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الـسيارة اليت تـدخل إىل العراق
هــذه االيــام جتــد نفــسهــا يف
امتحـان عجيـب، فهي )اواًل( ال
تعـرف.. اهي داخـلة إىل بـلد أم
بارك كـبري للسـيارات القـادمة
من كل اجتـاه . وإذا نــزلت إىل
الـشارع حـاملة )مـشرتيها( فال
ميكنهـا ان تـرى أي شيء سـوى
املـسـاحـة املخـصصـة هلــا من

الشارع كي تسري فيه.
ثم ان سيل الـسيـارات اجلارف
الـذي ال يتـوقف يف دخـوله إىل
العـراق. حيـمل معه اهلـويـات
امللغـزة هلـذه الـسيــارات. اليت
يـصعـب الكـشف عـنهـا وسـط
غـياب أو ضعف سلطـة الدولة.
وليس أغرب احلوادث ما حدث
مـؤخـرًا يف مـدينـة الـبصـرة،
حـيث مت الكشف يف ميـناء )ابو
فلــوس( املــطل علــى اخللـيج
العـربـي عن وجـود سيـارتني
مفخختني داخل حـشد طويل
مـن الــسـيـــارت املــسـتـــوردة

القادمة من مكان جمهول.
هـنــاك مـن سـيعـرتض علــى
كالمي ليقـول: ان وصفك غري
دقـيق. فالعـراق، بسـبب تدفق
السيارات املتزايد على شوارعه
ال يقـرتب من كــونه )بـاركـًا(
للـــسـيــــارات، وإمنــــا مقـربة
للسـكراب ونـفايـات السـيارات
الـيت زهـــدت بهـــا بلـــدانهـــا
االصـلية، فقذفوا بها إىل العراق
لرتدم هنـاك.. اقصـد )لتـباع(

هناك وتستخدم.

حصة السيارة من الشارع
ايـن حـصـيت مـن الــشـــارع؟
ستنطق سيارة منفيست )نص
عمر( بذلك ان مل تتوقف هذه
األزمة املتـزايدة واملنفـلتة من
كل رقـابـة أو سـيطــرة، ولكن
مأسـاة السيـارة هنا افـرتاضية
إزاء مأساة أكثر جـدية يعيشها
املـواطن العـراقي يـوميـًا، فإذا
سلـم هذا املـواطن من الـزحام
األسطـوري، فـإنه ال يـسلم من
العـوادم اليت تطـلقها سيـاراتنا
القدميـة املستهلكـة، والسيارات
)احلديثـة!( الفاقدة لصالحية
السري يف شوارع دول املنشأ. كما
ان من يتورط ويـشرتي سيارة
منـفيــست، فــأنـه سيـضـيف
تفاصيل أكـثر للمأسـاة العامة،
فــسيــارته قــابلــة للــذوبــان
والتـبخر، وإذا سرقت فعليه ان

يقرأ عليها السالم..

حتقيق/عبد الناصر الدليمي
ملـاذا يلجـأ بعضنـا إىل العنـف؟! وما
هي العوامل املؤثـرة واملؤججة هلذا
الـسلوك العدوانـي؟! وما هي السبل
الكفيلـة بإعادة املـتهورين إىل جادة

الصواب؟!
هذه رحلـة ميدانية نـستطلع فيها
آراء وحتـليـالت ذوي االختـصــاص
بهـذه الـظـاهـرة الـطـارئــة علـى
جمتمعنـا بهدف تـشرحيهـا وكشف

أبعادها وطرائق معاجلتها:

حوار الرصاص
التقيـنا اواًل الـدكتـور ثامـر طارق
العلي اخصائي جراحة عامة وقال

لنا:
ان حـوادث العنف قد ازدادت حاليًا
والسبب املبـاشر هو غيـاب السلطة
القـضـــائيـــة وغيــاب الــسلـطــة
التنفيـذية، وحتـى ان وجدت فهي
مغيبة بسـبب تكبيلها، وسبب آخر
هـو إزاحة النظام الـسابق مبا ميثله
مـن سطـوة وقـوة بـشكل مفـاجئ
وليس تدرجييًا.. وجيب ان ال ننسى
مــا جـــرى من حــوادث ســرقــات
لـدوائر الدولة واملمـتلكات العامة و
املصــارف فضـاًل عن اخالء سـبيل
السجناء بصـرف النظر عن السجل

االجرامي لكل منهم.
وعن نوع االصابـات وطبيعتها قال
الدكـتور العلي: انهـا ترتاوح ما بني
املـشــاجــرات والـضــرب بــاآلآلت
الثقيلة واحلادة وصواًل إىل العيارات
الناريـة.. وأكد ان مـشكلة الـشباب
تكـمن يف رغبتـهم وإصرارهـم على
الثراء الـسريع ألن بعضهم ال حيقق

فلس( فألغي األمر بالتخلية!

وما زال مطر السيارات منهمرًا
القـادمـون مـن نقطـة الـوليـد
احلدوديـة، قالـوا ان هنـاك ما
يناهـز االربعني كيلـو مرتًا من
الـبــضــــائع احملـملــــة علـــى
الشحـانات، واملقصود بالبضائع
هنـا سيـارات منفـيست قـابلة
لـالستخدام! واخـرى )تفصيخ

وخردة(.
لو صح هـذا الكالم، وان منظر
السيارات هـذا هو منظر يومي
مألوف كما يقول الشهود، فأننا
بـــالتـــأكيــد مقـبلــون علــى
اخـتنــاقــات مــروريــة اشــد،
ومعارض كيفية أكثر، وفوضى
مـتــزايــدة يف كل مــا يـتـعلق

بالسيارات.
الـسيـارات يف نقطـة املنـذريـة
احلـدوديـة ختــرج من العـراق
وال تـدخل، بسبب طلب السوق
االيـــرانـي هلـــذه الــسـيـــارات
الــرخـيـصـــة.. يقــول لـيـث
املهـــــداوي ذلـك كــي خيـفف
الصـورة املـرعبـة عن تـزايـد

اعداد السيارات املضطرد.
لكـن ذلك بــالتــأكيــد ال ميثل
عالجــًا مثــاليـًا هلـذه االزمـة
املـتعــددة اجلــوانب، ولــرمبــا
سنصحـو ذات يوم، ان مل تتخذ
اجلهات املسؤولة اجراًء واضحًا،
لـنجــد ان عــدد الــسيــارات يف
العراق قـد جتاوز عـدد سكانه
ـبــــــــــكـــــــــــــــثـــــــــــــــــري.

حولـنا اآلن يف منطقة املعارض
حـوالـي 40 معـرضــًا كيـفيـًا.
واملشكلـة انهم يسـدون الطرق
املؤدية إىل معارضنا بسياراتهم
املعـــروضـــة حبـيـث يــصعـب
الــــدخــــول أو اخلــــروج مـن

املنطقة اليت خينقها الزحام.
أشخـاص آخـرون اخربونـا عن
غرائب يف هذا املوضوع، فجملة
كبرية مـن املشاتـل حتولت بني
لـيلــة وضحــاهــا إىل معــارض
للـسيـارات. كمـا اخربنـا احـد
املــواطـنني بــانه اضـطــر إىل
تسـييج املنطقـة الفارغـة أمام
منـزله وتركها هـكذا، منعًا من
حتويلهـا إىل معارض للـسيارات
كـما حـدث يف القطع واألمـاكن

الفارغة امام البيوت اجملاورة.
هـــذا املـــواطـن يقـــول بـــان
مـنطقته الـسكنيـة اصبحت ال
تطـاق، وال تـستـطيع العـائلـة
اخلـروج بسـبب امتالء الـشارع
واالرصـفة بالـسيارات والـباعة
والنـاس الذين يتفـرجون على

السيارات.
الغـريب )يقـول السيـد حسني
نعـمة جميد( ان هناك معارض
يف الـشــوارع وعلــى االرصفــة
مقـــابل جمـمـع الكـنـــدي، يف
الـشارع املـؤدي من النهـضة إىل
سـاحة بـريوت. جاءت البلـدية
وانذرت هؤالء بـاخالء الشارع،
لكن بعـد ايام عـاد الوضـع كما
كـــان، والــسـبـب ان أصحـــاب
املعـارض الكيفـية دفعـوا )جم

مبـعنــى ان حتــديــد نــسبــة
اجلمـرك كيفية وحـسب مزاج
املـوظفني فهنـاك من حيـتسب

7% أو 4% أو %10.
كذلك نسبـة التسليب عالية يف
البـصرة، وهذا مـا جيعل عملنا

صعبًا.
امــا عن الـرشـاوى فحـدث وال
حــرج، فـهي مـنتـشــرة مـثل
اجلـدري يف كل مفـاصل رحلـة
الـسيارة من النقـاط اجلمركية

وحتى تسجيل ارقامها.

معارض كيفية
معـارض الــسيــارات حتتـضن
مشـكلة أخـرى، فسـابقًا كـانت
معـارض الـسيـارات معـروفـة
وحمـددة، لكن احلـال تغري اآلن،
فهـناك ما ال يعـد أو حيصى من
املعارض تنتشر بصورة كيفية

وغري نظامية يف كل مكان.
يقـول حــسني نـعمــة جميـد
صــاحـب معــرض الكــرادة يف
مـنــطقــــة املعـــارض قـــرب
الـنهـضـــة.. هنــاك معــارض
جـديـدة تـنبـثق كل يـوم.. يف
الشـارع وعلى االرصـفة.. وهذا
يـؤثر على عملـنا، فنحن ندفع
اجيـــارات حبـــدود الـ 20 أو 25
مـليون دينـار يف السنـة، فيأتي
شخــص ويــتجــــاوز كل ذلـك
ويسـيج عرصة أو مـنطقة من
الــرصـيف ويـقيـم معــرضــًا
للسـيارات دون ان يـدفع اجيارًا

أو غرامة أو ماء أو كهرباء.

يقـول رياض عـودة، للسـيطرة
علـى الـسيــارات )التفـصيخ(
جيـب ان تعــاد القــوانـني اليت
كــانـت تعـمل ســابقـــًا فيـتم
تفصيخ السيارة قانونيًا وليس
بطـريقـة )كيفـية( وعـادة ما
تكون الـسيارة احملطمـة بسبب
احلوادث املرورية هي اليت تباع
كـتفـصـيخ فـيجـب ان يقــدم
صاحب السيارة كشف جلنة من
املـرور، ثم يذهـب إىل اجلمارك
فيسقطـونها. ويؤشرون امامها
انها سيارة حتولت إىل )خردة(.
الشيء اآلخر هو ضرورة وجود
حـاسبـة مركـزية يف اجلـمارك
واخـرى يف دائرة املـرور تسجل
فـيها مجيع الـسيارات الـداخلة
إىل العـــــراق، حبــيــث تــتــم
السيطرة علـى اعداد السيارات
وكذلك يسهل حتـديد املسروق

منها، وتثبيت العائدية.
واملالحـظ حاليـًا ان عقود بيع
وشـراء السيـارات ال تصدق من
قبل املـرور وهـذا يـشجع علـى
تزويـر هذه العقـود والتالعب

بها.

مجارك عشائرية
ولكن حـال اجلمــارك ال تسـر،
يقول ليث املهداوي.. منذ شهر
ونصف فقد بدأ عمل اجلمارك
على املـنافذ احلدودية )الوليد،
الـقامشـلي، طريبـيل، أم قصر،
الـبصـرة مـينـاء ابـو فلـوس(
ولـكنهـا مجـارك عـشـائـريـة!

االحـتـيــاطـيــة الـيت يف حمله
مسجلـة قانـونيـًا وداخلـة من
احلـــدود كـــأدوات تفـصـيخ،
وليــست كــسيـارات صـاحلـة
للعمل، أي انهـا مـسقطـة أصاًل
يف البلـد املصـدر. وندفع عـنها

كمارك.
ولـكــن إذا جـــــــاءتـك ادوات
احتيـاطيـة مصـدرهـا سيـارة
مــســـروقـــة كـيـف ميكـن ان
متيـزهـا؟ سـألنـا الـسيــد ليث
فــأجــاب بــأنه ال يـشـرتي من
الـسوق وإمنـا يقوم بـاالسترياد
بـنفــسه، ثـم ان االدوات الـيت
تعرض يف األسـواق ومصـدرها
سيـارات مـسـروقــة.. تكـون
رخيصة ألن اصحـابها يريدون

بيعها بسرعة.
وقال لـنا حـسني نعـمة جمـيد
صـاحب مـعرض الكـرادة لبيع
السيارات: منذ بداية هذا العام
امتـنعت مـديـريـة املـرور عن
تـسجيل الـسيـارات املـنفيـست
اليت تكـون موديالتها أدنى من
ســنـــــة 1990. ولـكــن هـــــذه
املـوديالت استمـرت بالـدخول
إىل العــراق، وبـسـبب كــونهــا
مسقطـة يف بالدها االصلية وال
ميكن تـسجيلـها يف العـراق، لذا
تباع كتفصيخ، وهناك مزادات
اآلن يف املـوصل تبـاع فيهـا هذه

السيارات باألكوام.

عودة القانون
ولكـن، اين الـدولـة املـعمعـة؟

سـيارته اليت سـرقت منه قبل
اشهـر، وبعد اخذ ورد، تبني ان
الـسيـارة مـسجلـة بـاسم رجل
مهـندس بـطريـقة قـانونـية،
ولكن هذا املهندس ال يعرف ان
السيارة اليت اشرتاها مسروقة.
وتعقـدت القـضيـة فـالـسيـارة
حمجـــــوزة اآلن، واملهـنــــدس
مـوقـوف يف مـركـز شـرطـة

القناة.
كـيـف ميكـن ان حيـــدث ذلك؟
سـألنـا الـسيـد ريـاض فـأجـاب
هـنــــاك صعـــوبـــة يف فـــزر
املـنفيـست املـزور عـن االصلي،
وقد سجلت الـسيارة املـسروقة
يف دائــرة املـــرور مبنـفيــست

مزور.

تفصيخ غري قانوني
املــشكلـة األخـرى الـيت احملنـا
إلـيها يف بداية الكالم، هي حمال
التفـصيخ غري القـانونـية اليت
يـنتهـي عنـدهـا اثـر الـسيـارة

املسروقة وينقطع.
يقول الـسيد املهـداوي صاحب
حمل لألدوات االحتياطية.. ان
هــــذه احملــــال ال تـكــــون يف
الــواجهــة.. وتكــون عــادة يف
اماكن خفية غري معروفة يتم
فــيهــــا تفــصــيخ سـيــــارات
املنفـيست املـسروقـة ثم تـباع

كأدوات احتياطية.
وحني ســألنـاه عـن طبـيعـة
عـــمـلـه قـــــــــال: ان االدوات

ألن حمـال تفـصيخ الـسيـارات
املـنـيفـيــسـت وحتـــويلهــا إىل
)خردة( ـ فوق ما هي عليه من
خـردة ـ جـاهـزة ومــستعـدة
لقـطع األمل بعـودة الــسيـارة

احلديثة إىل صاحبها.
و)ال من يقـرأ وال مـن يكـتب(
هي اآلن عبـارة مقدسـة تسوغ
كـل شيء وتضفـي الطمـأنيـنة
علــى االعمــال اليت جتـري يف
جنح اللـيل وبعيــدًا عن اعني
)الـضمـري( وليــس هنـاك مـا
ينفي انهـا جتري )حتت جنح(

النهار أيضًا!

مشاكل السيارات
ما هو الظرف الذي يشجع على
اسـترياد هـذه االعـداد اهلـائلـة
من السيارات؟ وهل هناك حقًا
مـسـتهلكـون ومــشرتون هلـذه
السـيارات، خصـوصًا إذا علـمنا
ان الــسيــارة، هـي من )الــسلع
املعمـرة(؟ وال يشرتي الـشخص
سيـارة كل يـوم أو كل شهـر يف

املعتاد.
جييبـنا الـسائق حـيدر إلـياس
فيقــول: ان أهم )املـشجعـات(
علـــى بقــاء وتـرية االسـتـرياد
ثــابتـة بــالنـسبـة لـسيـارات
املنفيست هـو االعتقاد الـسائد
لـدى املـواطـنني، خـصـوصـًا
أصحــــاب الـــسـيــــارات ذات
املـــوديالت القــدميـــة، من ان
الـدولــة ستـسقـط سيــاراتهم
ومتنحهم تعـويضًا بـداًل عنها،
وهــذا مــا ميكـنهـم من شــراء
سيـارة حديـثة. امـا من جـهة
املــستـــوردين، فـهم يــشرتون
سيارات رخيصـة الثمن بسبب
كونهـا مستعملـة، وهم راحبون
يف كل االحـــوال. فـــالــســـوق
العراقيـة متعطـشة للـسيارات
احلــديثــة، وحتـى لـو تـوقف
االســتــرياد، فـــــإن أصحـــــاب
املعــارض وجتــار الــسـيــارات
سيسـتفيدون أيضـًا من ارتفاع

سعر السيارات بسبب ذلك.
الـسيـد ريـاض عـودة، صـاحب
مكتب لبيع وشراء السيارات يف
شـارع فلسطني، يقول: ان أكثر
املـــشـــــاكل اآلن تــــأتـي مـن
السـيارات. فـسرقـة السـيارات
هي مـن أكثر اجلـرائم انتـشارًا
اآلن. مع ما يصاحبها من عنف
وقـتل، وقـبل فـرتة وقف احـد
معـارفنا امـام مطعم، وقبل ان
يـوقف صـديقه الـسيـارة امـام
املطعم استطاع ان مييز احدى
الـسيارات الـواقفة، فقـد كانت

واالنـرتنت اليت تـؤثر عـلى سـلوك
املشاهدين فعـادة ما يكون الشخص
الذي يـقوم بأعمال العنف شخصية

حمببة يف معظم الربامج واالفالم.
ولغرض املعاجلة وحتجيم الظاهرة
اقرتح الـــدكتــور فــاضل انـشــاء
مــؤسـســات علـميــة ونفــسيــة
اجـتمــاعيــة اعـالميــة مـهمـتهــا
االساسـية الـسيطـرة على ظـاهرة
العـنف مـن خالل تــوضـيح مــدى
الضـرر املتـوقع ان يصيـب اجملتمع
بـسبب احنـارف السلـوك، واالشادة
مبنـافع السلـوك السـوي يف اجملتمع،
وسـيكـون مـفيــدًا ان نعـمل علـى

مكافأة وتكريم الصاحلني.
امـا عن احلبس والعقوبـات السالبة
للحـرية فقد أكد الدكتور ان ال نفع
فيها. وقال من املمكن اعتماد امثلة
واساليـب من الدول املتقـدمة فمن
يرتكب اعـمال عنف ُيطلب منه ان
يقـدم خدمات اجـتماعية كـرعاية
املـسنني أو اخلدمـة يف املستـشفيات
أو املؤسسـات اخلدميـة األخرى ويف

هذا تهذيب للنفس.
وخـتم الـــدكتــور فــاضـل كالمه
بالقول: ان العنف ظاهرة طارئة يف
اجملـتـمـع العــــراقـي فــمعــــدن
العـــراقيـني من ذهـب، وكل هــذا
الغبـار سيزول ويعود الذهب ليلمع
مبجرد وجود قانون واضح وسلطة
وطنية مقتدرة.. واذا آمن العراقي
بعـدم وجود قـوة احتالل تـفرض
عليه ما جيب ان يفعله وما جيب ان
ال يفعلـه وقت ذاك سنـرى مجيعـًا
طـبيعـة الـشـعب العــراقي الـرائع
واملـسـامل واملـتصــاحل مع ذاته ومع

احلياة.

من املـشـاكل ميـكن جتـاوزهــا من
خالل التـوعيـة واإلرشـاد وتـوفري

فرص عمل مناسبة.

تغلغل العرف العسكري
يف كلـية اآلداب/ قـسم علم الـنفس
حتدث لـنا االستـاذ الدكتـور فاضل
شاكر الساعدي عضو مكتب دراسة

الشخصية/ االحداث قائاًل:
العنف هـو ارتكــاب فعل أو سلـوك
شـاذ أو منحـرف لنظـام اجملتمع أو
املـتعــــارف علـيه )اخلـــروج عـن
املـــألـــوف(.. والعـنف يف اجملـتـمع
العـراقـي اصبح ظـاهــرة السبـاب
عـديدة منهـا احلروب اليت مـر بها
الـبلــد، وهــذه املـــآسي والــويالت
جعلت من الفـرد العراقي يستسهل
استخدام العنف حلل مـشاكله، فقد
اصـبح يـنقل العــرف العــسكــري
ويـطبق مــا تعـلمه يف احلـروب إىل
احليــاة املــدنيــة من دون املــرور
بـفرتة نقـاهـة لـلتحـول مـن منط
حيـاة العسكـرة إىل احلياة املـدنية،
إضافـة إىل ان انعدام العـدالة خالل
فرتة النظـام السـابق جعل العـديد
مـن الـنـــاس مـتـمـــرديـن وغـري
خــــاضعـني لـلعـــرف والـنــظـــام
االجتماعي ويلجأون اغلب االحيان
إىل العـنف كــوسـيلـــة تعـبـري عـن
متـردهم، وحـسب نظـرية فـرويد
للتـحليـل النفـسـي يتـضح لنـا ان
العنف تنـفيس لـلمكبـوتات داخل
النفـس البـشـريـة.امــا نظـريـة
)الندورا( اليت تقول ان التعلم يأتي
من خـالل املالحظـة فـانهـا تـشري
باصـابع االتهام إىل وسـائل االتصال
واالعالم كــالسـينمــا والتلفـزيـون

سقــوط النـظــام اليت تــسبـبت يف
ضياع فرص عـمل لكثري من أرباب

األسر.
وعن تـصوره لكيفـية العالج اقرتح
السيد امحـد تشكيل أجهـزة امنية
عادلة ونظيفة تعمل ألجل الوطن،
ويكـون والؤهـا اواًل واخريًا للـوطن
والـشعـب علــى ان جتهــز بكــافــة
املـستلـزمـات الـيت متكنهـا من أداء
واجبـاتها على أكمل وجه. واشرتط
ان يكـون الـسـجن مكـانـًا لالصالح
والتهذيـب والتأديب وتوقع ان %70

مـع وجود النظام الـسابق وأجهزته
األمـنيــة املكـثفــة، امــا اآلن فقــد
ازدادت بسبب تفكيك تلك االجهزة
وخــروج اجملـــرمني املـتمـــرسني
إضافة إىل ظاهرة البـطالة ومشاكل
العقارات املـصادرة من قـبل أجهزة
النظام الـسابق بال مربر شرعي وال
قــانـــوني. وقــد شهــدت احملـــاكم
دعــاوى متكـررة ومـزعجـة بهـذا
اخلـصـــوص، فــضاًل عـن تـــوفـــر
االسلحـة لدى املراهقـني، وال ننسى
قضية الـدوائر اليت مت الغاؤها بعد

الــسجن فقـط، بيـنمـا الــواجب ان
تكون عقوبتها االعدام!!.

ودعـا أيضـًا إىل تشـديـد العقـوبـات
والقضاء قبل كل شيء على الرشوة
يف اجلهــــاز اإلداري الــــذي اصــبح

فوضويًا بسبب تفشيها.

البطالة وتبعات النظام السابق
ثم التـقينـا احملقق العـدلي امحـد
سلمـان ثـويـين يف حمكمـة الكـرادة

فقال:
ان ظاهـرة العنف كـانت مـوجودة

ايـرادًا من عمـله يوازي طمـوحاته
واحـتيـاجـاته. وأشـار إىل أهـميـة
التـوعيـة ملختلف شـرائح اجملـتمع
وبـــالـتحـــديـــد طالب املـــدارس
املـتوسـطة واالعـدادية إضـافة إىل
توفري فـرص عمل مـناسبـة، ودعا
املــســـؤولـني إىل تـــوظـيف هـــذه
الطاقـات خلدمـة اجملتمع وخـدمة

الشباب انفسهم.
ويف ختـام حـديثه أشـار الـدكتـور
ثـامــر إىل ان معـظـم اسبــاب تلك
املـشاجـرات هي اسـباب تـافهة وان
االجيــال الـيت شهــدت وعــايــشت
مسلسل احلروب واملعارك قد نشأت
علــى العـنف وال تــرى رجــولـتهــا
ووجـودها إال من خالل املـشاجرات

والصدامات.

دعوة للرجوع إىل عقوبة اإلعدام
بعدهـا التقينـا أحد احملـامني وقد
طلـب مّنـا عـدم ذكــر امسه وبـدأ

حديثه بالقول:
ان ظاهـرة العنف املتفـشية حـاليًا
متــــارس علـــى نــطــــاق واسع يف
جمتـمعنــا، والسـبب املبـاشـرة هـو
الـتفـكك االســري والـتفـكك داخل
املدرسـة واجلامـعة بـسبب تفـشي
الـرشـوة، نـاهـيك عـن احملتــالني
والـلصـوص اجلـاهـزيـن ملمـارسـة

العنف ألطماع مادية. 
وأضاف: ان كل هذه الـرزايا نامجة
عـن سوء النظـام السابـق الذي وفر
ارضيـة خـصبـة لـتكـون مـرتعـًا
للجـرمية وللـعالج البد مـن العودة
إىل عقـــوبـــة االعـــدام فـمـن غـري
املعـقول ان تكـون عقوبـة السـرقة
املقـرونـة بـالقـتل أو أي دافع دنيء

حماٍم يدعو  إىل اعادة حكم االعدام واخصائي نفسي يدعو إىل عقوبة )خدمة اجملتمع(

سـيــارات حــديـثــة.. وأخــرى )خـــردة(.. ومعــارض )كـيفـيــة(

العنف هل أصبح ظاهرة طبيعية يف اجملتمع العراقي؟!

معدن العراقيني من ذهب.. وكل هذا الغبار سيزول

حني يقطع )التفصيخ( أملك بالعثور على سيارتك املسروقة!

من  ينظم حقاً عملية دخول السيارات املطردة إلى العراق؟

العدد )141( اخلميس  24  حزيران 2004

NO (141)  Thu.  (24) June


