـعالقـ ـ ــة حــب ح ـم ـيــم ـ ـ ــة مع
شقـيقتـي الكبـرى التي كـانت
تكبـرني بـ 7سنـوات ولـم يعلم
بــتلـك الـعالقـ ــة سـ ــواي ذلـك
الن قـطـيعــة كــانت قــد وقـعت
بني اســرتـينــا بــسبـب ميــراث
بـيـت وال ــديـن ــا..وم ــا ان ت ــويف
(األب واالخ) ح ــت ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــرت
تسـوية الـديون وامليـراث وكان
والـ ــدي قـ ــد اسـتـ ــول ـ ــى علـ ــى
حصـة عمي لـسداد ديـنه وقد

اتـهم والــدي بــانـه ابتــز عـمي
(أخـ ـ ـ ــاه) واش ــتـ ـ ـ ــرى حـ ــصـ ـتـه
ب ـث ـمــن بـخ ـ ــس ..مم ـ ـ ــا اث ـ ـ ــار
حف ـيــظ ـ ــة اس ـ ــرته وخ ـ ــاص ـ ــة
زوجـ ــة عـمـي (والـ ــدته) الـتـي
كـانت تضمـر العداء لـوالدتي
السـب ــاب ع ــدي ــدة غ ــالـبـ ـاً م ــا
حت ــدث بـني االس ــر وخ ــاص ــة
زوجـات االشقاء والـتي تطلق
علــيه ـ ــا ب ـ ــامل ـ ــوروث الـ ــشع ـبــي
(نسوان احلموين)!..
كنـت يف العـاشـرة مـن عمـري
وك ــانت شـقيـقي الـكبــرى (ن)
يف الــس ــابع ــة عــش ــر عـن ــدم ــا
اح ـبــت ابــن ع ـمــن ـ ــا (ح) ..لــم

يجـد احلـبيبـان وسيلــة لنقل
اخــبـ ـ ــارهــمـ ـ ــا سـ ـ ــواي ..ك ـنــت
(رسـول احملبة) بـني شقيقتي
وابـن عمـي ..انقل رسـائـلهمـا
املـلتـهبــة ..فقــد كـنت اشــاهــد
شقيقـتي تبكـي لدى قـراءتها
لـتـلك ال ــرس ــائل ..كـم ــا كـنـت
انقل الـتــوصـيــات فـيهــا وهـي
تـكـ ـ ــون بجـ ـ ــان ــب الهـ ـ ــاتف يف
ساعة معينة ليتحدثا ..كنت
الطفلة الوحيدة التي تدخل
بـيـت عـمــي بع ـ ــد ان ق ـ ــاطـعه
اخوتي واخـواتي الكبـار ..كان
ابــن ع ـمــن ـ ــا ه ـ ــو ال ـ ـس ـبــب يف
الـتــمهـيـ ــد الســتقـبـ ــالـي وان

كنـت اجد زوجـة عمي تـتقبل
ذلـك عـل ـ ـ ــى مـ ــضـ ــض ولـكــن
وج ــود بـن ــات يف مـثل عـم ــري
لـ ـ ــدى ع ـمــي جـعل ـنــي اتـ ـ ــردد
علـى دارهـم من اجل الـزيـارة
تـ ــارة ومــن اجل االســتف ــسـ ــار
ع ــن ال ـ ـ ــدروس ت ـ ـ ــارة اخ ـ ـ ــرى
ح ــي ــث ك ــنـ ـ ـ ــا (ال ــب ــنـ ـ ـ ــات) يف
م ـ ــدرس ـ ــة واح ـ ــدة ..وب ـ ــذلـك
كـانـت لي حـريــة التـنقـل بني
دارن ـ ـ ـ ــا ودار ع ــم ــي ال ـ ـ ـ ــذي ال
يـبعــد كـثيــراً عن دارنــا ..كــان
ابــن ع ـمــي يـكــبـ ـ ــر شقــيق ـتــي
ب ـسـنـتـني فقـط ويف امل ــرحل ــة
االخ ــيـ ـ ـ ـ ــرة م ــن الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة
االع ـ ــداديـ ـ ــة ..جنح ب ــتف ـ ــوق
وقــبل يف الـكلـيـ ــة ال ـطـبـيـ ــة..
وكان ينتظـر تخرجه ليتقدم
خلـطبـة شقيـقتي رغـم علمه
مبـعـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة االهـل م ــن كـال
الـط ــرفني ..كـنت اجــد زوجــة
عـمـي تـنـظــر لـي ش ــزراً كلـمــا
وجــدتي احتـدث هـامـسـة مع
ابن عـمي ..كـنت ارتـبك وانــا
يف مـثـل تلـك الـ ـسـن فـ ــالـ ــوذ
بـ ـ ـ ــالـفـ ـ ـ ــرار حـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ــة مـع ــي
ق ــصـ ـ ــاصـ ـ ــة ورق او رسـ ـ ــالـ ـ ــة
شفوية قصيرة..
وكـ ـ ــان ــت شق ــيق ـتــي ت ـتــم ــتع
بجـم ـ ــال قل ن ـظـيـ ــره ..كـمـ ــا
كـانت متفـوقة يف دروسـها إال
ان والدي كـان غير مـتحمس
الكمــال دراسـتهــا اجلــامـعيــة
فهــي ت ـثــي ـ ــر االن ـتــب ـ ــاه عــن ـ ــد
سيــرهــا يف الـش ــارع فمــا كــان
مـ ـنـه إال ان يـ ـ ـصـحـ ـبـهـ ـ ـ ـ ــا يف

ذهابها وايابها الى االعدادية
وج ـ ــاءه الف ـ ــرج ح ـيــث تق ـ ــدم
خلـ ـط ـبــته ـ ــا اح ـ ــد ال ـ ــرج ـ ــال
املــت ــنفـ ـ ــذيــن مــن حـكـ ـ ــومـ ـ ــة
الـنــظ ــام الــس ــابـق فخ ـطـبه ــا
البـنه ال ــوحـي ــد بع ــد ان رأه ــا
تنتـظر قـدوم والدي الخـذها
الـ ــى الـبـيـت ..ف ــسـ ــأل عــنهـ ــا
فــوجــده ــا من عــائلــة كــرميــة
وثـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة ..رح ــب كـل م ــن يف
ال ــب ــي ــت بـ ـتـلــك اخل ـ ــط ــب ـ ـ ـ ــة
بــاسـتـثـنــائـي ..ارسلـت اخـتـي
رسـالة بيـدي تخبر ابـن عمنا
بـاألمر لـكنه وقف حائـراً فهو
مـ ــا زال طـ ــالـب ـ ـاً يف امل ـ ــرحلـ ــة
الـثـ ــانـي ـ ــة للـكلـيـ ــة ال ـطـبـيـ ــة
واخل ــصـ ـ ــام ب ــني العـ ـ ــائل ـتــني
مي ـ ـنـع مـفـ ـ ـ ـ ــاحتـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ــدي
ب ـ ــاخلـ ـطــب ـ ــة ..ثــم ان امـ ـ ــامه
سنــوات لـكي يـتخــرج واالمــر
اآلخ ــر واألهـم ه ــو ان عـمـن ــا
كان متقاعداً ال ميتلك سوى
الـ ــبـ ــيـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ــس ــك ـ ـنـه
ومجـم ــوع ــة مـن االبـن ــاء م ــا
زال ــوا يف م ــرحل ــة ال ــدراس ــة..
وهو االبن البكر له..
ت ـ ــزوجــت شقــيقـتـي مـن ابـن
ذلك املـتـنف ــذ وك ــانــت حفل ــة
حتدث عـنها الـوسط احلـاكم
آنـذاك كثيـراً ..كـان قـد حـدث
ذلك يف عام  1992وبني دموع
شـقيقـتي وحــزني مت زفــافهـا
الـى ذلك الفـتى املـدلل الذي
اســاء معــاملـته ــا من ــذ اليــوم
االول لـزواجهـا ..اجنبـت منه
ثالث ــة ابن ــاء لكـنه ــا لم تـطق

قتلوا سائق السيارة والشرطي
اسراء العزي
تـبني للمحكـمة انه وبتـاريخ احلادث
املصادف  2003/11/4استخـبر مركز
ش ـ ــرطـ ـ ــة الق ـ ــدس مــن ق ــبل اح ـ ــدى
دوريات النجدة بحصول حادثة قتل
يف منطقـة الشعب الحد االشخاص
لغرض سرقـة سيارته من قبل ثالثة
اشـخـ ـ ـ ـ ــاص عـلـ ـ ـ ـ ــى اثـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ــا متـ ــت
مـطــاردتهـم من قـبل احــدى دوريــات
النجـدة فقـام احــد املتهـمني بـالقـاء
قنبلة يدوية على دورية النجدة ادت
الى استشهاد اجملـنى عليه الشرطي
حـازم راشـد كـرمي واصـابـة الـشــرطي
فالح ح ـسـن علـي وتـبـني فـيـم ــا بع ــد
قتـل اجملنــى علـيه صــاحب الــسيــارة
نـ ـ ــوع كـ ـ ــورال ولـ ـ ــدى تـ ـ ــدويــن اقـ ـ ــوال
امل ــدعـي ــة ب ــاحلق ال ــشخـصـي (ج-ح)
وال ــدة اجملنــى علـيه (ب) افــادت بــان
شهـ ــادته ــا لـيـ ـســت شه ــادة عـي ــانـي ــة
بــاحلــادث وان ولــدهــا اجملـن ــى علـيه
كـان قد خـرج بتاريخ احلـادث للعمل
ب ـسـيـ ــارته لغ ــرض االج ــرة ولـم يع ــد
الـ ــى الـ ــدار ومت اخـبـ ــارهـ ــا يف الـيـ ــوم
التـالـي بتعـرض ولـدهـا الـى حـادثـة
قـتل لغـرض سـرقــة سيـارته مـن قبل
املـ ـتـهـ ـم ــني كـل م ــن (ع،ل وع.ح وع.م)
وق ـ ـ ــد طـلـ ـب ــت الـ ـ ـشـك ـ ـ ــوى ض ـ ـ ــده ــم
واتخ ــا ذ االجـ ــراءات الق ــان ــونـي ــة
بحقهم ولدى القبض على املتهمني

امل ــذك ــوريـن وت ــدويـن اقـ ــوالهــم فق ــد
اع ـت ـ ــرف ـ ــوا ب ـ ــاحل ـ ــادث ام ـ ــام احملـقق
وقــاضـي الـتحقـيق حـيـث انــا أفــادوا
بـ ـ ــانه س ـبـق وان مت االتف ـ ــاق ب ـيــنهــم
علــى ســرقــة احــدى ال ـسـيــارات وقــد
حـضــروا جـمـيع ـاً الــى مـنـطقــة بــاب
املع ـظـم ب ـ ــأسـلحــتهـم الـ ــشخ ـصـي ـ ــة
(م ـ ـس ـ ــدس ـ ــات) يف حــني ك ـ ــان املــتهــم
(ع.ح) يحمل معـه رمانـة يدويـة وقد
اس ـت ـ ــأج ـ ــروا س ـي ـ ــارة اجمل ـنـ ـ ــى عل ــيه
(ع.ك) وه ــي ن ـ ـ ـ ــوع ك ـ ـ ـ ــورال لـغ ـ ـ ـ ــرض
الــذه ــاب بهـم الــى مـنـطقــة الــشعـب
حـيث جلـس املتهـم (ع.ك) يف املقعـد
االمامي قرب الـسائق يف حني جلس
بقـيـ ــة املــتهـمـني يف املـقعـ ــد اخلـلفـي
للـسيارة وعنـد وصولهم الـى منطقة
الــشعـب طلـبــوا مـن س ــائق ال ـسـيــارة
الـتوقف وتـرك السيـارة اال انه رفض
ذلـك فقــام املـتهـمــان كل مـن (ع.ك و
ع.م) بـاشهـار املسـدس عليه واطلـقوا
الـن ـ ــار علــيه ونـتــيجـ ــة لـ ــذلـك فقـ ــد
اصطـدمت السيارة بـاحدى االشجار
وتــوقفـت عن ــد ذلك حـضــرت احــدى
دوريــات النجـدة وقـامـت مبطــاردتهم
داخل االزقـ ــة واطالق الـنـ ــار علــيهـم
لغــرض القبــض عليـهم فقـام املـتهم
(ع.ح) برمي رمانـة يدوية على دورية
الـ ـنـجـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــانـفـجـ ـ ـ ــرت وادت الـ ـ ـ ــى

زواج لم يالق الترحيب!!
اخـبــرته مبــا حل بــشقـيقـتـي
فـقـ ـ ـ ــال انـه يـعـل ــم بـ ـ ـ ــذلــك..
اخبــرته ايـض ـاً انهــا م ــا زالت
حتـبه وحتن الـيه إال انه قـال
انه ال يستطيع االرتباط بها
بعـ ــد طـالقهـ ــا وكـ ــان نـ ــاقـم ـ ـاً
عليها.
قـ ــال انهـ ــا كـ ــانـت تـ ـسـت ـطــيع
الرفـض واملقاومـة لو ارادت..
لكـنه ــا هـي االخ ــرى رك ـضـت
وراء الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
واجلـ ـ ــاه..وج ـ ـ ــدته ي ــتحـ ـ ــدث
عـنهــا ح ــانقـ ـاً واصف ـاً ايــاهــا
بــاخلـيــانــة ..كـم ــا ويهـتـم بـي
ويُـطــري عل ــى البـحث الــذي
قـدمـته وعنـد عــودتنــا اقتـرح
عـل ــي ان اق ـ ـ ــوم بـ ــطـ ـبـع ذلـك
البحـث على شـكل كراس وان
اقـ ـ ــدمـه لل ــنقـ ـ ــابـ ـ ــة وسـ ـ ــوف
يسـاعدنـي هو بـذلك وبحكم

شكوك وظنون
ويف حـفـل ال ـ ـ ـ ــزواج الـ ـتـق ـ ـ ـ ــى
احلـبـيـب ــان ..وج ــدته مي ــسك
بـي ــده ــا وي ــرحـب به ــا ب ـشـكل
لفــت ال ــيه جــم ــيع االن ــظـ ـ ــار
وهـو يقـول لهـا ..لـم ار اجمل
مــنك يف هـ ــذا احلفل! ك ــانـت
تلك العبـارة قد اصـابت مني
مق ـتـالً صح ـيـح انه ـ ــا ك ـ ــانــت
رائعـ ــة اجلـمـ ــال وق ـ ــد لفـتـت
الـيه ــا االنـظ ــار وقـ ــد وضعـت
تــاج ـاً علــى رأسه ــا من املــاس
فـبـ ــدت كــملـكـ ــة مــن ملـكـ ــات
االس ـ ــاطــي ـ ــر ولــم اكــن ان ـ ــا –

احلقيقة ..الدامغة
ولـكـن مـع االسف ال ــشـ ــديـ ــد
كانت االيـام حتمل لي رائحة
اخلـي ــان ــة مـن قـبل االثـنـني..
ممـا جعلت شكـوكي وظنـوني
تكـبـ ــر وتكـب ــر لـت ــؤرق ن ــومـي
ول ـ ـتـح ـ ـيـل حـ ــيـ ـ ـ ـ ــاتـ ــي الـ ـ ـ ـ ــى
جحـيـم ..وذات ي ــوم س ــاف ــرت
يف رحـلـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـل واتـ ـ ـصـلـ ــت
ه ــاتفـي ـاً بـبـيـتـي وســألـت مـن
يوجد فقالت لي اخلادمة ان
شق ــيق ـتــي ت ـ ــزورنـ ـ ــا كل ي ـ ــوم
عـصراً ..وعـند عـودتي سـألت
زوجــي عــن م ــن يح ــضـ ـ ــر يف
غـي ــابـي فـنفـ ــى ان يك ــون ق ــد
اس ــتق ــبل احـ ـ ــداً ..اص ــبحــت
مـ ـ ـ ــراق ــب ــت ــي لـه ه ــي شـغـل ــي
الـ ـ ــشـ ـ ـ ــاغـل ..اسـ ـ ـ ــأل عـ ـنـه يف
عيـادتـه فتقـول لـي املمـرضـة

من احكام القضاء

انكروا اجلريمة ثم اعرتفوا فحكم عليهم بالسجن املؤبد
اسـتـ ــشهـ ــاد الـ ـشـ ــرطـي حـ ــازم راشـ ــد
واصــابــة الـشــرطـي فالح حــسن عـلي
وعـن ــد ع ــودة ال ــدوري ــة ال ــى اجملـن ــى
علـيه عبــد البــاسط كـرمي تـبني بـأنه
فـارق احليـاة وعنـد احضـار املتـهمني
امـام هــذه احملكمـة وتـدوين اقــوالهم
فقـد تـراجعـوا عن اقـوالهـم السـابقـة
امل ــدون ــة امـ ــام احملقق ويف الــتحقـيق
حـيـث افــاد املـتهـم (ع.م) ب ــانه بــريء
مـن الــتهـم ــة امل ـسـن ــدة الـيـه وانه لـم
يشتـرك يف حادثـة قتل اجملنـى عليه
عب ــد البــاسـط كــرمي لغــرض ســرقــة
سـيــارتـه مع بقـيــة املـتهـمـني يف حـني
افـ ـ ــاد امل ــته ـم ـ ـ ــان كل مــن (ع -وع.ك)
بــانه سـبق ان حـصـلت مـشــاجــرة مع
ســائق الــسيــارة الكــورال علــى مقـدار
االجـ ـ ــرة وقـ ـ ــد اخـ ـ ــرج امل ــتهــم (ع.ك)
م ـسـ ــدسه وان ـطـلقـت مـنهـ ــا اطالق ــة
اص ــابت الـســائق وقـتلـته وانـهم ــا لم
يقـ ـص ـ ــدا س ـ ــرق ـ ــة ال ـ ـس ـي ـ ــارة ول ـ ــدى
منـاقـشـة االدلــة يف القـضيـة وجـدت
احمل ـكـ ـمـ ـ ـ ــة ان اعـ ـتـ ـ ـ ــراف املـ ـتـهـ ـم ــني
الصـريحـة بـاحلـادث امـام احملـققني
يف ال ــتحـقق ق ـ ـ ــد تعـ ـ ــززت بـ ـ ــاقـ ـ ــوال
امل ـ ـ ـ ـ ــدعـ ــني ب ـ ـ ـ ـ ــاحلـق الـ ـ ـ ـ ـشـخ ـ ـ ـصـ ــي
(ص.ح.ي) و(م.ك.ح) والـ ـ ـ ـ ـ ـشــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ومح ـضـ ــر الك ــشف واخمل ـطــط عل ــى
محل احلـادث ومـحضـر الكــشف عن

الـع ـ ــيـ ـ ـ ـ ــش مـعـه فـ ـ ـ ـطـل ـ ــب ـ ــت
الـطالق ..وعــادت ال ــى بيـتنــا
مع ثالثة من االبناء..
انقطعت عالقتي ببيت عمي
بعـد ان انـتقلنـا الـى مـنطقـة
تـبع ــد عنـهم كـثيــراً فـلم اعــد
الــتقـي بـبـنـ ــات عـمـي كـثـيـ ــراً
وانــشغـلن ــا جمـيع ـاً بـحي ــاتنــا
وتـخ ـ ـ ـ ــرج ــت ان ـ ـ ـ ــا االخ ـ ـ ـ ــرى
طبيبة..
وذات ي ــوم ويف م ــؤمت ــر طـبـي
عقــد يف عمــان التقـيت بــابن
ع ـمــي -ح ـبــي ــب شق ــيق ـتــي-
وكانت صدفة جميلة.

ق ــرابـته مـنـي كـنـت الـتقـي به
مــرات عــديــدة مـن اجل تـلك
املـهمــة ..ويف احــدى النــدوات
صـ ـ ــارحــن ــي بح ـبـه ..شعـ ـ ــرت
ب ــدوار واح ــراج ..كـيف لـي ان
ارتــبـ ــط بح ـبــي ــب شق ــيق ـتــي
ال ـتــي مـ ـ ــا زالــت حتــن ال ــيه..
ووج ـ ـ ـ ــدت ــن ــي اجت ـ ـ ـ ــاوب مـعـه
م ـتــن ـ ـ ــاســي ـ ـ ــة كـل عـالق ـ ـ ــة لـه
باملاضي ..لكنني كنت اخشى
رفـ ــض وال ـ ـ ــدي لـه ..وص ـ ـ ــدق
ظ ــن ــي فـقـ ـ ـ ـ ــد ثـ ـ ـ ـ ــار والـ ـ ـ ـ ــدي
واشق ـ ــائــي ووال ـ ــدتــي ل ـ ــذلـك
الـ ــطلــب .وقـ ـ ــد اخــبـ ـ ــرنــي ان
ع ــائلـته هـي االخــرى رفـضـت
تـلك الفكـرة وذلك املـشـروع..
ام ــا شقـيقـتـي فق ــد اصـيـبـت
ب ــوج ــوم ..ولـم تـنـبــس بـبـنـت
شــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ..ورغ ـ ـ ــم كــل ذلـ ــك
ال ــرفــض ..رضخ يف الـنه ــاي ــة
اجلميع ..وتزوجنا

العــروس -رغم كل اهـتمــامي
بـبـ ــدلـ ــة الـ ــزف ـ ــاف اصل الـ ــى
نـصف جمـالهــا وشخصـيتهـا
اآلس ــرة ..ك ــانـت تـب ــدو رائع ــة
وهـي حزينـة ..وفاتـنة عنـدما
تـبتـسـم ..يف تلـك اللحـظــات
شعــرت بــاخلــوف ..والـنــدم..
ثـم الـ ـشـك يف ان يـ ـسـتــيقــظ
احل ــب فـجـ ـ ـ ــأة ب ــني االث ــن ــني
ذلـك الن ـنــي ك ـنــت ادرى مــن
غــيـ ـ ــري بقـ ـ ــوة ذلـك احلــب..
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت اراق ـ ـ ـ ــب زوج ـ ـ ـ ــي
وتـق ـ ـ ــاذف ــت ــن ــي ال ـ ـ ـشـك ـ ـ ــوك..
ال ـظـنـ ــون ..كـنـت اخ ــشـ ــى ان
اكــون مخـطئــة وان مــا اشعــر
به هو مجرد اوهام..

التـي تعمل معه انه خـرج مع
ســي ـ ــدة جــم ــيل ـ ــة..وذات ي ـ ــوم
ج ـ ــاءه ن ـ ــداء وه ـ ــو يف الـبـيـت
فخـ ـ ــرج عل ـ ــى عـجل س ـ ــرت..
ورائه بـ ـسـيـ ــارتـي ..فـ ــوجـ ــدته
ي ـقــف ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام دار ويــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج
مفـتـ ــاح ـ ـاً مـن جـيـبـه ويفــتح
الـبـ ــاب ..ومـ ــا ان دخل حـتـ ــى
تـرجلـت من سيـارتي وطـرقت
الـ ــبـ ـ ـ ـ ــاب ..ف ـ ـتـحـ ــت الـ ــبـ ـ ـ ـ ــاب
شـقيقـتي وشعـرت بـالـدهـشـة
عـنــدمــا وجــدتـنـي اقف علــى
الــب ـ ـ ــاب ..دفع ــتهـ ـ ــا جـ ـ ــانــب ـ ـ ـاً
ودخلـت اصــرخ كــاجملـنــونــة..
واقــول لهــا انهــا ســرقت مـني
زوجـي وان ذلك ام ــر ال تقــره
االعـ ـ ـ ـ ـ ــراف وال االديـ ـ ـ ـ ـ ــان وال
الــشـ ــرع ..فخ ــرج مـن غ ــرف ــة
الــن ـ ــوم ومـعه اوراق ك ـ ـشـفه ـ ــا
ام ـ ــامــي علـ ـ ــى انه ـ ــا وثــيق ـ ــة
زواجه مـن شقـيقـتي ثــرت يف
الــدار ..حـطـمـت مــا فـيه بـني
صـمـته ــا وده ـشـته ــا وصفـته
بـ ـ ـ ـ ــاخلـ ـ ـ ـ ــائ ــن ..ووصـفـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا
بــال ــزانيــة .وتــواصل الــسيــدة
حديثها احلزين قائلة.
اتـصـلت بــالــسيــدة احمل ــاميــة
طـ ــالـبـ ــة مــنهـ ــا ان جتـ ــد حالً
مل ـشـكلـتـي ..طــالـبــة مـنهــا ان
تـ ـ ــرفع قـ ـضــيـ ـ ــة طـالق علـ ـ ــى
زوجـ ـ ـ ــي الن ــه ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوج مـ ـ ـ ــن
شـق ـيـق ـتــي وه ـ ـ ــذا ال يـج ـ ـ ــوز
ش ــرعـ ـاً اجلـمع بـني االخـتـني
اجـ ـ ـ ــد نـفـ ـ ــس ــي م ـ ـطـعـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــة
الكـرامـة .حـائـرة خـاصـة وان
لي بنتني من ذلك الزواج..

جـ ـث ـ ـ ــة اجملـ ـن ـ ـ ــى عـلـ ـيـه واسـ ـتـ ـم ـ ـ ــارة
الـت ـش ــريح ومحـضــر ضـبـط الــسالح
لــذا وملــا تقــدم ولكفــايــة االدلــة ضــد
املـتهـمـني ق ــررت احملكـمــة جتــرميهـم
وفق املـ ــادة -1/406ج-ح مـن قـ ــانـ ــون
العقــوبــات وصــدر القــرار حـضــوري ـاً
وبـ ــاالتف ــاق اسـتـنـ ــاداً الحك ــام امل ــادة
/182أ من قـانـون اصـول احملــاكمـات
اجلزائية قـابالً للتمييـز وأفهم علناً
يف 20050/10/31

قرار احملكمة

-1حكـمــت احملكـم ــة عل ــى كل واح ــد
من اجملرمني بالسجن مدى احلياة
-2االحـتف ــاظ ال ــى امل ــدعـني ب ــاحلق
الشخصي بحق املطالبة بالتعويض
عـن االضـ ــرار الـتــي حلقــت بهـم مـن
جـراء احلـادث امـام احملــاكم املــدنيـة
عمالً باحكام املادة  19االصولية
-3تقــديــر اتعــاب محــامــاة احملــامـي
املنـتدب غـازي احمـد البيـاتي مببلغ
مقـداره خمسون الف ديـنار تدفع له
مـن خ ــزيـن ــة ال ــدول ــة بع ــد اكـت ـس ــاب
احلـكـم الـ ــدرجـ ــة القــطعـيـ ــة وصـ ــدر
احلكـم حضـوريـاً وبـاالتفـاق استنـاداً
الحكام املـادة /182أ االصوليـة قابالً
للـتـمـيـي ـ ــز وأفهــم علـن ـ ـاً يف /10/31
20050

قلع عني طفــــل فحكــــم عليه بالـــــــرباءة
محمود علوان

مـلخــص الـ ــدعـ ــوى :ادعـ ــى
امل ــدعـي (ح) ح ـسـب واليـته
عن ابـنه القاصـر (ب) لدى
محـكمـة بـداءة كـركـوك ،ان
ـدع ـ ــى عل ــيه ،الـ ـط ـب ـيــب
امل ـ ـ ـ
(س) بصفته طبـيب عيون،
اجـ ــرى عــملـيـ ــة قلـع العـني
الـيـ ـسـ ــري ألبـنـه القـ ــاصـ ــر
(ب) يف املــستـشفــى العـائـد
للمدعى عليه الثاني ،على
اعـ ـت ـ ــب ـ ـ ــار ان ع ــني ال ـ ـطـفـل
مصابة مبرض خبيث ،وقد
اتـ ــضح ف ـيــمـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد ومــن
خالل الــتقـ ــاريـ ــر ال ـطـبـيـ ــة
الـ ــصـ ـ ـ ــادرة ع ــن الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة
الـتـ ــابعـ ــة للـمـ ــدعـ ــى علــيه
الـ ــث ـ ــالــث ،وزيـ ـ ــر الـ ــصحـ ـ ــة
اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى وظــيفــته ان
عني الـطفل كـانـت مصـابـة
بـ ــاحـمـ ــرار نـ ــاجت عـن نـ ــزف
دم ـ ـ ـ ـ ــوي بـ ـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــب شـ ـ ـ ـ ـ ــدة
ـ
خارجيـة ،وحيث ان اللجنة
املشكلـة بأمـر وزير الـصحة
يف م ـسـت ــشف ــى بـن الهـيـثـم
لـلعـي ــون لـم يـثـبـت لـ ــديه ــا
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ــب ـ ـ ـ ـ ــرر الج ـ ـ ـ ـ ــراء
العــمل ـي ـ ــة امل ـ ــذك ـ ــورة ،مم ـ ــا
يعـنـي أن العـملـيــة اجــريـت
خالف ـاً لالصــول والقـواعـد
الـطـبـيــة ،لــذا فــان املــدعـي

اقــام الــدع ــوى للـمـطــالـبــة
بـ ــالــتعـ ــويــض الـ ــذي قـ ــدره
(خ ـم ـ ــسـ ـ ـ ــة ماليــني ديــنـ ـ ــار
عـ ــراقـي) ل ـ ــذا طلـب دعـ ــوة
املــدعــى علـيهـم للـمــرافعــة
واحلـ ـك ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام ـه ـ ــم
بالتكافل والتضامن ،بدفع
ال ــتع ـ ــوي ــض املـ ـط ـ ــال ــب به،
وحت ـ ـم ـ ـيـلـهـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ــوم
وامل ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــاريـف ،ولـغ ـ ـ ـ ـ ــرض
ـ
الــرسم فــانه اقــام الــدعــوى
مبــبلغ ع ـش ــرة االف ديـن ــار،
مع احـتف ــاظه بحق اقــامــة
دعـوى منـظمـة او مـستقلـة
بــالبـاقـي من املـبلغ املـذكـور
ويف ضوء تقدير اخلبراء.
قرار محكمة بداءة كركوك
اص ـ ـ ــدرت محـكــمـ ـ ــة بـ ـ ــداءة
ـ
كـركـوك بـاالضبـارة املـرقمـة
/105آب 2001/وب ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــاريـخ
 2002/2/11حـ ـ ــك ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
حضورياً يقـضي برد دعوى
امل ــدعـي ح ـسـب واليـته عـن
ابنه القاصر (ب) وحتميله
املصـاريف واتعـاب محـامـاة
ـح ـ ـ ــام ــي اخل ـ ـص ــم طـع ــن
م ـ
امل ـ ــدع ــي بق ـ ــرار احملـك ـم ـ ــة،
مـحكـم ــة الـب ــداءة متـيـي ــزاً
طـالبـاً نقـض احلكم املمـيز

ولـالسـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة يف
الالئحة التميـيزية فقررت
محكمـة التـمييـز بـحكمهـا
املرقم  /439مـدينة ثـالثة/
 ،2002وتـاريخ ،2002/5/19
نقض احلكم املمـيز واعادة
اضــبـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى ال ـ ـ ــى
مـحكـمـتهـ ــا لل ـسـي ــر فـيه ــا
ع ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وف ــق ال ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
التـمييـزي ،واتبـاعـاً للقـرار
التمييزي آنف الذكر ،فقد
اص ــدرت مـحكـم ــة الـب ــداءة
قرارهـا بتاريخ 2003/1/15
حكماً حضورياً يقضي برد
دع ـ ـ ـ ــوى املـ ـ ـ ـ ــدع ــي حـ ـ ـ ـس ــب
ـ
واليـته علــى ابـنه القــاصــر
(ب) وحتـ ـمـ ـيـلـه الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم
القـضائيـة واتعاب محـاماة
مح ـ ــامــي اخلـ ـص ــم .طعــن
ـ
املـدعي مـرة اخـرى وحـسب
والي ـ ـ ـتــه ،بــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار حـ ــكـ ـ ــم
ـ
محـكــمـ ـ ــة الــبـ ـ ــداءة لـ ـ ــدى
محـكمــة الـتمـييــز ،ط ــالب ـاً
نقـ ــض القـ ـ ـ ــرار لالســبـ ـ ــاب
واحلـ ـيـ ـث ــيـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــواردة يف
الالئحــة الـتمـييــزيــة ،وقــد
اصــدرت محـكمـة الـتمـييـز
احلكم االتي:
قرار محكمة التمييز
ل ــدى الـت ــدقـيق وامل ــداول ــة،

وجـد ان الطـعن التـمييـزي
واق ــع ضـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
القــانــونـيــة ،فـتقــرر قـبــوله
شــكالً ،ولـ ـ ـ ــدى ال ـن ــظ ـ ـ ــر يف
م ـ ــوض ـ ــوع احلـكــم امل ـم ـي ـ ــز،
وج ــد انـه صحـيح ومـ ــوافق
للقـانــون حيـث ان احملكمـة
اتـبعـت الق ــرار الـتـمـيـي ــزي
املرقم  /439مـدنية ثـالثة/
 2002وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ يف /5/19
 2002وركـ ـن ــت يف تـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــر
ع ـ ــدم مق ـصـ ــريـ ــة املـ ــدعـ ــى
علــيه ،امل ـم ـي ـ ــز علــيه ،ال ـ ــى
ت ــق ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــر اخل ــبـ ـ ـ ـ ــراء م ــن
االطب ــاء اخملتــصني ،الــذي
تبـني منـه ان ليـسـت هنـاك
مق ـصـ ــري ـ ــة علـ ــى املـ ــدعـ ــى
عل ــيه ،وملـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان تقـ ـ ــريـ ـ ــر
اخل ـب ـ ــراء ق ـ ــد ج ـ ــاء معـلالً
ومـ ـسـبـب ـ ـاً ف ـ ــانه ي ـصـلح ان
يك ــون سـبـب ـ ـاً للـحكـم ،ل ــذا
قــرر تصـديـق احلكم املـميـز
ورد االعـتراضـات التميـزية
وصــدر القــرار بــاألتفــاق يف
 12شـ ـ ــوال 1424هـ امل ـ ـ ــوافق
20030/12/6
رقــم القـ ــرار  /686مـ ــدنـيـ ــة
ثـ ــالـثـ ــة 2003 /بـت ـ ــاريخ /6
20030/12

املشـاهدة يف احملاكم

األطفــــــــال يـــــــــدفعون ثمـــــــــن أخطـــــــــاء آبــــــــــائهــــم
بغداد/املدى

كثيرة هي املشاكل
واملعاناة التي
تخلفها حاالت االفتراق بني
الزوجني وإذا كانت معاناة
الزوجني كبيرة ومتشعبة بني
احملاكم ومشاكل األهل وأمور
النفقة وإجراءات الطالق
ومتاعب الزوجني فان ما
يواجهه األطفال اكبر فهم
يعانون كباراً وصغاراً دون ذنب
اقترفوه وإمنا هم يدفعون
ثمن أخطاء ورعونة األبوين
اللذين لم يتركا للعقل أي دور
يف حل مشاكلهما التي لومت
االستماع إليها لوجدت الكثير
منها حلوال وال تستدعي
التوصل الى االفتراق ومن
األمور املؤملة والتي هي
نتيجة حلاالت االفتراق
((املشاهدة ))

وهـي كمـا يقـول احملـامـي يحيـى الـشمـري عبـارة
عــن متـكــني ال ـ ــزوج أو ال ـ ــزوج ـ ــة مــن مـ ــش ـ ــاه ـ ــدة
أوالدهـمـ ــا وذلـك اسـتـنـ ــادا إلـ ــى ق ـ ــرار محـكـمـ ــة
األح ــوال ال ــشخ ـصـي ــة حـيـث مت حت ــدي ــد زم ــان
ومك ــان امل ـش ــاه ــدة وان ه ــذه امل ـش ــاه ــدة سـبـبه ــا
اخلالفــات ال ــزوجيــة الـتي أدت إلــى حــدوث مـثل
هذا املنع .

عدم احلضور

ويف ح ــال ــة امـتـن ــاع اح ــد ال ــزوجـني عـن إحـض ــار
األوالد الــذين صـدر قــرار من احملـكمـة بـتمـكني
احـ ــد الـ ــزوجـني مـن م ــشـ ــاهـ ــدتهـم البـ ــد ألحـ ــد
الطـرفني مـن استحصـال كتـاب من اجلهـة التي
يقع فيها احلضـور يؤيد امتنـاع احد الشخصني
عن إحضـار األطفال ويف هذه احلالـة يؤخذ هذا
الكتـاب ويعـرض علــى املنفـذ العـدل الـذي يقـرر
حبس اخملـالف بعد عـرضة علـى قاضي محـكمة
البداءة األول

جمعية حقوق اإلنسان مكان ثابت
للمشاهدة

الــتقـيـن ــا ال ـسـي ــد إسـم ــاعــيل الـب ــدي ــري رئـيــس
اجلـمعيــة وهي املكـان اخملتــار للمـشـاهـدة إذ قـال
إن امل ــشـ ــاهـ ــدة هـي آخـ ــر احللـ ــول بعـ ــد أن تــصل
وضـعيــة ال ــزوجني إلــى طــريق مـســدود وهـي من
األمـ ــور املـ ــؤملـ ــة الـتـي لـ ــو فـكـ ــر الـ ــزوج ـ ــان قلــيال
بعـواقـبهـا وتــأثيـرهـا الـنفـسـي علــى األطفـال ملـا
أق ــدم ــوا علـيه ــا أم ــا عـن اجلـمعـي ــة فهـي مج ــرد
مكـان لهـذه املـشـاهـدة حيـث مت تخصـيص قـاعـة
اللتقـاء األطفـال بـإبـائهم وأمهـاتهم ونحـاول أن
نأخذ دور املصلح.

اللجنة القانونية (املشاهدة حتط من
مكانة املرأة)

إل ــى اللجـن ــة القــانــونـيــة كــانـت وجهـتـنــا حـيـث
التقـينـا بـاآلنـسـة تقــوى اخلطـيب نــائبــة رئيـس
اللجنة القانونية التي أجابت عن أسئلتنا
كيف تقيمني املشاهدة من الناحية اإلنسانية ؟
هـي حتط مـن مكـانـة املـرأة وإنـسـانـيتهـا إضـافـة
إلـى الـبهـذلـة الـتي تـراهـا يف هــذا املكـان كــذلك
الــزوج الــذي يتــرك عـمله ويــأتـي ليــرى أطفــاله
وكأنه غريب
أمـا الـطفل فهـو ال يعـلم من األمــر شيئـ ًا ولـيس
له أيـة مـصلحـة فـيمــا يحــدث بل هـو كـالــدميـة
يجلب إلى هذا املكان ليشاهد أبويه أغراب ًا .

ما هو دور والدي الزوج والزوجة ؟

لألسف الـشـديـد ال دور يـذكــر يف اغلب احلـاالت
ولكـن الب ــد لألب ــويـن س ــواء مـن جه ــة ال ــزوج أم
الزوجة من إيجاد صيغ مـثلى للتعامل وضرورة
أن يكــون لهمـا الــدور االيجــابي يف حل املــشكلـة
ومــراعــاة مـصـي ــر أحفــادهـم ل ــذلك فــان حــالــة
االنفصال ال تخدم كل األطراف

واحملامي ما هو دوره يف هذه
القضايا ؟

لـلـ ـمـح ـ ـ ــام ــي دور كـ ـب ــي ـ ـ ــر يف إصـالح ذات الـ ـب ــني
ويعـتـمـ ــد ذلـك عل ـ ــى اجلهـ ــد الـ ــذي يـب ـ ــذله يف
نـواحي اخليـر والتعـاون والتعـامل مع الطـرفني
بــإنـس ــانيــة وان التكــون أهــواؤه الــشخــصي ــة هي
الدافع وان ال يكون الطمع واحلصول على املال
ال ــوســيل ــة ال ــوحـي ــدة الـتـي ي ــسع ــى مـن اجـله ــا
ولألسف الـشـديـد لـم احلظ طــوال فتـرة عـملي

أن محــامـي ـ ًا قــام بــاحملــاولــة للــوصــول إلــى حل
يـرضـي الطـرفـني علمـا بـان القـضيـة أيـة قـضيـة
البد وان يكون لها حل .

أهم املشاكل التي تواجهكم ؟

أهـم امل ــشـ ــاكل هـ ــو ال ــشجـ ــار الـ ــذي يحـ ــدث بـني
الـزوجـني أثنـاء املـشـاهـدة واغلـب األحيـان تكـون
ال ــزوج ــة هــي امله ــان ــة والـتـي تــتعـ ــرض للـ ـشـتـم
وال ـسـب مـن قـبل ال ــزوج إض ــاف ــة إلـ ــى أن بعــض
األطفــال يكـون لـديهـم التـزام بـالـدوام املــدرسي
واألب ال يتفهم ذلك .
ثــم إن املك ــان ضـيق وغ ــالـب ــا مـ ــا تك ــون الق ــاع ــة
محجوزة فيضطر الوالد للحضور خارج القاعة
ك ــذلك ف ــان الـبعــض يجلـب الع ــائل ــة ب ــأكــمله ــا
للمشاهدة واألخـوات واألعمام ومن الطريف أن
بعـضهم يقوم باالحتفـال بعيد ميالد الطفل يف
اجلمعية ونحن نشارك الفرح طبع ًا .

ما املواعيد التي حددتها دائرة التنفيذ
وهل تتساهلون يف ذلك ؟

دائـم ــا مـ ــاتك ــون امل ــواعـي ــد احمل ــددة هـي م ــرة كل
أسبـوعني وقـد حــددت يف  1و 15من كل شهـر إال
أن الـذي يحـدث هـو عـدم حضـور احـد الطـرفني
ال يف
وحضـور الطـرف الثـاني وهـذا يحدث إشـكا ً
عملنا أما عـن التسهيالت فنعم ألننا نحاول لم
الـشمل وخاصـة إذا كان احـد الزوجـني يسكن يف
محــافـظــة أخــرى عـنــد ذلـك نقــوم بــاسـتقـبــال
ال ــزوجـني يف أي ــام غـي ــر األيـ ــام املقـ ــررة كح ــال ــة
إنـ ـس ــانـي ــة كـم ــا أن عــملـن ــا يف جــمعـيـ ــة حق ــوق
اإلنسان مجان ًا ودون أي مقابل

هل حدث وان مت الوفاق والصفاء

أثناء اللقاء ؟

علــى مــدى ال ـسـنـني لـم
يحـ ــصل أي شــيء مــن
ه ــذا القـبـيل وال ـسـبـب
تزمـت الزوج والـزوجة
ب ـ ـ ــرأي ـيـهــم ـ ـ ــا وع ـ ـ ــدم
حت ــك ـ ــي ـ ــم م ـ ــنـ ـ ـ ـطـق
الـعـقـل وأنـ ـ ـ ــا أرى إن
لـألهل الـ ــدور الكـبـي ــر يف ت ــازمي
األم ــور كـ ــذلك احمل ــامـي أم ــا الــضحـي ــة األكـث ــر
تضرر ًا أالن ويف املستقبل فهم األطفال

سكن خاص

يف ممرات اجلمعية التقـينا السيد مظفر حسن
جـاء ليـشاهـد أطفـاله وحني سـألنـاه عن الـسبب
قال مشاكل احليـاة كثيرة سواء احلـالة املعيشية
للزوج ورمبا عدم وجود سكن مستقل

عدم التوافق

سعـاد وحـودي قــالت إن عـدم الـتكـافـؤ هـو سـبب
االنفـص ــال إذ انه ي ــشع ــر ب ــاالسـتــصغ ــار ك ــونـي
جــامـعيــة ومــوظفــة وهــو ال ميـلك شهــادة وعلــى
ال ــرغـم مــن مح ــاوالتـي ك ـس ــر ه ــذا احل ــاج ــز أو
تـذليل هـذه املـشكلـة إال أن األمـر لم يحـدث ومت
االنفصال وكمـا ترى فان هذه الطفلة هي ابنتي
كما هي ابنته أيض ًا وعلي اإلقرار بذلك .

أخذت كل شيء .

مـيـثـم عـب ــد اهلل قـ ــال لق ــد ك ــان قـ ــرار الق ــاضـي
مجحف ـ ًا بحـقي وق ــاسي ـ ًا وقــد أخ ــذت منـي بعــد
الـطـالق كل شيء إضـافـة إلـى نـصف راتـبي وقـد
تـزوجت غيـري وكذلك تـزوجت ولـكن املشـكلة يف

النفقة .

النفقة ال تكفي

هـذا مـا قــالته الـسيـدة حـوراء غـامن وأضـافت يف
الـ ــوضع الـ ــذي نعـي ــشه أرى أن مـبـلغ الـنـفق ــة ال
يكفـي يف ظل االرتفاع الكـبير بـاألسعار هـذا غير
الـلف والـ ـ ــدوران الـ ـ ــذي ي ـ ـس ــتخـ ـ ــدمه الـ ـ ــزوج يف
االتفـاق مع الـدائـرة بعــد جلب الـرقـم الصـحيح
آلخر راتب

احلقيقة تقال

لقـد شاهـدنا بـأم أعينـنا بـان بعض األزواج كـانوا
كـرمـاء جـد ًا مع أطفـالهم ونـتمنـى أن تكـون هـذه
احلـالة مع الـزوجة أيضـ ًا وما يحتـاجه الطـرفان
سوى إسـداء النصح كي تعـود املياه إلـى مجاريها
إذ أن علـى اجلـميع أن يـدرك بـان ال مـشكلـة دون
حل وعـليـهم الـتفـكيــر أكثــر من مــرة قـبل اتخــاذ
هـ ــذا الق ــرار الــصعـب وكـي يـبـتع ــدا عـن به ــذل ــة
احملاكم ..
ويعيش أطفالهم بينهم ويف كنفهم ..

