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بغداد/ ماجد الشبلي
اخليـانـة والغـدر والعقـوق هـذه
الكلمـات تطلق علـى املتـنصلني
من تعهـدات اعتـباريـة ضمنـية
قائمـة بني ابنـاء اجملتمع، ولعل
التنـصل من هـذه التعهـدات له
وقع اكـرب واثــر مـــوجع علــى
الطـرف اآلخـر الـذي عقـد مع
اخلــائن والعـاق والغـادر اواصـر
انسـانيـة قـائمـة علـى الصـدق
واألطمئنان الكبري، وهي ختتلف
عـن الــتعهـــدات الـيت يــسعـــى
الطرفـان فيها إىل فـوائد مـادية
ملمـوسـة، فهـذه قـد جيـد هلـا
البعـض تربيـرات ختــرجهم من
التـزامهم بها، مما ال جيعل هلا أي
اثـر اخالقي علـى املتـنصل، ويف
هذه اجلرميـة اليت اطلعت املدى
علــى تفـاصـيلهـا كـان سـببهـا
االساس هـو اخليانـة والغدر من
قبل احــد االشخـاص لـصــديق
عمـره ولعـائلـة صـديـقه اليت
تـبـنـته وادخلـته يف كـنفهــا يف

سنوات اجلوع والضياع.

عائلة فقيرة
عــادل يعيـش يف عـائلــة فقرية،
األب يعـانـي من امـراض كـثرية
وهو مقعـد يف املنزل واالم تعمل
طـوال النهـار من اجل ان تـسدد
قـوائم العـيش واإلجيـار للـسكن
الــذي يــضم فـضـاًل عن عــادل

طفلـتــني الكـبـرية يف الـثـــانـي
االبتدائي واألخـرى مل تزل بعد
دون سن الـدخـول إىل املـدرسـة،
اما عادل فهـو يف الصف اخلامس
االبتـدائي ومل يكن له، اصـدقاء
سوى كـريم زميله وجـاره، وهو
عادة مـا يقضي أكـثر الـوقت يف
بيته، ذلك ان عائلة كريم ترأف
علـى حـالـة عـادل ومتـد له يـد
العـــون له ولعـــائلـته، وعــاش
الصديقـان عالقة متينة ميألها
احلب والتقديـر، فقد كان كريم
كـرميـًا حبق مع صــديق عمـره
عادل يقـامسه كل حاجـياته مبا
فيها مالبـسه بل ان عائلة كريم
مل تكـن تنسى نـصيب عادل من
الكـسوة عنـدما يـشرتون البنهم
كــريـم كــســـوته الـصـيفـيــة
والشتويـة، واستمر احلـال حتى
وصل الـصــديقـــان إىل الثـــالث
املتوسط، وهنا حصل ما مل يكن
بـاحلسبان، فقـد دهست أم عادل
وتـوفـيت علــى الفــور وبقـيت
العائلـة بال معيل. ومل متر فرتة
قصرية حتى تويف ابو عادل، لقد
حتطـمت العـائلـة متـامـًا، وجـاء
اقارب عـادل ليأخـذوا االبنتني،
امــا عــادل فقــد تـكفل به ابــو
كـريم وتعـهد بـان يعـامله مثل
ولـده كــريم، وبـالفعـل مل تكن
العـــائلــة لـتـبـخل أو تفــرق يف
معـاملـة عـادل يف بيـتهم وصـار

جـزءًا من العـائلـة، ورمبـا من ال
يعرف قـصة عـادل يتـصور انه
اخ لـكـــــريـم مــن امه وابــيه،
بطـبيعـة احلـال كـانـت هنـاك
بعـض املشـاكل تـواجه عـادل يف
حـياتـه داخل هذه االسـرة، فان
الــولــد الـصـغري اصـبح شــابــًا
وصـارت أم كـريم حتـرص علـى
ابنـتهــا رغـم انهــا صغـرية من
عــادل ووجــوده الــدائـم داخل
املنــزل، مل تكـن تلك املـشــاكل
مـستمـرة وليـس هلا اثـر واضح
ولكـن اجلميع يعـرف ما تعـانيه
أم كريم من وجود عادل بينهم،

مل تـكـن هـنــــاك اسـبــــاب أو
تصرفـات سيئة جتعـل أبا كريم
يـتنـصل مـن تعهــده بـرتبيــة
عـادل، فأن االخري كـان يف احسن
تـصـرف وهـو مـا جـعله داخل
هـذه االسرة حـتى اكـماله كلـية
الـتجـــارة، وكــــان ذلك الـيـــوم
احتفااًل عائلـيًا كبريًا خترج فيه
الصـديقان يف الكلية نفسها، وهو
اليـوم ذاته الـذي حـدثـت فيه
جـرمية كـبرية، قتل فيهـا كريم
ووالدته واخته، امـا الفاعل فهو
عــادل الصـديق اخلـائـن واألبن
العـاق ألبوين احـتضناه وجعاله

مثل احد ابنائهما.

األم تعاملني بقسوة
والــيكـم مـــا قــــاله عـــادل يف
التحـقيق بعــد ان القي القـبض
عليه: لقـد احببت عائلـة كريم
مثلمـا كنت احب كـريم واعـتز
بصـداقته، لقد تـرعرت وعشت
يف كـنف هــذه العــائلــة، عــشت
سنيـنًا طـويلة، رغـم انين كنت
اشعـر بالذل فقـد كانت أم كريم
تعــاملـين احيــانــًا بـشـيء من
االسـتعالء وتــراقب حتـركــاتي
وكـان ذلك ميـزقـين ولكن لـيس

لي احد يوفر لي حياة مثل تلك
اليت عـشتهـا يف بيت كـريم، وال
انكــر ان قـليب بــدأ يــدب فـيه
احلقـــد ألن عــــائلــيت مل تكـن
مبــستــوى عــائلــة كــريم، ويف
سنـوات الكليـة احبـبت فتـاة يف
مـرحليت نفسهـا وقد صـارحتها
حبـيب، ولكن لـســوء الصـدف ان
يتعلـق بها كـريم أيضـًا، مل يكن
كـريـم يعلـم حبيب هلـا، ولــذلك
ذهب ليـصارحـها، وألنـها كـانت
تعـرف ظـرويف القــاسيـة فقـد
رضيت به وهجرتين، مل استطع
ان اصـارح كـريـم، حتـى أعـلن
خـطـوبـته علـيهــا، لقـد كـدت
انـتحــر عنــدمــا عــرفت امــر
اخلطـوبـة، وجعـلين ذلك اشعـر
بــالـضـيـــاع واالسف حلـيــاتـي
الفقـرية اليت حـرمتـين من اول
حيب، مل ترق لي أية فتاة بعدها
وكـان مـرض احلب اليـائس قـد
ادخل يف قليب الكره للعائلة اليت
اعـانـتين وضـمتـين مثل احـد
ابـنائهـا، وظل ذلك الكـره يزداد
للعائلـة كلما اقرتب مـوعد زواج
كريـم من حبـيبيت، وكـان ذلك
املـوعد بعد التخـرج مباشرة، مل
يتوضح من تـصرفاتي انين اكن
كــرهــًا لكــريـم ولعــائلـته بل
العكـس كـنت احـاول ان اغـطي
هـذا الكره واحلقـد بسلـوك يدل
علـى فـرحـي خبطـبته وزواجه

ويف لـيلة االحتفال بتخـرجنا انا
وكريم فكرت بـاالنتقام، وكانت
فكـرتـي يف البـدايـة ان اسـرق
املصوغات الـذهبية الكثرية اليت
متـتلكهـا العـائلــة.ثم اهـرب إىل
خـارج العـراق بـأيـة طـريقـة

كانت.

قتل جماعي
فعاًل قـررت التـنفيـذ فبعـد ان
تفـرق املـدعـوون من اصـدقـاء
عـائلـة كـريم والـذين كـان جل
حـديثهم عـن زواج كريـم وهذا
مـا زاد حـالـة احلقـد وشـجعين
عـلى القـيام جبـرمي، لقـد ذهب
أبـو كــريم مع احـد األصـدقـاء
إلمتام سهرته، اما أنا فقد ذهبت
ألعـداد أربعة أقـداح من العصري
وهي املــرة األوىل اليت أقـوم بهـا
بهـــذا العـمـل وذلك لـتـنفـيــذ
خـطيت بوضع كمـية من طحني
احلـبـــوب املخـــدرة يف األقـــداح
الثالثــة لكــريم وألمـه وأخته،
وبعـد ان غطت الـعائلـة بالـنوم
أردت ان اسـرق كل مــا ميلكـون
من ذهب ونقـود واهـرب، ولكن
حدث ما مل يكن بـاحلسبان فقد
كـانت االم تـراقب فعلـيت وقبل
ان ارفع األقداح واذهب بها إليهم
دخلـت علـّي وطلـبـت مـين ان
اشرب احـد األقداح اليت وضعت
فيهـا احلبوب املخـدرة وهددتين

إذا مل افعل فسوف تصرخ وتبلغ
الـشرطـة، وكانت حتـدثين وهي
تـرتعش ودون ان اشعـر قبضت
بـــإحــــدى سكـــاكـني املـطـبخ
وغرزتـها يف بـطنهـا فلم تتـفوه
بكـلمــة قـبل ان تــسقــط وهي
مضـرجـة بـالـدمـاء اليت كـانت
تفـور من بـطنهـا، وسرعـان ما
جـاء كـريـم ليـتبـني اختفــائي
وعنــدهــا دخل ورأى املــشهــد
فهجـم علـي فغــرست الـسـكني
نفــسهــا يف بـطـنه أيـضــًا وظل
يصـرخ، وهنـا ركـضت بـاجتـاه
)زينـة( شقيقة كريم فـوجدتها
تـريـد ان تتـبني صـراخ اخيهـا
الــــذي اوقفه املـــوت، فـــرحـت
اهــدئهــا وعنـدمـا حــاولت ان
امسـكها بني يدي حتى ال تذهب
بــاجتــاه املــطبـخ، جفلـت مين
ونـظرت إلـي خبوف ممـا جعلين
اذهـب إىل املطـبخ وآتي بـسـكني
ورحـت اهــددهــا ان صــرخـت
ســأقـتلهــا لكـنهــا مل تــستـجب
فأخذت رأسها بني يدي وحززت

رقبتها.
هـذا ما فـعله عادل الـذي أصيب
بهسـترييا اثـناء اعرتافـاته، وقد
القي القبض عليه يف احد فنادق
بغـداد وكان حبـوزته مصـوغات
ذهـبية وأكثـر من مليـون دينار
وأحــيلـت أوراقـه إىل القــضــــاء

بانتظار جزائه العادل.

ثالثة افراد من عائلة يقتلون على يــــد ابن بالتبين

بغداد/ خالد مجعة
يف البـدء أود ان اقـتبـس تعـريف
هــربــرت مــاركيــوز لـلمـجتـمع
املـريض الذي يقـول: )ان اجملتمع
يكـون مــريضــًا عنـدمـا تكـون
مـؤسساته وعالقـاته وبناؤه على
حنـو ال يسمح باسـتخدام الثروات
املادية الشبـاع احلاجات الفردية،
وكلمـا اتسعت اهلـوة بني االحوال
والظـروف االمكـانيـة والعقلـية،
أزداد االحـتـيـــاج إىل مـــا امسـيه

]فائض العنف[(.
بـتعـبري آخــر، األداء الـــوظيـفي
املعتـاد أو الطبيعي لـلفرد حمكوم
بـصحـتني؛ الـصحـة اجلـسـديـة
والــصحــة الـعقلـيــة، الــصحــة
اجلسدية السوية مقرونة بشرط
فـردي، كـيف؟، للجـســد أجهـزة
حيـوية هلا قابليـة فطرية للقيام
بـوظائفهـا الغريـزية علـى اكمل
وجه، وظيفـة جهـاز التـنفس يف
صــدر فالح هي نفـسهـا يف صـدر
عـامل. أما فعالـية أو قصور األداء
الوظـيفي يف جهاز تنفس العامل،
ال يعين فعالية أو قصورًا يف جهاز
تنفـس الفالح، فـصحـة اجلـسـد
ومرضه مسـألة شخصـية إىل حد

ما.
امـا الـصحـة العـقليـة الـسـويـة
فمقـرونـة بـشـرط اجـتمــاعي

وثقايف، كيف؟
اإلنـسان يعيـش على مـدار عمره

ادوارًا اجتـماعـية عـدة عليه ان
يــؤديهــا بــأتقـــان، األدوار هي:
)طفل، مراهق، عازب، متزوج..(
ويف مدار يـومه أيضـًا، )موظف،
جــار، متـســوق(..، تلك االدوار

يكتـب سينـاريوهـاتهـا اجملتمع،
وعلــى اإلنـســان ان يـسـري وفق
تلـقينهـا، فـالطفل الـدمـوي هـو
الـطفل الــذي يــؤدي وظـيفـته
الطفولية على اكمل وجه، لذلك

قـيل ان اغـلب جمــرمـي الكــون
وطغاته عاشوا طفولة معذبة أو
مل يعيشوا طفولتهم كما ينبغي،
الـذي أريـد ان اصـل إليه هـو ان
السلوك املنحرف صنيعة اجملتمع
مـثلـمــا ان الــسلــوك الــســوي
صنـيعتـه أيضـًا، فقـد وجـد ان
اغلـب اجملـــرمـني مـصـــابـــون
بـاضطرابات سلوكـية ناشئة من
اضطرابات حميطية )جمتمعية(
امــا نــسبــة اجملـــرمني الـــذين
يعـانـون مـن اضطـراب عضـوي
)جسدي(، فهي نسبة ضئيلة وال
تكـاد تـذكـر، فـدائمــًا يتحـرك
القـاتل بـاجتــاه ضحيـته بعـدة

صنعتها ثقافات بيئته.
اجلـرائم كاألمـراض، جراثيـمها
حتتـاج وسـطـًا لـتنـتعـش فـيه
وضـحيــة لتـنخـرهـا، الـوسـط
لـتربيــر وجــود اجلــرميــة امــا
الـضـحيــة فـلتــأكيــدهــا، شكل
اجلـرميــة سيـأخـذ بـعضــًا من
مالمح الوسط الذي تعيش فيه،
فغـالبًا مـا يعطي شكل اجلـرمية
انطبـاعًا أو تصورًا لشكل الثقافة
اليت انتجتها؟ جرائم غسل العار
يف اجملتمعـات الفالحيـة، اللواط
يف اجملـتمعات الـذكوريـة، اسقاط
االجنـة يف املدن،.. وهكـذا، ليس
هــذا فقـط، بـل احيــانـــًا شكل
اجلرح الذي يؤدي إىل شكل االداة
املستخـدمة باحـداثه من املمكن

ان يعطـي انطبـاعًا عـن طبيـعة
اجملـتـمع ، مـثاًل؛ جـــروح اآلالت
الـطعـنيــة أكثـر مـا تـشـاهـد يف
العراق يف قضايا غسل العار، وأقل
منها يف وقـائع الشجار والعراك يف
املنـاطق الـريفيــة والشـعبيـة يف

املدن.

غسل عار
تـزوجـت ابن عـمهــا، مل تعـرف
رجاًل قبله غـري عائلـتها، يف لـيلة
العــرس اكتـشف الــزوج ان ابنـة
عـمه ليـست بـاكـرًا، يف الـصبـاح
قـادهـا إىل اهلهـا ليخـربهم بعـدم
طهارة وشـرف ابنتهـم، الن غشاء
البكارة الـدليل الوحيـد والقاطع
علـى شرف وطهـارة ابنتـهم، كان
مفتـضًا فانهال اخوتها وابن عمها
عليهـا بالـسكاكني، مـاتت البنت،
وذهب احــد إخــوتهــا إىل اقــرب
مـركـز شـرطــة ليـسـلم نفـسه،
مـعرتفًا جبـرميته )الشـريفة(. يف
معهد الطـب العدلي جيد الطبيب
ان غـشاء بكـارة الفتـاة من الـنوع
املــطــــاطـي، الــــذي خيـرتق وال
يتمزق، هذا النوع موجود بنسب
ضـئيلـة يف العـراق، بــاملنــاسبـة
هنالك نوع آخر لغشاء البكارة من
الـنــــوع الغــضــــرويف، ال ميكـن
اخـرتاقه إال بتـداخل جـراحي يف

املستشفيات.

يف معهد الطب العدلي:

اجلاني ..تقاليد اجتماعية بعيدة عن املعرفة الطبية
كربالء/ شريف احلسناوي

يـشـكل األمن اهلـاجـس الكـبري يف
حيـاة العـراقـيني بعـدمـا اوشك
االنـفالت األمـين يــطـبـق علـــى
مفـاصل احليـاة، وصـار لـزامـًا ان
يهـتم النـاس بـامـنهم بـانفـسهم
حيث تلكـؤ أداء عناصر الـشرطة
وقتلها وقلة مستلزمات عملها قد
اثر بشكل كـبري يف ممارسة املهمة
اإلنسانـية والواجب الوطين الذي
تقع اعبـاؤه على رجال الـشرطة،
وصـار اهتـمام الـناس بـاطفـاهلم
جــديــًا بعــد تعــرضـت حيــاة
الكثـريين من هـؤالء االطفـال إىل
املــوت بـسـبب أو بــآخــر، ولعل
ظاهرة االختطـاف اجلديدة على
جمتـمعنـا العــراقي قــد اضحت
كذلك عالمـة مميزة أو ظاهرة ال
ميكن الـسكــوت عنهـا، وكـربالء
هـذه املــدينـة املقـدسـة شهـدت
وتـشهـد اآلن عـمليـات اجـراميـة
حبق الـطفولة واالنسـانية تتجلى
مظاهـرها االساسيـة باالختطاف
لقـاء فديـة مقـابل حيـاة الطفل

الذي ال يعي معنى احلياة بعد.

التكتم على املعاجلة
ويف مــراكــز الـشــرطـــة هنــاك
جمموعة كبرية من البالغات اليت
تؤكـد فقدان االطفـال من مقابل
بيوتهم أو مـدارسهم، إال ان االمر
ال يتعـدى شكـوى يقـدمهـا االب
ملـركـز الـشـرطـة، يقـول املالزم
)س.ك(: ان الكـثـري مـن اآلبـــاء
يـتقــدمــون بــشكــاوى لفقــدان
ابنــائهم ومـا ان تبـدأ حتـركـات
عناصرنـا باحلركة حتى نالحظ
عـدم سـؤال املعـنيني بـالـشكـوى
وعــدم متـابعـتهم هلـا، فـيكـون
تصـورنـا واضحـًا ان اهل الـطفل
املفقـود قــد حصلـوا علــى دليل
حليـاته وانـه خمطـوف مـن قبل
عصـابة، وعندمـا حناول التدخل
بطريقة أو بأخرى يكون األب قد
حـسم األمـر بعـدم اإلدالء بـأيـة
مالحظات أو حقـائق عمن يكون
قد اتصل به أو كيفية االتصال أو
اللقاء لـيتسنـى لنا القـاء القبض،
فتـذهب اجلـهود واألمـوال سدى،
ومـا هي إال ايـام معـدودة فيـكون

الطفل بني أهله.
ويضـيف املالزم )س. ك(: ان هذا
األمـر شجع عصـابات االختـطاف
علـى املـضي قـدمـًا يف إجـرامهـا،
وكان بـاالمكان ان نساعد املواطن
يف حل مــشـكلــته لـــو انـه وثق
جبهــازنــا وكــادرنــا واعـطــانــا
املعلـــومـــات الـيت تــصلـنـــا إىل
اجملـرمني، لكـن ختوفه علـى ابنه
جعـله يتخـبط بـاختـاذ االجـراء

الصحيح.

يطابون املال بوقاحة
املـــواطن )م.ج( قــال.. اخـتفــى
ولدي وهـو يلعب يف الشارع، مرت
سيـارة من أمـامه ومحلته معـها،
أدركت ان هؤالء عصابة ال حمالة.
فتجنبت االتصال بـالشرطة ألني
اعرف ان مثل هـؤالء اجملرمني ال
ميـتلكـون رمحـة وال مـروءة وال
يتــوانــون يف قتـل ابين يف حــال
اتصــالي بـالـشـرطـة ويف املـسـاء
اتصلـوا بي، طلـبوا فـدية عـشرة
ماليـني ديـنـــار مقــــابل إخالء
سـبيله وظلوا يـوميًا علـى اتصال
معي ويـواعدونين يف أمـاكن عدة
حتـى تـأكــدوا من عـدم وجـود
رجــال الشـرطـة معي، فـاتفقـوا

مـعي على موعـد ومكان حمددين
وان اجلب املــال ليـطلقـوا سـراح
ولـدي. وفعاًل لبيت ما أمروني به
وأحضـرت معي املبلغ كـاماًل، وها

انت اآلن ترى ابين امامك.
املـواطـن )ش،ط( اخربنــا بقصـة
مـشـابهـة الخـتطــاف ابنـته من
املـدرسـة فقـال: ابـنيت يف الـصف
الثاني االبتـدائي ويومـيًا  أوصلها
واعيـدهـا، من واىل املـدرسـة، ويف
احد االيـام بقيت انتـظر وال احد
يف املـــدرســـة، ســـألـت احلـــارس
فـــاخربنـي بعــدم وجــود احــد،
فقـصــدت الـبـيـت علـــى أمل ان
اجدهـا هناك، لكن دهـشيت كانت
كبـرية عنـدمــا اكتـشـفت عـدم
عــودتهـا، عـدت مـرة أخـرى إىل
املـدرسـة وتـأكــدت من احلـارس
فـأجــابين سـلبـًا، ورجـعت كـرة
أخـــرى إىل الـبـيـت الـــذي صـــار
مـنـــاحـــة، طلـبـت مـن زوجـيت
معـرفــة االطفـال الـذيـن تلـعب
معهـم أو هم يف صفهـا، أو رفـاقهـا
فـاخربتين بـاثنتـني من الفتـيات
وعـندما سـألت احداهمـا قالت ان
رجاًل قـــال هلـــا: ابـــوك ارسلـين
ألوصلك إىل الـبيـت الن سيــارته
عاطلة فركبت معه، وبعد يومني
من القلق واالنتظار وعـدم تركنا
مكانـًا، اتصل بـنا احـدهم وطلب
الفـديـة وهـي 15 مليــون دينـار،
وبعد مخسـة ايام سلمونـا الطفلة
بعـد ان تـركـوهـا امـام املـدرسـة
مـثلمـا اخـذوهـا.. ويضـيف انهم
عـصــابـــات منــظمــة، ولــديـهم
معلـومـات دقـيقــة عن ايـرادي
وعملي ومواقيـت عملي ودخولي

وخروجي إىل ادق  التفاصيل.

20 طفالً مختطفاً
ســألنـا الـطفلـة نـور عـن قصـة
اختـطــافهــا فقــالت. اخــذوني
وادخلوني يف بـيت مسعت صراخًا
غري صــراخي، كــان أكثــر من 20
طفاًل، يف املكـان، وهم مبـثل سين
أو أكـثر قلياًل، كـان اغلبهم ملـثمًا
ويف البيـت عدد من النساء اللواتي
كن يقدمن الطعام لنا، هو مل يكن
بـيتًا على كل حـال بل خرابة ويف
منطقة نائية.. كان الرجال قساة

معنا وإذا مسعونا نبكي يضربوننا
وهلـذا كنـا نـبكي بـصمت وخنـاف
مـنهم. وبعـد ايـام اخـذوني امـام
املدرسة وانزلوني وهم يضحكون،
كنت خائفة وال اعرف ماذا افعل.

املـواطن )ك.ك( روى لنا اختطاف
ابـنه بعـد عــودته من املـدرسـة
فقـال.. يف اللحظـة اليت وصل بـها
ولـدي إىل فــرع البـيت. تـوقـفت
سيارة جبـواره وأشار احـدهم اليه
وتـركـوا االطفـال البـاقني وبعـد
ساعات عـدة اتصلوا بنـا خيربوننا
بـاخـتطـافهم لـولـدي وامسعـوني
صــوته وبكـاءه وطـلبـوا فـديـة
مببـلــغ 10.000 عشـرة آالف دوالر،
وحـــذرونــي بعـــدم االتــصـــال
بالـشرطـة ويف حالـة ذلك فـانهم
سيـقتلـونه.. احلـقيقـة اصــابين
الذعـر واخذت فـرائصي تـرتعد،
النين اتــصلت بـالـشـرطــة قبل
اتـصــاهلم بـي وادركت يف حــالــة
تـدخـل الشـرطـة فـأنين سـافقـد

ابين إىل االبد.
وهلــذا تصــرف تصـرف اب خيـاف
على ابنائه، فقصدت جمموعة من
االصـدقـاء وامـنت املبـلغ املطلـوب
وبعـد ثالثـة ايـام مـن االتصـاالت
واملـواعيد الكـاذبة أو التجـريبية،
اتفقـوا مـعي علـى وضع املـبلغ يف
مكــان معـني ونفــذت مــا أرادوا
وبعدها بسـاعتني تقريبًا. اتصلوا
بي واخـربوني مبكان ولـدي حيث
تـركـوه يف شــارع منـزو جـالـسـًا
بـــانتـظــاري. محــدت اهلل علــى
سالمـة ولــدي، لكـنين يف الــوقت
نفسه تـأسفت علـى الوضـع الذي
وصل إلــيـه بعــض اجملـــــرمــني
وفقــدانهـم لالنـســانيــة واخللق
واملـروءة والشهامة، فهكذا عمليات
كنـا نـسـمع ونقــرأ عنهـا يف دول
الغرب، لكن ان حتـدث يف بلد مثل
العراق، ويف مـدينة مقـدسة مثل
كـربالء فهذا ما مل يكـن باحلسبان
وعلـيه نــرى ضـــرورة متــابعــة
عنـاصر الـشرطـة ووضع دوريات
يف االحـيــاء الــسكـنـيــة وقــرب
املدارس خدمة للعراق والعراقيني
وجتـنبــًا لـعمـليــات االختـطــاف

اجلديدة على جمتمعنا.

ظاهرة اختطاف االطفال يف كربالء
تقلق العوائل

بغداد/ املدى
)االزدحـام فـسحــة للصـوص(
هذا املـعنى قـرأته يومـًا ألحد
الشعـراء العراقـيني ورغم انه
ينـطبق علــى مجيع االمـاكن
اليت عادة مـا تكون مـزدمحة،
إال انـين تعـــرفت اخـريًا علــى
املكــان الــذي كــان يقـصــده
الشاعـر بوصفه مكـانًا معـنيًا
بـالشعـراء املثقفـني، انه شارع
املتـنيب، وهـذا الـشـارع يـأمه
مثقفـو العراق كل يـوم مجعة
ويقصده البعض من حمافظات
بـعيــدة لـكي يـتبـضعـــوا من
الكتب والدوريات الـثقافية ما
هم حبـاجــة إليه، ورغـم انين
أشـرت يف امــاكن عـدة إىل مـا
يفتقـر إليه هــذا الشـارع من
دوريـات لـلشـرطـة بـسبب مـا
يتعـرض له رواده من عمليات
لصوصية حقرية طالت جيوب
املثقـفني املسـاكني لـتزيـد من
حمنته حمـنة أخـرى، فمـا هو
معــروف ان املـثقف ال سـيمــا
العـــراقي هـــو أكثـــر النــاس
حرمـانًا وقهـرًا بسب تـوجهه
االعـتبــاري يف احليـاة وزهـده
عن بهـرجها، ولذلـك فان أكثر
مـا يـشغله هـو حصـوله علـى
مصـادر املعرفة والثقافة فرتاه
يقتصـد بكل شيء من اجل ان
يـوفر مـا ميكنه لـشراء كـتاب
جـديـد أو آخـر هـو حبـاجـة
إلكمال فهمه ملعرفة ما، غري ان
الـلصـوص املـرابـطني يف هـذا

إلى مركز شرطة باب املعظم

أوقفوا لصوص شارع املتنيب
الشارع والذين حفظوا ساعات
االزدحـام من يوم اجلمعـة، قد
هــشـمــــوا احالم الـــشعـــراء
واملـثقـفني يف احلـصــول علــى
مبـتغــاهـم، فمــا مجعــوه يف
اسـبوع حتـول يف حلظـة غفـلة
إىل جيــوب اللـصـــوص، ولعل
األمر لـيس غفـلة، بل يـتعداه
إىل الـسرقـة بالـقوة ان تـطلب
األمـــر وهـــذا مـــا حــصل يف
اجلمعـة املاضـية فقـد تعرض
ثالثة مـن اللصوص املعروفني
يف هـذا الـشـارع الحـد االدبـاء
وحـاولـوا سـرقـته وعنـدمـا
انتبه إليهم وانتفض استنكارًا
لـتـصـــرفهـم هجـمـــوا علـيه
وسـرقــوا حمفظـته ثم راحـوا
يضربونه بل ان احدهم نعته
بكلمات نـابية أفـسدت موقفه
باملطالـبة أو االحتجاج على ما
تعــــرض له فـــذهـب األديـب
املسكـني بعد ان رأى املـارة من
رفـاقه ال حـول وال قـوة هلم يف
رد هؤالء اجملـرمني الـوحوش،
امـا الـلصـوص فـانهـم ذهبـوا
لـيتـصيـدوا ضـحيـة أخـرى،
وبـالفعـل سرعـان ما تـشبـثوا
بـآخـر وسـرقـوا مـنه جهـاز
)املـوبــايل( بــالقـوة ودون ان
يشعـروا باخلـوف المن الـناس
املـــزدمحـني وال مـن رجـــال
الشرطة الذين ال صوت هلم وال
صـــــــورة يف ذلـك املـكـــــــان
)باملناسبة هناك أكثر من اربع
جمـموعـات لصـوصيـة يف ذلك

املكـان( ويبدو ان شارع املتنيب
من وجهـة نظـر اللصـوص هو
األكـثر )دسـومًة( وامـانًا، اواًل
الن املثقفـني واألدباء عـادة ما
يكــونــوا ســـارحني يف اوهــام
اخليـال واحلـلم وهم جيـوبـون
فـراشـات الكـتب امللـونـة ممـا
جيعـل عمليـة سرقـتهم سهـلة
للغـاية، ثم انهم إذا مـا انتبهوا
فان رد فعلهم جتاه اللصوص ال
يـتعــدى ســوى )االسـتهجــان،
والصمـت الرهـيب( فمـا الذي
يـفعلـــونه وهـم املـــدججــون
بـاالحاسيس املـرهفة والقلوب
الـرقيقة امـام ثلة من احلـثالة
املـدججني بـانصـال السـكاكني
واحلـــراب، ورمبـــا فـــوهـــات
املسـدسات أيـضًا، وثـانيـًا فان
الشـارع و)هلل احلمد( ال يـوجد
فيه أي مـظهـر مـن مظـاهـر
الـشرطة، رغم اهـميته وكثرة
الـشكـاوى من انـاس تعـرضـوا
للـسرقـة والضـرب، اننـا نضع
هذا االمـر امام انظـار دوريات
الـشرطة التابعـة ملركز شرطة
بـاب املعـظم مـن اجل ايقـاف
هــذه املمـارسـات االجــراميـة
القــذرة حبق مثـقفني العـراق
وادبائه وال اظن االمر فيه من
الصعوبة مـا جيعل هذا الشارع
آمنــًا بعــد ان غــدا مــرتعــًا
للمجـرمني ونافـذة أخرى من
نوافذ القهر والظلم واحلرمان
اليت طـالت ابنـاء هذا الـشعب

املنكوب.

الديوانية/حممد الفرطوسي
جـرت مـصـادمــات عنـيفــة بني
جممـوعــة من افـراد الـشـرطـة يف
حمـافظـة الـديـوانيـة واخـرى من
عصـابات الـتسليـب، وقع احلادث يف
قـرية الشوفة التابعة لقضاء احلمزة
الــشــرقـي 25 كـم جـنــوب شــرق
الــديــوانيــة وقــد اسفــرت هــذه
املـواجهــات عن مـقتل احـد افـراد
الشـرطـة واصـابـة ثالثـة آخـرين،
اصـابـة احـدهـم خطـرة وقـد الذ

افـراد العصـابـة بـالفـرار إىل جهـات
جمهـولة، ان اغلب عمليـات التسليب
تقع يف هــذه املنـطقــة اليت بــاتت
تــشكل مـصــدرًا لقلق املــواطـنني
والرعب يف كثري من سالكي الطريق
ويبدو ان الشرطة عاجزة عن وضع
حل نهائي هلذه العصابات اليت بدأت
بتنـظيم صفوفـها وإحلاق اخلـسائر
بـأفـراد الـشـرطــة كلمـا حـاولـوا

مطاردتهم والقبض عليهم..

يف احلمزة الشرقي.. عصابات
التسليب تعيد تنظيم صفوفها

الناصرية/ حسني كريم العامل
لقي السيد علي مجيل الربيعي مدير شركة توزيع املنتوجات النفطية
فرع ذي قار مـصرعه بعد تعـرضه الطالق نار من قبل جمهـولني على
طـريق ناصرية ـ شطرة وذكـر شهود عيان ان سيارتـني كانتا تنتظران
اجملين عليه بالقرب من مدخل الناصـرية الشمالي وحال وصوله اطلق
عدد من امللثمني النار على سـيارته ثم ترجل احد املسلحني يف سيارته
وتفحـص جثـة الـضحيـة وبعـد ان تـأكـد مـن مقتله الذت الـسيـارتـان

بالفرار.
وذكر احد شـهود العيان ان احـدى السيارتـني هي من نوع )دولفني(...
وقـد مت توقيف عـدد من موظفي الـشركة مـن قبل الشرطـة على ذمة
الـتحقـيق.. ومل تعــرف حتــى اآلن الــدوافع الـيت تقف وراء اغـتيــال

الضحية.
مـن جانب آخر قتل احـد االشخاص يف منطقـة املعارض مبركـز مدينة
النـاصريـة بعد ان تـرجل احد االشخـاص من سـيارته الـبيكب واطلق

النار على الضحية امام املارة والذ بالفرار.
واجلـدير بالـذكر ان مديـنة الناصـرية شهدت يف اآلونـة اخلرية عمليات
اغتيال عدة قـام بتنفيذهـا أشخاص جمهولـون ومل يلق القبض على أي

احد منهم حتى اآلن.

مصرع مدير شركة املنتوجات النفطية
تصاعد عمليات االغتيال يف

حمافظة ذي قار


