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يف احلدث احمللي
اجلرمية والعقاب

يف معهد الطب العدلي:

يف عظــام اجلســــد تكمن األدلــــة
الطب العـدلي علم أهتم بـدراسة
الـوقـائع علـى اجلـسـد ،الـيت هي
عبارة عن جمموعـة نتائج بهيئة
صورة ،اجلرح مثالً ،الطب العدلي
اهـتم بـتلك الـوقــائع ليـصل إىل
صـورة السـبب ،السـكني مثالً ،من
خالل اجلـرح علــى أسم الــسكني
اليت استخدمت بأحداثه ،اجلروح
منـذ بدء اخللـيقة حتـى إنسـاننا
احلـاضـر هلـا نفـس امليكـانـزمـات
الــدفــاعـيــة الـيت تعـمل علــى
أنـدمـاهلـا ،فــاالجسـاد الـبشـريـة
متشابهة فسلجياً ،تشابه ًا مطلقاً.
نزوع االنـسان الفـطري للـوقوف
ضــد الـظلـم جـعله يـبحـث عـن
وسائل علمـية ،وسائل لـيس فيها
شـطــط او تهـــويل لـتكــريــس
العدالة ،الطب الـعدلي كان واحدًا
مـن هذه الـوسائل ،لـذلك مل يكن
ال أعـتبــاطيــ ًا يف دعم
يـومــ ًا دلي ً
القانـون وفرض سيـادته ،بل كان
ال دامغـ ًا ال ميـكن االسـتغنـاء
دلـي ً
عنه ،أو عـده مفـردة ثـانـويـة يف
احلـسـم القـضـــائي ،ولـتقـــريب
الصـورة ،لنـأخـذ املـادة ( )64من
قـانـون العقـوبـات العــراقي اليت
نصـت على أنـه (ال تقام الـدعوى
اجلزائـية عـلى مـن مل يكن وقت
ارتكاب اجلـرمية قـد أمت السـابعة

من عمـره) املشـرع هنـا أستثـنى
هذه السن العمـرية ألسباب منها؛
عدم قدرة الـشخص يف هذا العمر
علـى ،الـتمـييــز ،ألنه ليــست له
القـــدرة علــــى الفهـم واالدراك،
الشخص يف هـذه السن حيـتاج ملن
يرشده ألنه فاقد االرادة.
ولكن ،كـيف ميكن حتـديـد هـذه
الـسن العمـرية؟ ،ومن هـي اجلهة
الـيت ستحـدد هـذه الـسن؟ ،وهل
سيعـتمـد القـانـون علـى اوراق
شخــصيــة أصــدرت مـن جهــات
رمسـيــــة ،كهـــويـــة االحـــوال
الـشخصيـة مثالً؟ أم يعتمـد على
مالمح الشخص أو شهادة اثنني؟،
اجلــواب ،إن القــانــون العـــراقي
سـيعتمـد بـشكـل مطلق علـى مـا
يـبت به الـطب العـدلي وأطبـاؤه
املختـصون يف حتـديد هـذه السن
العمرية ،كيف؟.
للجـسد الـبشـري هيكل عـظمي،
وهو عبـارة عن جممـوعة عـظام
متـصلــة ببعـض عنـد املفـاصل
بــأربطـة نـسـيجيـة ،كل عـظم
سيبـدو ظاهـرًا قطعـة ملتـحمة،
لكن األشعـة ستـظهر اجـزاء منه
غري ملـتحمـة ،سـيبــدو العـظم
مصـاب ًا بتكسر جـزئي ،وهو كسر
خلقـي ليـس له تــأثري وظـيفي،
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التحـام العظم بـالكامـل واختفاء
هـذا الـكسـر اخللقي سـيتم بـسن
عمـريـة حمـددة ،وهـذا ينـطبق
تقريب ًا على مجيع عظام اجلسد،
فعـظام الرسغ تلتحم بسن (كذا)،
وعظـام اجلـمجمـة تلـتحم بـسن
(كـذا) ،....وبذلك فان كل شخص
ستحــدد سنه مـن تلك الكـسـور
اخلـلقيـة الـيت ستـلتحـم يف زمن
مسا ٍو متام ًا لعمر الشخص ،التحام
الـعظــام متـسلـسل زمـنيـ ًا علـى
امتداد عمر الشخص منذ والدته
حتى سن متأخرة.
معرفة عمر الشخص من عظامه
وسيلة علمية استخدمت يف جمال
الرياضـة أيضاً ،فـكثري من الفرق
الـرياضيـة تطـرد من البـطوالت
بــسـبـب تالعـب مــســؤولـيهــا
بـاألعمـار ،الـذي يكتـشفه الـطب
العدلي عن طريق االشعة للعظام
يف معهـد الـطب العـدلي ادوار ،يف
هذه الـواقعة اليت سـاسردها اآلن
دور آخر.
حرق تضخمي
ثالثـة اشخـاص يف سيـارة ،امـرأة
ورجالن ،الرجالن أحدهما سائق
واآلخـر جـالـس جبــانبه ،املـرأة
خلفـهم ،الــسيـارة كــانت تــسري

جرائم االحداث

بدأ مشردًا وانتهى قات ًال

بغداد/خالد مجعة

بـسـرعـة قـصـوى ،أصـطــدمت
بعــــارض وأنـقلـبـت ،لــتحـرتق
وتتفحم اجلثـث بداخلهـا ،اجلثث
ستفـقد مالحمهـا بسبـب احلروق
التفحمـية ،واجلـثث أيضـ ًا ستغري
من أماكن جلـوسها بسبب انقالب
السيـارة ،املشكلة العدلية هنا هي؛
كيف نـستطيع فرز كل جثة على
حـدة وتسلـيمها لـذويها لـدفنها؟،
يف معهد الطب العدلي تتم عملية
الفرز خبطوات وهي:
-1فــرز جـثــة املــرأة عـن جـثـيت
الرجلني:
عظـام املــرأة ختتلف عـن عظـام
الـرجل بنعـومة ملـمسهـا ،عكس
عظـام الرجل الـيت تكون خـشنة
امللمس ،كما أن عظم حوض املرأة
اعرض من عظم حوض الرجل.
-2فــرز جثـة الـســائق عـن جثـة
اجلالس جبانبه:
إن الكسـور املوجـودة على عـظام
الـســائق ختـتلف عـن اجلــالـس
جبــانـبه ،بـسـبب وجــود مقــود
القيـادة (سترين) وحمـور املقـود،
لـذلك جيب أن تكون هنالك كسور
علـى فـك السـائق وعلـى صـدره،
وكـذلك وجـود كـسـور يف قـدمه
بـسـبب وجــود الكــابح ودواسـة
البنزين.

بغداد /املدى
اختـذ حـسـن من الـشـارع مقـرًا له
ومن الصبية الضالني أسرة جديدة
فـــارتبـط بهـم ارتبــاطــ ًا قــويــ ًا
واستدعـى ذلك حماكاتهم يف مجيع
تصـرفاتهـم وسلوكهم وصـار يومه
يبدأ بـاالنطالق جتاه املقاهي ودور
السـينمـا وكراجـات السـيارات ويف
نهـاية الـيوم جتتـمع الشلـة يف احد
األمـاكـن اليت يـتم االتفــاق عليهـا
مسبقاً.
وبــدأ يـتعــرف علــى الــسجــائــر
وتـدرجييـ ًا انزلق حنـو لعب القـمار
وأصبـح سعيـدًا بهـذا األمـر الـذي
اشبع رغبـته يف شعوره بـالرجـولة
واستمـر احلال بني حتـقيق مكسب
وخسـارة ويف النهـاية كـانت الغـلبة
للخسارة .مل يتوقف األمر عند هذا
احلد بل امـتد إىل مـا هو أسـوأ بعد
أن عـرف طــريق شم بـعض املـواد
الكيمياوية وبذلك أصبح حيتاج إىل
النوم ساعـات أطول ،ونتيجة لذلك
تـعرض حلـادث كاد يـودي حبيـاته
أثناء نـومه يف أحد الشـوارع ،فعند
عـودة سيارة إىل اخللـف كادت تفرم
إحدى قـدميه وبـعد تعـرضه هلذا
احلـادث قـرر حـسن تغـيري مـسـار
حياته فاجته للعمل يف احد مواقف
السيارات بغرض تنـظيفها وغسلها
واحلصول على عـائد رمبا يصل إىل

ثالثة أضعاف ما كان حيصل عليه
مـن عــمله يف مـــسح األحـــذيـــة
وعنـدئـذ أدارت له احليـاة وجههـا
بعد أن اتفق مع صـاحب مقهى يف
نفس موقع موقف الـسيارات على
أن تـكون املقهـى له مأوى يف املـساء
يف مقــابل قيــامه بتـنظـيفهـا يف
نهـاية اللـيل واستقام حـسن بعض
الـشيء إال أنه سـرعـان مـا عـاد إىل
سابق عهده .ويف هذه األثناء التقى
حسـن مصـادفـة مع والـده أثنـاء
اسـتقالله إحــدى الــسيــارات من
نفـس املوقف الذي يعمل به حسن
فقفـز مسرعـ ًا على الفـور وامسك
بعـنقـه واقتـــاده وحبــسه داخل
ال يف أن
حجـرة مغلقة عـدة أيام أم ً
يعــود إىل صــوابه ورشــده ،إال أن
حــسن اسـتغل فــرصــة انـشغــال
أسـرته واسـتطـاع أن يـفك قيـده
ويهـرب مـن حمبــسه وينـطلق إىل
مكان بعيد عن أعني أسرته للعمل
أيضـ ًا يف تنـظيف الـسيـارات اليت
تدر عليه رحبـ ًا وفريًا وهنـاك أقام
لــنفـــسه مـــأوى جبـــوار مـقلـب
القمـامـة ،ويف احـد األيـام شـاهـد
ال شـــاردًا يــسـري بال هـــدف
طف ً
فـاقـرتب منه وســأله عن أحـواله
ووجـهته فـأجــابه بــأنه فــر من
اســرته بعـد انـفصـال والــده عن
والــدته وزواج كـل منـهمــا مــرة

أخــرى ،عنـدئـذ عـرض عـليه أن
يقـيم معه ووعده بـان يعمل معه
يف الصباح يف موقف السيارات على
اعـتبـار إنهــا مهنـة بـسـيطـة وال
حتـتـــاج إال إىل قــطعـــة قـمـــاش
وقنـينته ميـاه فقط .وبـدأ كريم
عمله وطلب منه حسن أن يعطيه
كل ما يكسبـه أو ًال بأول واستمرت
األمـور هكـذا وبـدأ حـسن ميـارس
دور الـزعـيم مع الـطفل املـسكني
واشـبـع ذلك حـب الــسـيــطـــرة
والـزعـامـة الـيت اشتهـاهـا كـثريًا
نتيجة مشاهدته ألفالم الرعب.
ال مطـيع ًا يـنفذ
أصـبح كريـم طف ً
تعليمات حـسن بكل دقة ومل يكن
يتـوانـى عن إخـراج مـا يف جـيبه
يـومي ًا لـينفقه حسـن فيما يـريد،
ويف أحـد األيــام عثـرت األم علـى
طفـلهــــا كــــريــم وجنحـت يف أن
تـسرتضيه كي يـعود إىل أحضـانها،
وإعادته إىل املدرسة.
أصـيب حــسن بـصــدمــة كـبرية
نتيجة فراق كريم الذي كان ميده
بــاألمــوال ،وأثـنــاء عــودته مـن
املدرسة ذات يـوم طلب منه حسن
أن يتــوجه معه إىل مكـان إقـامته
ليشـاركه طعام الغداء ،فذهب معه
كـريـم دون أن يشعـر بـان نهـايته
سوف تكون يف هذا املكان ،وبعد أن
تناوال طعام الغداء ،بدأ حسن يشم

كميات كبرية من مـواد السيكوتني
والـثنر حتى صار إىل درجة الرتنح
وفقـــدانه الــوعـي ،وبـــدأ يهــذي
بكـلمــات غـري مفهــومــة وحــاول
االعـتداء على الـطفل ولكنه صرخ
يف وجهه بشـدة ولطمه على وجهه
فــرد علـيه بعـنف وظل يـضــربه
بشـدة وطـلب منه أن خيـرج مـا يف
جيبه فرد عليه بأنه سوف يعطي
مـا يف حــوزته المه كي تـشرتي له
مالبـس ،حــاول حـسـن أن يهــدد
املسكني فالتقط زجاجة فارغة ،إال
أنه مل يعـبأ مبـا حدث فـوجه إليه
عـــدة طعـنــات ســاعـتهـــا ارتفع
صـراخه بأعلـى صوتـه ،فخشي أن
يفـتضح أمـره فـوجه إليه املـزيـد
من الـطعنات حتـى خيرس صوته،
وفجــأة تكــوم الـطـفل يف مكــانه
وسـقط فــاحضـر حـسن قـطعـة
قمـاش ولفهـا حـول رقبـة كـريم،
وظل يـضغـط بكـل عنـف حتــى
تأكـد أن الطفل قـد فارق احلـياة،
وفر حـسن هاربـ ًا ومل يرتك خلفه
سوى بـطانيـة قدميـة كان سـرقها
من مركـز شرطـة أثناء احـتجازه
على قضية سرقة ،وبعد أن عثرت
الشـرطة علـى جثـة الطفل كـانت
البطانـية هي اخليـط الذي قاد إىل
املـتهـم وأوقعـه يف قبـضــة رجــال
الشرطة.

يف ظل تردي الوضع األمني

تصاعد أعمال اخلطف واالبتزاز مبعدل مخس جرائم كل ساعة يف بغداد
كنت أظنهم سيقتلونني ،وظل جسدي متصلباً الستقبال
نصل سكني أو إطالقة يدفعها دوي مفاجئ من فوهات
أسلحتهم املتنوعة ،لم تكمل (ن .ص) معاني هذه العبارة
لتجهش ببكاء حار على صدر والدتها.
بغداد/ماجد الشبلي
بعد أن دفعت األخرية مبلغ أربعة
آالف دوالر لكـي تــسـتــطـيع أن
تعـانـق ابنتهـا مـرة ثـانيـة ،هـذه
الدرامـا املأساوية ليست إال واحدة
من عـشرات األحداث اليت حدثت
ومـا زالت حتـدث ،إنه االختـطاف
واالبتــزاز ،جــرائم تـصــاعــدت
فعـــاليــاتهــا يف اآلونـــة األخرية،
وكــانـت البــدايــة بعــد سقــوط
النظـام وما رافق هـذا احلدث من
فراغ أمين كبري أعطى للمجرمني
واخلـارجـني عن القـانــون فضـاء
واسعـ ًا للتفـكري بطـرق إجرامـية
يستطـيعون احلصـول من خالهلا
على مطـامعهم املادية .أو مطامع
أخرى أكثر دناءة وخسة وقذارة.

عصـابات منـظمة تكـون غايـاتها
إفـســاد اجملتـمع عن طــريق نقل
األمـراض ومنها األيـدز ،فقد ذكر
مـواطنــون أن صبيـ ًا خـطف من
مـنــطقـــة املـــدائـن وإن أحـــد
اخلاطفـني قام بـاغتصـابه وكان
يتحــدث بلهجــة غري عــراقيـة
حـسب مـا قال الـصيب املخـطوف
قبل أن يقـوم أهله بقتلـه بعد أن
تبـني أنه مصـاب مبـرض األيـدز،
إنهــا مـــآس حقـيقـيـــة وتعــد
تداعيـاتها أكثر مـأساة وخطورة.
فما ذنب الـصيب الذي قتله ذووه
مسح ًا للعـار وخالص ًا مما أصبابه
من مـرض فتـاك ،هنـاك حـاالت
كـثــرية لفـتـيـــــات تعــــرضـن
لالخـتطــاف ومن ثـم اغتـصنب
ليلقني بعـد ذلك املوت على أيدي
أهـــالـيهـن ،وقـــد محلـت هـــذه
اجلرائم قصص ًا ومالبسات تدمي
القلـب والعني من مـر بشـاعتـها،
ال عـن املبــالغ الـكبـرية اليت
فـض ً
يدفعها ذوو املخـطوفني ليفاجأوا
بعــد ذلك أن أبنــاءهم تعـرضـوا
لـالغتـصــاب ،وقــد ال يـتعــرض
املخـطــوفــون ملـمــارســات غـري
أخالقـيـــة ولكـنهـم بـال شك لـن
يفـارقهم الكـابوس املـرعب الذي
عـاشـوا يف ظالمه مـدة اخلـطف،
وهـناك أكـثر مـن حالـة نفسـية
خـطرة مـا زالت تـرافق أشخـاص ًا
كانوا قد تعرضوا لالختطاف.

ممارسات ال أخالقية
وقـــد حفـل سجل الــشكــاوى يف
مـديـريـات الـشـرطـة واملـراكـز
التـابعـة هلـا بـالـكثـري من هـذه
األحـداث ومل يقتـصر هـذا األمر
على مديـنة بغداد فقط بل مشل
كـذلك معظم مـدن العراق ،ولعل
احلــادث الــذي كــشفـته إحــدى
الصحف قبل أيام يعد أمرًا خطرًا
للغايـة وال بد من تـكثيف اجلهود
للحـد من هـذه اجلـرائم الـبشعـة
فقد ذكرت عن اختطاف مخسني
ال يف مـدينة املـوصل وكشفت
طف ً
الـتحقيقـات عـن أن عشــرين من
أمراض نفسية
هؤالء األطفال قـد مورست معهم
أعمـال غري أخالقيـة .وهذا يعين املـواطنة (س .ر) ذكـرت أن ابنها
أن للخــاطفني غـايـات خمـتلفـة ،الـذي تعرض لالختطاف وأعطت
وقــد تـقف خلف هــذه اجلــرائم مبـالغ كبـرية الستعـادته مـا زال

الطواف باجملرمني داخل
املدينة

القبض على عصابة
للتسليب واغتصاب
النساء يف الديوانية
الديوانية/حممد الفرطوسي

ألقـت وحدة املهمات اخلاصة يف قيادة شرطة
مركـز الديوانية بالتعـاون مع شرطة مركز
الشـافعيـة القبض عـلى عـصابـة للتـسليب
واغـتصـاب الـنسـاء .وأوضح الـرائـد سلمـان
محزة آمر الـوحدة :بعد ورود معلومات عن
عـصابـة تقوم بـالتسلـيب واالغتصـاب على
طريق الديـوانية  -الشـافعية جـرى تشكيل
قـوة علـى الفـور من الـوحـدة ومن مـركـز
شرطة ناحية الشافـعية بأمرة املقدم غسان
حممد ومت إلقـاء القبض علـى العصابـة بعد
املـطــاردة وتبـادل إلطـالق النــار ،واعرتف
اجملـرمـون وهم أربعـة أشخـاص مـن سكنـة
حمافظـة النجف بتسليب وسـرقة  8سيارات
مـن ضمـنهــا سيــارة حكــوميــة وكــذلك
باغتصاب عدد من النساء املوجودات يف تلك
السيـارات .بعد قيـامهم بشـد وثاق الـرجال
ثم سرقة ما حبوزتهم وتركهم على الطريق
العام يف حـالة مـزرية ،وقـد قام أفـراد القوة
بعرض اجملرمني بسيارات مكشوفة يف شوارع
مـدينة الـديوانيـة للتعرف علـيهم من قبل
املواطنني..

يـعاني من حـالة نفـسية مـدمرة
جـعلته يــرتكن يف إحـدى غـرف
املنزل وبني احلني واآلخر جيهش
بـالبـكاء ،وقـالت إنه مل يتـعرض
ألي أذى جسـدي أو غـري أخالقي،
ولكـن حالـة االختـطاف املـروعة
الـيت عاشهـا يبـدو أنها سـببت له
صـدمـة نفـسيـة وراحـت تسـرد
حكـايـة اخلـطف بيـنمـا أصـابع
كفيهـا تـرتعـش علـى وجنـتيهـا
املبللتني بالدموع.
لعلنـا ال نـريـد أن نـستعـرض أو
نقف عند كل جـرائم االختطاف
وال ميكننـا حصرهـا بشكل دقيق
ومـا ذكـرنـاه آنفـ ًا هـو مـن فعل
الصـدفـة أن نلـتقي واحــدة من
العوائل املـنكوبـة أو أن يذكـر لنا
شهـود عيـان بعض احلـاالت اليت
تلفهـا مالبسات وتـداعيات مثرية
ولـيــس بـــوسع الــذاكــرة إال أن
حتـتفظ بها كواحـدة من املظاهر
البشعـة واملأسـاوية الـيت اعتادت
ذاكـرة هـذا الشعـب املبتلـى علـى
حفظ الكثـري من أمثاهلا ،غري إننا
حاولنـا حصر حـاالت االختطاف
حسب شكاوى املـواطنني املقدمة
إىل مـراكــز الشـرطـة ولكـننـا مل
حنصل على معلـومة دقيقة أيض ًا
وذلك ألسـبـــاب تـتعـلق بعـــدم
صالحية تلك املراكـز بالتصريح
بتلك املعلـومات بل حـتى قـيادة
شــرطــة بغــداد رفــضت اإلدالء
بــشـكل صــــريح عـن احلـــاالت
املسجلة لديها وطالبت بكتاب من
وزارة الـداخلية مع إنها ،أي قيادة
شـرطـة بغـداد ،تتعـاون يف إبـداء
معلـومات تتعلق جبـرائم خمتلفة

تكون من ضمنها جرائم اخلطف،
ولكنهـا رفضـت أن تعطي إحـصاء
دقـيقـــ ًا عـن معـــدل جـــرائـم
االخـتطـاف وعـددهـا حـسب مـا
مسجل لديها.
تهديد أهالي اخملطوفني
لقـد حـصلنـا علـى معلـومـة من
مصدر رفض ذكر امسه أن مخس
جرائم اختطاف حتدث كل ساعة
يف مـدينـة بغـداد فقـط ،وهنـاك
عمـليــات جــرائـم اختـطــاف ال
تسجل ألن أهـالي املخـطوفـني قد
تعـرضـوا لـتهـديــدات من قـبل
اخلاطفـني أن يصيب املخـطوفني
ســوء إن هم سجلـوا أو أبلغـوا عن
ذويهم يف مراكز الـشرطة وخالل
مـراجعيت لقيـادة شرطـة بغداد
بني احلني واآلخر وإطالعي على

موقف املـديريات واملراكز التابعة الـيت هـتكـت األعــراض واألرواح
هلـا كان يثري انتبـاهي أمر جرائم واألموال.
االخـتطــاف فلم أذهـب هنـاك إال
امرأة تخطف األطفال
وكـانت لدي حـصيلة متعـلقة مبا
سجلـته تلك املـراكـز من جـرائم *مـركـز شـرطـة الـصليـخ يلقي
اخـتـطــاف مـنهـــا شكــاوى مـن القبـض علـى عـصـابـة خلـطف
مـــواطنـني اختـطـف أبنـــاؤهم األطفــال وتتـوىل زعـامـة هـذه
بطرق مـروعة وخمتلفـة .ومنها العصابـة امرأة تبلغ من العمر 52
عمليـات ومداهمات قام بها رجال سنــة ،وإن معــظم أفــراد هــذه
الـشرطـة إلطالق خمطـوفني من العـصــابــة يعـــدون من أربــاب
أوكار عصابات اخلطف وهنا أذكر الـســوابق وقــد قــامــوا خبـطف
بعض ما حفلت به سجالت قيادة العـديــد من األطفـال وطــالبـوا
شـرطة بغداد عن جرائم اخلطف ذويهم بـفديـات وصلت مبـالغـها
وأمتنــى بعــد أن يـطـلع علـيهــا إىل عشرات اآلالف من الدوالرات.
املواطن مـسؤو ًال كـان أم غري ذلك *دوريـات الـشـرطـة يف مـنطقـة
من أن تكـون له إسهامـة مشـرفة العـامرين تـكتشف عصـابة كربى
ونـابعـة مـن حسـه اإلنسـاني أو ًال يف االخـتطـاف أثنـاء مـرورهـا يف
ومن ثـم حسه الـوطين والـديين أحد شـوارع املنطقـة حيث تبني
إليقـاف هـذه الظـاهـرة البـشعـة أن أحد الـبيوت هـناك يعـد وكرًا

.
تتخلص من جنينها

جرميتا قتل أسبابهما العالقات غير الشرعية

والدها وشقيقاها قبضوا مهرها
ثم قتلوها

بغداد /املدى
خـــرجـت زيـنـب عـن عـــادات
وتقــالـيــد وســطهـــا العـــائلـي
واالجتمـاعي ،وذهبـت مع خليل
بقـصـد الــزواج ،بعـدمـا كــانت
عـــاشــــرته ومحلـت مـنه قـبل
الــزواج ،فمــا كــان من والــدهــا
وشقـيقيهـا إال أن يقــرروا قتلهـا،
ال
ونفذ القـتل شقيقها عـماد غس ً
للعار وخـوف ًا من افـتضاح امـرها
بني الناس.
ومع أن االب احملــــــرض واالبــن
القـاتل مل يفلتا مـن العقاب ،فانه
جــاء خمففــاً ،فــانــزلت بـعمــاد
عقوبة السجن خلمسة عشر عام ًا
أمــا األب الـــذي حكـم بـتهـمــة
التحـريض فـانـزلت به عقـوبـة
الـسجـن خلمــس سنــوات .وقــد
خففت العقوبة عن االبن القاتل،
ألنه أقــدم علــى قـتل شقـيقـته
حسب عـادات عشريته ومنطقته
وحــرصــ ًا علــى شــرفه وشــرف
العــائلــة وبـسـبب غــضبـه من
الشخص الـذي عاشـرته شقيقته
ثم تزوجته.
كــان خلـيل يـرتدد علــى منــزل
زينب ملدة سنة ،وبعد هذه الفرتة

قام خبطفهـا بقصد الـزواج منها،
بعـدمـا كــانت قـد محلـت منه.
وأغـــاظ هـــذا األمـــر والـــدهـــا
وشقيقيهـا (عماد ومجال) فاتفق
الثالثـة علــى قتلهـا ،وخـططـوا
لــذلك بـأن يـتظـاهـروا بـدايـة
بـالـصفح عنهـا ،حـيث اعلن األب
موافقـته على زواجهـا من خليل
وقبض مهرها منه .واستقبلت يف
منـزل والـديهـا وبـادهلـا ذووهـا
وخبـاصـة والـدتهـا وشـقيقـاهـا
الـزيـارات إىل أن كـان اليـوم الـذي
حدده الثالثـة لتنفيـذ اجلرمية،
حيث قام الوالد بتجهيز أغراضه
ملـغادرة املـنزل فـور اجلرميـة ثم
ارسل ابـنه مجــال إىل مـنــزهلــا
ليطلب إلـيها احلضـور مع زوجها
حبجــة وداع اهلهـا املـسـافــرين.
فلبت وزوجها الـدعوة كان مجال
قـد غادر املنـزل أما عمـاد فنادى
شقـيقـته ملــرافقـته إىل الـطــابق
الـعلـــوي غـري املـنجـــز بـنـــاؤه
متظـاهـرًا بـرغبـته يف إعطـائهـا
بعـض النصائح ،وعندما اطمأنت
إليه انقـض عليهــا بضـربـة من
قـطعـة خـشـبيــة علــى رأسهـا،
وعنـدما فقـدت توازنهـا أمسـكها

من شعرها واخذ بطعنها يف كافة
احنـاء جسمهـا والسيـما يف عـنقها
ورأسها وصدرها ،بواسطة خنجر
كان قد اشرتاه هلذه الغاية.
هـبت عــذراء لنجــدة شقيـقتهـا
زيـنب عنـدمـا مسعت صـراخهـا
واستغـاثات االمل الـصادرة عـنها،
لـكنهـا مل تـتمكـن وهي تـشـاهـد
عمـاد يـواصـل طعن شقـيقته إال
من الصـراخ (قتلهـا ،قتلـها) فـما
كـان من مجيع من كـان يف املنزل
إال أن هـرعوا إىل املكـان ليشـاهدوا
الفتـاة الذبيـحة وهي تـتخبط يف
دمائها ،ثم تتوقف عن احلراك.
عنـد هـذه اللـحظـة فـر الـزوج
وخـاصــة بعـد أن حــاول عمـاد
االعتـداء عليـه ،لكن شقيقـ ًا آخر
لـعمــاد حــال دونه وزوج أخـته،
بيـنمــا قــام االب بـضــرب ابـنه
بالعـصا ملنعه من االمـساك بعماد
وهـو يقول (خليه يـذحبها) ،قبل
أن يـركن االب بـدوره للفـرار من
املنزل.القي القبض على املتهمني
الثالثة يف وقـت الحق بعدما كان
الـطبـيب الـشــرعي اثـبت وفـاة
زيـنب بـسـبب نــزف سبـبته هلـا
الطعنات املتعددة يف جسمها.

لتلك العصابة ،وبعد نصب كمني
ونشر أفراد من رجال الشرطة يف
معـظم زوايــا املنـطقــة متكـنت
الـدوريـة من إلقـاء القـبض علـى
العــصــــابـــــة وإطالق ســــراح
املخطـوفني ،وتبـني من التحقيق
أن هـذه العصابـة قامت بـعشرات
اجلـرائم اليت من ضمـنها اخلطف
والقتل والسرقة.
*يف منـطقـة زيـونــة يتعـرض
مــواطن لالخـتطـاف أمـام املـارة
دون أن يسـتطيع أحـد فعل شيء
فقـد هـرب اخلــاطفـون ومـعهم
الـضـحيــة قـبل وصــول رجــال
الشـرطة الـذين توزعـوا يف املكان
حال مسـاعهم اخلـرب وقد أعـطى
مـــواطنــون أوصــاف الــسيــارة
واخلــاطفني ممـا يـسهل عـمليـة
البحث عن اجملرمني.
*مـركز شرطـة احلبيبيـة وأثناء
تفحـص سيـارة مسـروقـة تعثـر
على مـستمسـكات لرجـل كان قد
خـطف من قبل وقـد مت يف احلال
نـصب كمـني حول الـسيـارة اليت
عـاد إليهــا شخصـان تبـني إنهمـا
قـامـا خبـطف الـشـخص املـذكـور
وكـذلك قيـامهمـا بـالعـديـد من
جرائـم اخلطف وقد حـصلوا من
ذوي املخــطـــوفــني علـــى أالف
الدوالرات عن طريق ابتزازهم.
*مركز شرطـة باب املعظم يلقي
القبض على عصابة تقوم خبطف
مـن تــظــنهـم مـن األغـنـيــــاء
ويقومـون بإيـداع املخطـوفني يف
إحــدى الغـرف يف وزارة الـدفـاع
القـدميـة وقـد مت تـشكيل فـريق
عـمل وتطـويق املكـان بعـد ورود
شكـــوى مـن أحـــد املـــواطـنـني
الـسـاكـنني يف نفـس املكـان وقـد
تبني أن العـصابـة عينت حـارس ًا
علـى املخطـوفني وهـما شخـصان
خطفـا من مـنطقـة األعـظميـة
وطلـب اخلاطفـون مبلـغ مخسني
ألف دوالر فدية املخطوفني.

*إلقاء القبض على جمرم خطري يف
عـمليـات اخلـطف ،فقـد قــدمت
شكـــوى من أحــد املــواطـنني يف
منطقة الـفضل عن وجود اجملرم
املـدعو (ابن اخلـبازة) يف املنـطقة
فـتشكلت مفـرزة من شرطـة باب
املعــظم وطــوقـت املنــزل الــذي
ال
يــشتـبه أنه يـسـكن داخـله فع ً
متت مـداهمة املـنزل وعثـر على
اجملـرم مع أحـد املخـطوفـني وهو
صــيب ويــبـــــدو أنـه تعـــــرض
لالغتصاب ،علم ًا أن اجملرم قدمت
ضـــده أكـثـــر مـن أربع دعـــاوى
اختطاف وغريها من سرقة وقتل
وسطو.
*القبـض على عصابـة يف منطقة
زيونة تـقوم جبرائم اخلطف وقد
سـبق وإن خــطفـت عـــددًا مـن
املـواطـنني وأطلق سـراحهم بعـد
دفع الفـدية من قبل ذويهم وكان
آخرهم مواطن مصري دفع أخوه
فديـة مخسـة آالف دوالر مقـابل
إطالق سـراحه وقد وردت شكوى
من أحـد املـواطـنني ضـد زعـيم
العصـابة ويف احلـال تشـكل فريق
عمل يف وحـدة اجلــرائم الـكربى
ومت إلقــاء الـقبـض علــى اجملــرم
الـــذي أخـرب عـن بـــاقـي أفـــراد
العصابة.
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الكشف عن اجملرمني
بـالطـبع هذه لـيست كل اجلـرائم
وأيضــ ًا لن تكـون األخرية مـا دام
اجملــرمـــون طلقــاء ومــا دامـت
األوضــاع غري املـسـتقــرة يتـسع
مكـانهــا ويطـول زمـانهــا ،ولكن
عنـدما تتـضافـر اجلهود ونـشعر
مبدى األمل الذي يعيشه املخطوف
وأحبـاؤه ،حينهـا ستتحجـم هذه
اجلرائـم ورمبا تـنتفي بـإخالص
الـشـرفــاء من رجـال الـشـرطـة
واملـواطنني الـذيـن يسـاهمـون يف
الكشف عـن اجملرمـني ويأخـذهم
احلذر من الوقوع يف شراكهم.

وتـقـطــــع جســــــد عشـيـقـهـــــــــا
بغداد  /املدى
بالغ تلقـاه مركـز الشـرطة مـن أحد
أبنـاء املديـنة بـاكتشـافه وجود رأس
آدمي حمـروق داخل كيس بـصندوق
القمامة اجملـاور لبيته ،وعلى اثر هذا
البالغ مت تشكـيل فريق حبث ملعـرفة
صـــاحب الــرأس املفـصــول بعــد أن
التقـط صـورًا خمـتلفــة للـرأس ومت
نشـرها علـى كافـة مراكـز احملافـظة
واحملافـظات األخـرى وبعد عـدة أيام
مت الـتعرف على صـاحب الرأس وكان
لسـائق يدعـى حممد علـي  38 /سنة،
وهنا بدأت حلقات البحث تدور حول
عالقـاته وسلـوكيـاته فـأتـضح إن له
عالقـة مالـية مـتشـابكـة وكلـها ذات
مشـاكل معقـدة ومل يظهـر أي خيط
يشري إىل أن هذه املشاكل وراء اجلرمية
حتــى مت الكـشف عـن عالقـة آمثـة
تــربــط اجملين عـليـه مبمــرضــة يف
املـستـشفـى القـريـب من سـكنه ،وإن
هذه العالقـة استمرت أكثـر من عشر
سنـوات محلت من خـالهلا وختـلصت
مـن احلمل لـكي ال يـنكـشف أمـرهـا.
وعندما تعرضـت هذه العالقة هلزات
عنـيفة بسـبب ابتزاز العـشيق الدائم
هلا وتعديه عليها بالضرب ومنعه من
الزواج منها لعدم موافقة والدها على

زواجه  ،هـنا أحست بـضياع كل شيء
حتـى مسعتهـا تلوكهـا األلسـن بعد أن
كشف لـبعض أصـدقائـه عن عالقته
بهـا ،فوجـدت إن اخلالص منه أصبح
آخر حلوهلـا يف احلياة وبـالفعل بدأت
تعـد العـدة لذلـك وخططـت ودبرت
بـدهــاء منقــطع النـظـري ومل ترتك
شيئ ًا للصدفة أبداً.
فـأحضـرت السـكاكـني وسنتهـا سواء
سكاكني الذبـح أو التقطيع واألكياس
والقـدور اليت ستـصفي فيـها الـدماء
للتخلـص منها ،وعايـنت األماكن اليت
ستتخلـص من اجلثـة فيهـا ،وبقي أن
تستدرجه حلجـرتها داخل املستشفى
وهذا أمـر غايـة يف السهـولة ومعـتاد
منـذ عدة سنـوات حيث كـانت تدور
فيها معظم لقاءاتهما احملرمة.
وعـنـــدمـــا أصـبحـت علـــى أهـبـــة
االسـتعــداد طـلبـته لقـضــاء اللـيلــة
األخـرية .واسـتقـبلـته بــاألحـضــان
ومارسا املـتعة احلرام ،بعـدها أقنعته
بــان الــوهن والـضعف بــدأ يتــسلل
جلسـده والبـد من أن يـأخـذ حملـو ًال
وبه بعـض الفيتامـينات واملنـشطات،
وبالفعل وضعت له احملاليل وبداخله
خمدر جبرعة كبرية ،فغاب عن الوعي
خالل دقــــائق معـــدودة وبـــدأت يف

تـنفيـذ جــرميتهـا مبـنتهــى الثقـة
واهلـدوء ،فـذحبـته أو ًال ووضعت قـدرًا
حتـت رقبته ثـم تصفيـة الدمـاء فيه
واتـبعته بقـدر آخـر لتـصفيـة بـاقي
الدماء ثـم غسلت القدريـن وإعادتهما
إىل مكــانهــا يف احلجـــرة ،ثم فـصـلت
الــرأس وصعــدت به إىل أعلـى سـطح
املـستـشفـى إلحـراقه وإخفـاء معـامله
وعنـدمـا فــشلت يف إحــراقه متـامـ ًا
شــوهـته وعــادت ووضعـته يف أحــد
األكياس البالستيكية السوداء ومحلته
معها إىل مـدينة أخـرى حيث ألقته يف
أحد صناديق القمامة.
وعــادت لـتكـمل عـملهـــا بهــدوء يف
الـتخلـص من بــاقـي اجلثــة بعــد أن
قـطعتهـا وعبـأتهـا يف  14كيـسـ ًا آخـر
وبــدأت تـتخلـص مـنهــا يف أمــاكـن
متعـددة .الغـريب إنهـا كانـت متارس
عملهـا باملـستشفـى بصـورة طبيعـية
أثنــاء الـتخلـص مـن اجلثــة ،وبعــد
الـتخلـص مـنهــا تــوجه هلــا رجــال
الشرطة فلم تضـطرب أو تهتز وكأنها
تـنتـظـــرهم لـتقـــول هلم كـل شيء
وتـعرتف بـكل تفــاصـيل جــرميـتهــا
مبـنتهــى البـسـاطـة ،حـيث أحـيلت
أوراقهــا إىل القضـاء لتـأخـذ جـزاءهـا
العادل.

