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يف معهد الطب العدلي املاء آلة مميتة ايض ًا

اجلرمية والعقاب

اسـبـــاب الـــوفـــاة اجلـنـــائـيـــة

بغداد /املدى /امحد هاشم

يف معهد الطـب العدلي عامل غريب
مــن اخلفـــــايـــــا واملــــــداخالت
وااللـتبــاســات الـيت تغـــور خلف
اسبـاب الـوفــاة اليت حتـصل لـبين
االنـسان ،ومعهـد الطب العـدلي هو
املـؤسسة الوحيدة املنوطة بها هذه
املهمـة وهـي الكـشف عـن اسبـاب
الــوفــاة ان كــانـت طـبـيعـيــة او
مرضـية ،او ان خـلفها فـعل فاعل،
وللـوقوف على اصعب احلاالت اليت
تواجه املختـصني يف علم التشريح
واالدلـة اجلنـائيـة الـتقت (املـدى)
الــدكتـور حـسـن فيـصل املـالـكي
املقـيـم االقـــدم يف معهــد الـطـب
العدلـي فقال -:اصعب احلاالت تلك
اليت يتـعرض فيها الـضحية إلثارة
(العـصـب التــائه) وهــذا العـصب
املوجـود يف االنسـان يقوم بـأعمال
حمددة تتعلق بتحفيز بعض انواع
الغـدد لـكي تقـوم بعـمليـة الفـرز
علـى االجهـزة الكـامنـة يف جـسم

االنـسـان ،فـالـعصـب التـائه الـذي
يـنزل مـن الدمـاغ مروراً بـالقلب
وانتهـاءً بـاحلــوض ،يعمل حـسب
االثـارة ،ومنهـا االثـارة اجلنـسيـة،
وشم الطعـام او تذوقه ،او الـسماع
عنه ،اذ تقوم هـذه الغدد املـوجود
يف تلك االماكن بإفرازات منها املين
واللعــاب وغريهــا ،وعنـد تعـرض
هـذه االعصـاب ألي ضغـط او شدة
خـارجية فـإنها تـؤدي للوفـاة ،اما
االمـاكـن اليت من املـمكن ان تـؤذي
هذه االعصـاب وتؤدي للـوفاة فهي
علـى جـانيب القـصبـات اهلـوائيـة
واملـنطقـة الـرخـوة اسفـل القفص
الصـدري وفــوق البـطن ،وكـذلك
ركل اخلــصـيـتـني ،ومـثل هـــذه
احلـاالت ال ترتك ادلـة ظـاهـرة من
املمكن اكتشافها بسهولة على جسد
الـضحيـة ،وكـذلك فـإن الـتشـريح
الداخلي قد يالقـي صعوبة احياناً
يف كشف اسـباب الوفاة ان كانت من
تلك احلـاالت ،مما جيـعلنا نـستعني

القبض على عصابة خلطف
االطفال يف الديوانية..
الديوانية /املدى
قـبضت مفـارز مديـرية شـرطة
قضـاء احلمزة الـشرقـي يف قيادة
شرطـة الديـوانية عـلى عصـابة
خلـطف االطفال ،واوضح مـصدر
يف املـديـريـة ان رجـال الشـرطـة
شـاهـدوا احـدى الـسيـارات اليت
كــانت حتـمل لــوحــة تـسجـيل
حملــافظـة اخـرى.واثـار انـتبـاه
رجـال الـشـرطـة الــذين قـامـوا
مبراقبتـها اشخاص اشـتبهوا بهم
وبعـــد الـتحـــري واسـتجـــواب
مسـتقليهـا تـبني انهم جـاءوا اىل
قضـاء احلمزة للـتفاوض مع اهل
احــد االطفـال املـخطـوفـني من
قبلهم وان الـطفل املخطوف قبل
اربعة عشـر يوم ًا كان يروم شراء
فـطور لعـائلته مـن مكان قـريب
من سكنه يف النعمانية /حمافظة
واســط واشـــار املــصـــدر اىل ان
املــتهــمــني (آ)و(ف) قـــــامـــــا
بـإخـتطـاف الـطفل وارسـاله اىل

مـدينـة سـدة اهلنـديـة يف بـيت
املـدعــو (آ) وعنـدمــا اكتــشفت
عــائلـة الـطفل بـأنـه اختـطف
قامت بالبحث عنه دون ان خترب
الشـرطــة بيمـا قـام املـتهم (ف)
بـالـذهـاب اىل مــرآب اهلنـديـة
مفـاحتـ ًا احـد اصـدقـائه ليكـون
وسيـط ًا وطلب (فديـة) مقدارها
(مئـة ومخسـون ملـيون ديـنار)
علـــى ان يكــون الـتفــاوض مع
العائلـة يف قضاء احلمـزة الشرقي
وحتت اسم مستعار (ابو ارحيم)
يف حني يقوم املتهم (ف) بإخبار
اهل الـطفل بـأن هنــاك شخصـ ًا
ميـتلـك معلــومــات عـن مكــان
اختـطاف ولـدهم ولـديه صورة
فـوتـوغـرافيـة حـديثـة له وان
هنـاك من يقـوم بعمـل انسـاني
إلرجـاع املخـتطف اىل اهله ،اال ان
ارادة اهلل شـاءت ان يلقـى الـقبض
علـى هـذيـن املتـهمـني اللــذين
احيال اىل القضاء.

بـتقـريـر الـشـرطــة عن مــوقع
احلادث الذي راح ضحيته املتوف او
االسباب اليت ادت اىل احلادث .
ومن احلـاالت اليت نالقي صعـوبة
يف كشف اسبابـها ان كانت جـنائية
هــو تعــرض الـضـحيــة لـتنــاول
الـسمـوم ،فـإن بـعض انـواع هـذه
الـسموم من الـصعب اكتشـافها لكي
نتأكد انها فعالً ادت اىل الوفاة.وقد
يعمـد اجلـانـي إلخرتاع خـبطـات
غريـبة من السموم لتحقيق مآربه
وايهام القائمـني بالتحقيق والطب
العـدلي مـن الوصـول اىل احلقيـقة
اليت ادت اىل املـوت ،امـا يف حـالـة
احلـرق او الغـرق وغريهـا فـإن من
السهولة كشف حقيقة الوفاة ،مثالً
كـأن يكـون الشخـص الذي تـعرض
للحـرق فـارق احليـاة بفعل فـاعل
قبل احلـرق ،يف حـالـة ان االدعـاء
يـقول ان املتـوفى انـتحر حـرقاً او
غـرقاً وبطبـيعة احلال فـإن اسباب
الوفـاة ستكون معروفـة لدينا ،من

خالل مــا حتتفـظ به الـرئــة من
بقايـا الدخان ان كـان حرقاً ،أي ان
الشخص الذي ميـوت بسبب احلرق
فـإن هنـاك بقـايـا دخـان كـان قـد
اسـتنـشقـه اثنــاء عمـليــة فقـده
للحـياة بـينمـا املتـويف قبـل احلرق
فـإن هـذا الـدخـان ال وجـود له يف
رئتيه وكـذلك بـالنـسبـة للغـريق
الـذي حتتفـظ رئتيه بـبقايـا املاء
اثناء عـملية املـوت غرقـاً وان كان
فارق احلياة قبل الغرق فإن رئتيه
سوف لـن حتتفظـا بذلـك املاء وان
رميـت جثته يف الـنهر او يف بـركة
من املـاء ،هـذه رمبـا اكثـر احلـاالت
الـيت حتـتــــاج اىل وقـت طــــويل
وتشـريح دقيق ملعـرفتهـا ،مثالً ،
اما سـواها فـإن اكثر حـاالت املوت
اجلنــائـي تكــون واضحـــة مثــاالً
الــطعـن بـــالـــسكـني او الـــرمـي
بــالــرصــاص او اخلنـق املبــاشــر،
وغريها من احلـاالت اليت تؤدي اىل
الوفاة.

يف حي السالم  ..سيارة تتعرض
للتسليب يف وضح النهار
بغداد /املدى

كثريًا مـا شكـا سكنـة مـنطقـة حـي السالم االجـراءات
االمنيـة املرتدية يف منطقـتهم وذلك لعدم توفـر مركز
ال عن عـدم وجـود ايـة دوريـة
للـشـرطــة فيهـا فـض ً
للشرطة متـر يف طرقاتها ،ممـا جيعلها ساحـة مفتوحة
لعملـيات لـصوصـية واجـراميـة تستهـدف امن الـناس
االبرياء .وحـدث ان تعرضت سيارة صـالون اىل تسليب
من قـبل زمرة ضالـة يف وضح النهار وامـام املارة الذين
مل يستطيـعوا عمل شيء امام املسـدسات والبنادق اليت
حيملها هؤالء اجملـرمون الذيـن قاموا مبطـاردة السيارة
املذكورة وايقافها عنوة ثم قاموا بسحب سائقها بعد ان
وجهـوا له عـدة ركالت .وذكـر شهـود عيـان ان اجلنـاة
الذين قاموا بهذه العملية كانوا يستقلون سيارة تويوتا
(دبل قمــارة) وهم ثالثـة اشخـاص ،وبعـد ان دفعـوا
السـائق بعيـدًا عن سيـارته استقلهـا احدهم وانـطلقوا
بـإجتاه منـطقة البـياع .وذكر آخـرون انها ليـست املرة
االوىل اليت حتـدث فيهـا جـرائم تـسليـب ولصـوصيـة
ال عن االطـالقات العـشوائـية الـيت يسمـعها
وقـتل ،فض ً
املـواطـن بني احلني واآلخـر واليت هلـا اثـر سليب علـى
نفسية املواطن واستتباب امنه .طالب املواطنون وزارة
الداخليـة وقيادة شـرطة بغـداد بتكثيف الـدوريات يف
تـلك املـنــطقـــة وفـتح مـــركـــز شـــرطـــة فـيهـــا.

خالد مجعة

عالقة اجلسد البشري باملاء اكرب من كونها
عالقـة غـريـزيـة ،فحـوالي ثالثـة اربـاع
مكونات اجلسد البشري ماء ،لذلك سيبدو
انـتماء اجلـسد للمـاء انتمـا ًء عرقيـاً ،ليس
هــذا فقـط ،فعالقـة اجلـســد البـشـري
بـاالرض ليـست عالقـة كـائن حبـاضـنته
فحـسب ،بل تعدت اىل عالقة كائن بصنوه
او مبثـيله ،فثالثـة ارباع الـكرة االرضـية
مـاء!.الـطب العــدلي ال عالقـة له بـتلك
الطروحات التـأملية ،فهو علم ال يؤمن اال
بـالطـروحات اخلـصائـصية ،لـذلك اعترب
املـاء آلـة ممـيتـة حــاله حـال الـسـكني،
املسدس ،الكهرباء..
الطب العدلي علم ولـد من رحم التجربة
فال جمـال فـيه خلطـأ حمـتمل ،فـالـدليل
اجلنـائي علـى جثـة مــا مصحـوب علـى
الـدوام بأدلـة عدليـة ال يراهـا اال الطبيب
العدلي ،تلك االدلة العدلية ستعزز الدليل
اجلنائي او تنفيه!.
اآلليـة الوحيـدة اليت تدل علـى ان املاء آلة
ممـيتـة ،هـي آليــة الغــرق ،فقـد عـرّف

خمتـصــو الـطـب العــدلـي الغــرق بــأنه
(اختنـاق بسبـب استنشـاق سائل مـا بدل
اهلواء) ،هـذا التعـريف يفرتض املـاء احد
انــواع تلك الـسـوائل ،امـا الـســوائل اليت
تـسبب الغـرق ايضـًا فهي ،احللـيب البرية،
لكن اهـم ما يف هـذا التعـريف هو ان آلـية
الغـرق ال تـشـرتط انغمـار اجلـسـد كله يف
الـسـوائل بل يـشـرتط انغمــار املنخــرين
والفـم دون اجلسـد كله ،وهـذا يشـاهـد يف
حوادث غـرق السـكارى وفـاقدي الـوعي
والرضع...
اخـتناق شخص مـا بسائل بـد ًال عن اهلواء
سيـجعله مير بأدوار مخـسة قبل ان يصل
اىل املـــوت احملقق ،هــذه االدوار سـتـبــدأ
بالـدهشة وستنتهـي بالنزع االخري.الغرق
عـادة عـارض الكـيفيـة ،بعـض قضـايـا
انـتحــاريــة ،وانــدر مـن ذلك جـنــائـي
الكيفية.للغريق عالمات ظاهرية واخرى
باطنية ،الظاهريـة منها ،الزبد او الرغوة
اليت تشاهـد يف الفم واملنخريـن كفقاعات
بيـضــاء اللــون ،االصـمئـالل احليــوي او
تصلب جزء مـن اجلسم ،يف االغلب اليد او

وساوس االقارب دفعته إلرتكاب جرمية قتل فيها والده
واسرته كلها !

بغداد /املدى

صـرخ الـشـاب (انــا قتلـتهم  ..انـا
قـتلتهم!) ثـم اجهش بـالبكـاء امام
قـاضي التحقـيق الذي كـان جابهه
بـتقــديم ادلــة دامغـة بـإقـرتافه
جرمية قتل كامل اسرته!
هـذه اجلـرميـة حـصلت يف احـدى
احملافظـات .وقام اجلاني فيها بقتل
والــــده وزوجــته وابـنـــــائهــــا
الثالثـة.وتقــول التفـاصـيل اليت
وردت يف االوراق الـتحقـيقـيــة ان
والـدة املـتهم ع.ن تـوفـيت وهـو يف
سن العـاشرة من العمـر ،وبعد فرتة
وجـد والـده صعـوبـة يف ان يعـيش

دون زوجـة ترعى شـؤونه وشؤون
ابـنه ،ولذلك تـزوج بإمـرأة اخرى،
سـرعان مـا اجنبت خالل الـسنوات
التـاليـة ،ثالثـة مـن االبنـاء ،اال ان
زوجـة االب كــانت تقـدم رعـايـة
متميـزة إلبن زوجها ع.ن بإعتباره
اكرب ابنـاء االسـرة سنـاً.وحني بلغ
الـشاب سـن  24سنة مـن عمره وقع
حتت وهم حـاكه اقـاربه ان والـده
سجّل كل مـا ميلك بـإسم الـزوجـة
ومل يــرتك له شـيـئـــــاً ،اال انه مل
يـستوضح االمـر من والده بل بقي
اسريًا للـوسـاوس واهلـواجـس اليت
كـان مصـدرهـا اقـارب امه ،الـذين

دفعــوا به إلرتكـاب جـرميــة قتل
ابيه وزوجـته وابنائه الثالثة ،لكي
حيصل علـى كل الـرتكة ،وعـاونوه
بإرتـكاب اجلرميـة ،حني كلفوا ابن
خالته للـمساهـمة يف تنفيـذ خطة
القتل الـيت تنص علـى ان يتسـللوا
ال اىل سطح الـدار ويباشـر بقتل
لي ً
اجلمـيع ،ثم يبلغ مركز الشرطة ان
عـصابـة هامجت الـدار وقتلت كل
افراد االسرة ،ا ّال ان التحقيق توصل
اىل نتيجة مفـادها ان االبن ع.ن هو
القــاتـل وحني جــرت مــواجهـته
باالدلـة انهار واعـرتف ..فأحيل اىل
القضاء حملاكمته!.

القبض على شاحنة تقوم بتهريب االسالك واملعادن يف حمافظة ذي قار
الناصرية /حسني كريم العامل
بالتعـاون مع مفارز شـرطة جنـدة حمافظـة ذي قار
القت سيطرة مدخل الناصرية الشمالي القبض على
شاحـنة نـوع (هيـنو) صفـراء اللون تقـوم بتهـريب
االسالك الكهربائية واملعادن ،وضبطت بداخلها ()12
طنـ ًا من مــادة النحـاس واالملـنيـوم كـانـت مغطـاة
بأكيـاس من التنب وصناديق طماطم للتمويه .وقال
مصدر مطلع يف الشرطة:
 لقـد مت القاء القبض عـلى سائق الشـاحنة واحتجزوفق املـادة  444/11يف وحـدة اجلـرائـم الكربى بعـد ان
ضبــطت حبــوزتـه  12طنـــ ًا من قـــوالب الـنحــاس

واالملـنيـوم واسالك كهـربـاء الـضغـط العـالي .وقـد
اعرتف اثناء التحقـيق على عدد من املتعاونني معه،
وعن مصنـع خاص بصهـر املعادن وان التحـري جار
من قبل مفارزنا عـن االشخاص اآلخرين .ويذكر ان
قـوات الشـرطـة يف حمـافظـة ذي قـار اخـذت تشـدد
قبضتها يف اآلونة االخرية وخاصة بعد تسلم السيادة
على املهربني وافراد العصابات وقطاع الطرق ..وقد
قـوبـل نشـاطهـا بـاالستـحسـان والتـشجيع مـن قبل
املواطنني .حيث ساهم املواطنون يف الكشف عن عدد
غري قليل من اجلـرائم ،وساعـدوا رجال الشـرطة يف
القاء القبض على اجملرمني.

كلتا الـيدين مع بقـاء ما امسـكت به اثناء
الكفاح ضـد الغرق يف قبضتهـا ،كاالعشاب
مـثالً ،الـتغـضن او االنـتقـاع احلــاصل يف
راحـــات اليــديـن والقـــدمني ومـــا بني
االصابع ،التغضن يالحظ خارج الغرق يف
راحــات النـسـاء الـالئي يعـملن يف غـسل
املالبـس ،جلـد الغـريق سيـشبه اىل حـد
كبري جـلد الـدجاجـة او جلـد االوزة .اما
العالمات الباطنية فمنها تلك اليت تعتمد
علـى الفحـوصــات التـشــرحييـة ،حـيث
سيالحـظ الطبيب انتفاخ الرئتني بسبب
تشـبعهمـا بـاملـاء ،وسيالحـظ ايضـًا آثـار
انطبـاع االضالع عليها ،امـا العالمات اليت
تعـتمد على الفحوصـات املختربية ،اشنات
(طحــالـب جمهــريــة) مغــروزة يف رئيت
الغـريق.اخريًا ان عملـية تـشخيـص املوت
غرقـًا يف معهـد الطب الـعدلـي يعين نفي
الشـدة من أي نـوع كـان ونفي االمـراض
اليت تـؤدي اىل مـوت فجـائـي ونفي املـوت
بـالـسم ،أي معـرفـة هل ان الـضحيـة كـان
سبب مـوتها ،االختنـاق بسائـل ما ،ام كان
ســــــبــــــبـــــــــــــــــًا آخـــــــــــــــــر ؟

القبض على شاحنة تقوم
بتهريب االسالك واملعادن يف
حمافظة ذي قار
الناصرية /حسني كريم العامل
بالـتعاون مع مفارز شـرطة جندة حمـافظة
ذي قـار القت سيـطرة مـدخل الـناصـرية
الشمـالي القبض علـى شاحنة نـوع (هينو)
صفــراء اللــون تقــوم بـتهــريـب االسالك
الكهربائية واملعادن ،وضبطت بداخلها ()12
طنـ ًا من مــادة النحـاس واالملـنيـوم كـانت
مغطاة بأكياس من التنب وصناديق طماطم
للتمويه .وقال مصدر مطلع يف الشرطة:
 لقـد مت القاء القبض علـى سائق الشـاحنةواحتجز وفق املادة  444/11يف وحدة اجلرائم
الكربى بـعد ان ضبطت حبـوزته  12طن ًا من
قوالب الـنحاس واالملنـيوم واسالك كهـرباء
الضغط العـالي .وقد اعرتف اثـناء التحقيق
علـى عدد من املتعـاونني معه ،وعن مصنع
خاص بصهـر املعادن وان التحـري جار من
قـبل مفـارزنــا عن االشخـاص اآلخــرين.
ويذكـر ان قوات الـشرطـة يف حمافـظة ذي
قار اخذت تشـدد قبضتها يف اآلونة االخرية
وخـاصة بعـد تسلم الـسيادة علـى املهربني
وافـراد العصـابـات وقطـاع الطـرق ..وقـد
قوبل نـشاطها بـاالستحسـان والتشجيع من
قبل املـواطنني .حيـث ساهم املـواطنون يف
الكـشف عن عــدد غري قلـيل من اجلـرائم،
وسـاعدوا رجـال الشـرطة يف القـاء القبض
على اجملرمني.

