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خــالف على سقي ارض زراعيـة يـودي حبيـاة عشـرة ابريـاء

ما تبقى من (شرطة
ايام زمان)

كنت قد اشرت يف هذه الـزاوية االسبوع الفائت
إىل الفارق يف عمل رجـال الشـرطة بني مـا كان
عليه ابـان حكـم النظـام السـابق وبني مـا هو
عـليه االن ،وعلى وفق الـوقائع واملشـاهدة ومن
خالل متابعـاتنا امليـدانية ،فقـد كان الرأي ،ان
رجال الشرطة يف الوقت احلاضر يعملون بشكل
افضل مما كـانوا عليه يف الـنظام الـسابق أي ان
عمـلهم احلـالـي ال يتعـدى االطـار القـانــوني
والقضائي ،وهـي الطبيعة الـيت وجد من اجلها
رجـال الشـرطة بـوصفهم قـوة مسلحـة تعمل
بأمـرة السلـطة القـضائيـة ،ولكن ،...ويف نفس
الـيوم الـذي نشـرت فيـه الزاويـة ،اليت اثـنيت
فـيها علـى رجال الـشرطـة ،حدث امـر غريب،
خيالف مـا ذهبنا اليه ،فقد قـامت جمموعة من
عناصـر رجال الشرطة ،مبـداهمة احد العوائل
الـيت تسكن يف واحـدة من البنـايات احلكـومية
املرتوكـة ،ودون أي امر قـضائي ،راحـت تفتش
املكـان وتعـبث (بـاالغـراض البـسـيطـة) اليت
متـتلكهــا تلك العـائلـة ،وقـد ادعـى -أي رجـال
الشـرطة -ان احـد املواطـنني بلغهم انه شـاهد
شخـصني ملثمني وحيمالن سالحـ ًا يقفان على
سطح البناية اليت تـسكنها تلك العائلة ،وحيث
انهم مل جيـدوا شيئـ ًا أي رجال الـشرطـة (فلم
يكفلوا انفسـهم االعتذار لتلك الـعائلة البـائسة
اليت جل افرادها مـن النساء واالطفـال ،السيما
ان (هجـوم) رجــال الشـرطـة كـان يف وقت قـد
استفحل فيه الظالم ،بل كل مـا فعلوه هو أنهم
أزجـوا لرب تلـك العائـلة كلـمات نـابيـة ال متت
بصلـة لالخالق ،وطلبـوا منه مغـادرة املكان يف
صبـاح اليوم التـالي ،وعندمـا حاول املسكني ان
يربر هلم ظـروفه البائـسة اليت قـادته وعائلته
للـسكن يف هـذا املكـان اخلـرب ،قـام احـد رجـال
اجملموعـة (البوليـسية) بزجـره ثم اقتادوه إىل
مـركز الـشرطـة الذي يـنتسـبون اليـه ،وهناك
اوضح الرجل املـسكني قضيته لضـابط املركز،
وبـرغم كل مـا ادعـته عنـاصـر الشـرطـة من
اقاويل ،اال ان الضابط كـان ضابط ًا بالفعل فقد
تـفهم االمـر ،مــا جعله يـطلق سـراح الـرجل
املـسـكني وقـدم لـه كلمــات اعتـذار لـطيفـة،
الضـابط عـلم ان االمر جمـرد ادعاء مـن شهادة
احـد رجال الشرطة (شـرطة ايام زمان) اذ قال
للضـابط :سيدي ان احد املـواطنني اخربنا انه
شـاهـد من شـرفـة البنـايـة اليت يـسكنهـا هـذا
الرجل -ويقـصد رب العائلـة -شخصني ملثمني
حيمالن سالح ًا وان احـدهما ينـتعل (شحاطة)
بنفـس مـواصفـات هـذه الـيت ينـتعلهـا هـذا
الـشخص ،فقـال الضـابط :كيـف استطـاع ذلك
املواطـن الذي عـلى االرض ان يـرى (شحـاطة)
شخص خيـرج من شرفـة بنايـة ارتفاعهـا اكثر
من عشرة امتار ويف هذا الوقت من الليل؟
تبـني فيمـا بعـد ان املـواطن الـذي ادعـى تلك
التهمـة ،كان يريد السكن يف الـبناية اليت تسكن
فيهـا تلك العـائلة ،وعـندمـا رفض رب العـائلة
اسـكانه الن لديه نساء وال يـوجد مكان مناسب
له ،راح واتفـق مع (بعض) رجــال الشـرطـة يف
املنطقة ليحيكوا (مسرحية) الرجلني امللثمني
النـها مناسبـة مع االوضاع الراهنـة ،وبطبيعة
احلال فان حكاية مثل تلك التهمة من اجل طرد
العائلة املسكينة مـن املكان الذي تسكنه كان هلا
(مثن)...
نقــول للضـابط الـنبيـه والشـريف شكـرًا لك،
ونقــول الفـــراد املفــرزة الـيت داهـمـت تـلك
العـائلة املـسكينـة :صح املثل القـائل (ال متدح
العروس ..فستحتاج ذمها).

احملــرر

الذي اعـتاد ان يـسقي مـزروعاته
منه وحـاملا بـدأ عمله مسع صـوتاً
ينادي عليه ويأمـره بالتوقف عن
فتح (العـربة) كان الصـوت ينطلق
من (ع.ر) بأنه اجلـار الذي يشارك
(ق.ص) يف جــدول الــسقـي ذاك،
اقرتب (ع.ر) من جـاره واوضح له
انـه مل يكــمل سقــي ارضه بعـــد
وعلـيه ان اليفـتح (العـربة) الـيت
هم (ق.ص) بفـتحهـا ،كــان رنني
صــوته خــافتــاً وهلجـته هـادئـة
ويكــاد ان يكـون فـيهـا نــوع من
التـوسل والـرجـاء ،غـري ان رفض
(ق.ص) ملطلبه مربراً ذلك؛ انه مل
يـسق ارضه منذ يومني وان زرعه
يكــاد يــصيـبه الـتلف ،جعـل من
(ع.ر) يغري هلـجته وصـار صــوته
متـشـجنــاً وقــد لفـه طيـف من
الصراخ.
تـصـاعــد النــزاع بن الـطــرفني
وكـثرت تربيـرات كل منهمـا حول

بغداد  /ماجد الشبلي
هـذه اجلـرميـة وقـعت يف احـدى
قـرى مـدننـا اجلنـوبيـة وكـانت
دوافعهــا االوىل هـــو خالف علــى
سقـي االرض ثـم تـصــاعـــد ذلك
اخلالف بني الطـرفني املتـنازعني
بعـد ان امسك احـدهما (بـشارب)
اآلخر متحدياً اياه ان يسقي ارضه
قبل ان يـسقي هــو زرعه ،تطـور
اخلالف واخـذ بعـداً آخـر ،هـو ان
احــد املـتخــاصـمني قــد مــست
كــرامـته بعــد ان طــال اخلــصم
شاربه متحدياً رجولته وشجاعته
مـا الـذي حـدث بعــد ذلك؟ مثـة
عشـرة اجساد بريئـة يتدفق دمها
علــــى االرض بعـــد ان فـــارقـت
احليــاة ..واليكـم التفـاصـيل اليت
ادت اىل تلك اجملزرة..
يف ظهرية يوم قـائض كان (ق.ص)
يـأخذ مـسحاتـه على ظهـره ويهم
لـفتح (عربة) من اجلـدول الصغري

االسـبقيـة يف الـسـقي اىل ان وصل
االمر بينهما اىل التحدي حيث قام
(ع.ر) ومد يده على وجه (ق.ص)
ماسكـاً بـ (شاربه) ومـتوعـداً اياه
ان كـان رجالً فليـسق ارضه قبله،
مما جعل االمـر يتطـور اىل عراك
بـــااليـــدي وبعـــد صـــراع لـــوث
الـطــرفـني بــالـطـني والـــوحل،
انتفـض (ق.ص) وركض اىل بـيته
بعــد تهـديــد ووعيـد ازجـاه اىل
(ع.ر) الـذي هـو اآلخـر مل يـدخـر
من كلمـات الوعيـد شيئـاً خلصمه
ثـم ذهـب اىل داره الـيت ال تـبعـــد
كـثرياً عـن دار (ق.ص).ويف اليـوم
التــالي وبعــد ليلـة مـن التفـكري
االعمـى قــرر (ق.ص) ان ينـتقم
من خـصمه الـذي اهـانه وضـربه
وحـرمـه من سقـي ارضه ،غري ان
االنتقام كان شرساً ومتوحشاً وهو
اكـرب واوسع ممــا تعــرض لـه من
اعتداء ثم ان ضحـاياه مل يكن هلم

ذنب مبــا فعله به خـصمه حـيث
اخــــــذ (ق.ص) بــنــــــدقــيـــته
(الكـالشنكـوف) وجلـس خمتـبئـاً
خلف تلة حمـاذية لنهـاية الـشارع
الذي يوصل القرية باملدينة وكان
بـاختبـائه ذاك  ،يـنتظـر خـروج
(ع.ر) وعــائلته حـيث كـان لـديه
معرفـة سابقـة بأنهم علـى موعد
للخـروج والـذهـاب اىل املـدينـة يف
ذلك اليـوم ،وقــد بقي بـانـتظـار
خـروجـهم حتـى قـبيل انـتصـاف
النهـار ،ويبـدو ان العـائلـة قـررت
تـاجيل الذهـاب اىل امليدنـة بسبب
حـادث نهار امس هكذا دار يف خلد
(ق.ص) ولكن االمر مل يكن كذلك
فقد خرجت عائلة (ق.ص) بوقت
مبكر دون ان يكون هو برفقتهم.
مل يكن هـناك سـوى حلظـات بني
انسحـاب (ق.ص) من مكمنه الذي
كان يرتصد فيه وبني عودة عائلة
(ع.ر) من املــدينـة ،وقـد تـوافق

يف قبضة العدالة
بغداد -امحد هاشم
ضمن فعـالياتهـا ونشـاطاتهـا املسـتمرة
حلفـظ االمن والقـبض علـى اجملـرمني
والعـابثني بـأمن البالد والعبـاد ،قامت
قوات الـشرطـة بعملـيات دهـم الوكار
املسيئني واللصوص يف عدة مناطق من
مدينـة بغداد وكـان حصيلتهـا القبض
علـى عــدد من اللـصـوص والـسالبـة
واخلارجني على القانون.
يتاجرون بالعملة الصعبة
ففـي منـطقــة البـاب الـشـرقـي القت
مفـرزة من رجال الشرطة القبض على

ويف منطقة الزعـفرانية تتمكن دورية
من رجال الشرطة القبض على عصابة
تـتكــون من مخـســة اشخــاص ،وهي
االخطـر يف عملـيات الـتسلـيب والقتل،
وقـد قامت بعدة جـرائم تسليب وقتل
املــواطنـني يف منـطقـة الـزعفــرانيـة
واملناطق االخرى الـقريبة .وقد اوضح
مصـدر يف الـشـرطـة ان الـعصـابـة مت
القبـض عليهـا اثنـاء قيـام اثنـني من
عناصـرها مبحاولة االعتداء على سائق
سيارة (كيا) صالون يف معسكر الرشيد.
واضاف ان مفارز الشـرطة قامت بنقل

قاموا بهـا ،ومنها قتل شخصني وسرقة
سـيـــارتهـمـــا نـــوع (أوبل) وبــيعهـــا
(للتفصيخ) ،وكذلك سـرقة احد الدور
يف منطـقة العامريـة وتسليب عدد من
املـــواطـنـني .كـمـــا اعـرتف احـــدهـم
مبشاركـته بسرقـة دوائر الدولـة اثناء
العـمليـات العـسكـريــة االخرية .وقـد
صدقت اعرتافـاتهم ومت مطـابقتها مع
االدلـة  ،أحيلـوا للقضـاء لنيل جـزائهم
العادل.
سراق الشورجة
ويف منـطقـة الـشـورجــة القت مفـارز

جمموعـة من العابثـني باقتصـاد البلد
ممـن يتعـاملـون بـالـعملـة املـزيفـة،
ويقومون باسـتبداهلا او بيعها من اجل
تـروجيها ،وقـالت املصـادر ان اجملرمني
وعددهم اربـعة اشخاص مت مداهمتهم
اثنــاء عـملـهم وهـم يقــومــون ببـيع
العمالت املـزورة ،وقـد كـان حبــوزتهم
ثالثـة عشـر الف دوالر مزيف ،اضـافة
إىل عمالت اجـنبيـة وعراقـية ،واثـناء
الـتحقيق مـعهم تبـني انهم يتـاجرون
بالـسيارات املسروقة اضافة إىل العمالت
وقـد كان يف حـوزتهم سيـارة مسـروقة
معـدة للـبيع خـارج بغـداد .مت احـالـة
املتـهمـني إىل القـضــاء لنـيل جـزائـهم
العادل.
عصابة الزعفرانية

الشخـص املصاب إىل املـستشفـى وقامت
مبطاردة الـعصابـة حيث الـقي القبض
عليـهم واعرتفـوا علـى بقيـة رفـاقهم
الذيـن مت االمسـاك بهم بـعد سـاعتني
وكــان من بـينهـم رئيـس الـعصـابـة،
ووجدوا حبوزتهم ثالثة مسدسات وقد
اعرتفـوا بـاجلــرائم املــوجهــة اليـهم
وغريها ممن قاموا بارتكابها يف عدد من
منـاطق بغـداد ،وقـد احيلـوا لـلقضـاء
لنيل جزائهم العادل.
سيارة مشبوهة تكشف عصابة
ويف منطقة السيدية متكنت دورية من
رجال الشـرطة طاردت سيـارة مشتبه ًا
بها ،وبعـد ايقافهـا تبني انهـا مسـروقة
وان مـسـتقلـيهـــا هم مـن اللـصــوص
والقـتلــة وعــددهـم ثالثـــة ،وبعــد
التحقيق معهم ،اعرتفوا باجلرائم اليت

الـشــرطــة الـقبـض علـــى اثنـني من
اجملـرمني اللـذين حـاوال تـسليب احـد
املواطـنني بالقـوة اثناء تـبضعه ،وذكر
شهـــود عيــان ان اللــصني يـنتـميــان
لعصـابــة كبرية هلـا حضـورهـا يف هـذا
الـسوق وهم عـادة ما يقـومون بسـرقة
املـواطـنني وتــسليـبهم بـالقـوة وقـد
تعـرض احـد املــواطنـني قبل ايـام إىل
الطعـن بانصـال سكاكـينهم النه رفض
اعطائهم ما حبوزته من نقود.
ويذكـر ان منطقة الشـورجة املزدمحة
دائمـ ًا يكثـر فيهـا اللصـوص والسـالبة
ويقـومون بـاعمـال اجرامـية خـطرة،
وقد شـوهد يف االيـام القليلـة املاضـية
انـتشار واضح لـرجال الشـرطة يف هذه
املنـطقــة ممـــا خفف مـن عمـليــات
الــتـــــسـلــيــب والـــــســـــــرقـــــــة.

بني بغداد واحملافظات

اجلرمية يف اخلارج

تأثرًا مبسلسل تلفزيوني ..شقيقان
يقتالن امهما
قــالـت الـشــرطــة يف احــدى
املقــاطعــات االمــريـكيــة ان
شـقيقـني قتـال امهمـا وفـصال
رأسهـا ويديهـا عن جسـدها ثم
القيـاهـا يف غـابـة قـريبـة من
كاليفورنيا.
وكـانت فعلـتهمـا هـذه تقليـدًا
الحــــدى حلقـــات املــسلــسل
التلفـزيـوني الـشهري (عـائلـة
سـوبـرانـو) اليت بـثته احـدى
القنوات.
وقـال قـائـد شـرطـة مقـاطعـة
وارنـج لـلــــصـحـفـــيـــني :ان
(جاسون بـوتيستا) وهو طالب
جـامعي يف العشرين من عمره،
وشقـيقه البـالغ مـن العمـر 15
عـاماً ،القي القبض عليهما بعد
ان عثـرت الشـرطة عـلى رأس
امهمـا ويديهـا خمبأة يف غـرفة
نـومهمـا ،ثم عثـر على اجلـثة
املشـوهة للقتـيلة (جني مـاريا
بـوتيـستـا)  41عـامـاً ،وكـانت
ترتدي مالبـس داخلية فقط،
اسفل منحدر صخـري يف غابة
كلـيفالنــد ،واضــاف قــائــد
الشـرطـة :ان جـاسـون اعرتف
بقـتل امه وقـد ابلغ احملـققني
ال هــذا
انه هـــو وشقـيقـه فع ً
اجملـرم ،بعد ان شـاهدا لقـطات
من املـسلسل االمـريكي الـشهري
(عائلة سوبرانو) الذي يتناول
قصـة عـائلـة من اجملـرمني يف
مـدينة (نيـوجريسي) ،واضاف
قـائالً :ابلغ جـاسـون احملققني
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انـه شاهـد حلقـة من املـسلسل
متت فـيهــا عمـليــة تقـطـيع
اوصـــال جـثـــة قـبل ان يـتـم
التخلص منها وانه قلد ما رآه..
وقال قـائد الـشرطـة معلقاً :ال
استطـيع ان اصدق ان مشـاهدًا
متثيلـية تـدعو االنـسان إىل ان
يقــتل امـه ويفــصـل رأسهــــا
ويديها ،ان امر ال يصدق..
دموع اللصوص
داهم لـصــان احــد املنــازل يف
واحـدة من اجملمعـات السكـنية
يف واليـة لـوس آجنلـوس وقـد
ادعا اللصان انهمـا ساعيا بريد
عندمـا خرجت عجـوز تسكن
يف املنزل ،وحني نهـرتهما النها
ال تنـتظـر من احـد ان يـبعث
هلـا برسالـة ،وضع احد اللصني
قـدمـه يف فتحــة البـاب الـذي
ارادت ان تغلقه العجوز ،بـينما
راح اآلخـر يـضع شفـرة علـى
عــنقهـــا ،وهـــددوهـــا ان هـي
صـرخـت فسـيقتالنهـا .وهنـا
راحت العجوز تبكي وهي تلعن
حـظهـا الــذي جعلهــا وحيـدة
وعـرضــة للـصــوص القـتلـة،
وظـلت تـســرد قـصـتهـــا اليت
اشـارت اللـصني ،ممـا جـعلهمـا
يشفقان حلـاهلا ،ثم بدآ يبكيان
علـى مـا اصـابهـا من حـوادث
الـدهــر ،وهنـا انـربت العجـوز
لتعـطيهمـا مبلغـ ًا من املـال اال
انهـما رفضا اخذه واعتذرا عما
قاما به وانصرافا..

العصابات تبيع خمطوفيها فيما بينها

الديوانية/املدى

احـبــط افـــراد مـن رجـــال
الشـرطـة حمـاولـة اخـتطـاف
امرأة قامت بـها جمموعة من
اجملــرمني ،وقـال مـصـدر يف
مـديريـة شرطـة الديـوانية،
ان اخلـــــاطفــني جنحــــوا يف
اختطـاف امـرأة من مـدينـة
بغداد وجـاءوا بها اىل مـدينة
الـــديـــوانـيـــة لكـن رجـــال
الـشرطـة يف احدى سيـطرات
املدينة استطاعوا انقاذ املرأة
وعتقـها من ايـدي اجملرمني.
وتـبني من التحقـيق ان املرأة

من سكنة بغداد وقد هامجها
جمـمـــوعـــة مـن االشخـــاص
واجربوهـا علـى االنقيـاد هلم
حتت تهديد السالح ثم قاموا
بـأخـذهـا اىل احـدى الـدور يف
بغـداد ،وبعـد ذلـك مت بيعهـا
اىل جمـمـــوعـــة اخـــرى مـن
اجملـرمني ،وبعـدها اعـادوها
اىل االشخـاص الــذين قـامـوا
خبــطـفهــــا ،دون معـــرفـــة
االسـبــــاب الـيت جـعلــتهـم
يـعيــدونهــا ،اال ان املــراة مل
يـصـبهـــا أذى ،وقـــال احـــد

اخلـاطفـني يف التحقـيق انهم
جـاءوا بها اىل الـديوانـية من
اجل بـيعهـا اىل احــد بيـوت
الدعارة بعد ان فشلت عملية
بـيعهــا يف بغــداد ،وبعــد ان
وصـلت الــسيــارة الـيت تقل
املـرأة واخلـاطفني اىل احـدى
الـسـيطـرات صــرخت املـرأة
مستنجـدة برجال الـشرطة،
فتم انقـاذهـا والقـبض علـى
اجملـرمني الـذيـن احيلـوا اىل
الـقضـاء لـينـالـوا جــزاءهم
العادل..

وصـوهلم اىل املفـرق الـذي خيـتبئ
عنـده (ق.ص) مع حلظـة سخطه
وغـضـبه ويــــأسه النه مل يــطل
خـصمه ومـا ان رفع راسه وكـشف
نفـسه حتـى كـان بـاملـواجهـة مع
عــائلــة خـصـمه الـــذين كــانــوا
يـستقلـون سيـارة نـوع (تيـوتـا)
محل وهم يـرومون النـزول منها،
فثـارت ثـائـرة الـوحـش يف داخل
(ق.ص) وراح يـصـــوب فـــوهـــة
بنـدقيته باجتاه السـيارة املتوقفة
ثم اطلـق العنان ملـوجة الـرصاص
امللتهب الـذي مل يرتك روحاً يف أي
من االجسـاد العشـرة  ،قتل مجيع
من كـان يف السـيارة ،عـائلة (ع.ر)
وثالثــة من الــركــاب والـســائق،
وأولئك القتلـى االربعة مل يـكونوا
طـرفاً يف الـقضيـة كلهـا مثلـما مل
يكن ذنب لـعائلـة (ع.ر) املتكـونة
من ثالثة اطفال وامراتني ورجل
عجــــوز.اخــــذ (ق.ص) سـالحه

وهرب تـاركاً خلفه جمـزرة الناس
ابرياء النـاقة هلم فـيما حصل وال
مجل كا يقـول املثل وهنـا هرعت
القـريـة اىل مكـان احلــادث لتجـد
عشـرة جثث تطفو على بركة من
الـدم بعد ان اسـتخرب اهل القـرية
هويـة الفـاعل وعـرفوا مـا حدث
ذهبــوا حلمـايـة عــائلــة القــاتل
(ق.ص) خوفـاً من ان يتسع نطاق
املـــوت وان يثــأر (ع.ر) لعــائلـته
الـذبيحـة.اجلـاني هـرب اىل مكـان
جمهــول وظـلت عــائلـته تـعيـش
ظروفاً قاسية بني اخلوف واحلزن
واجلـوع وكـان مـصريالعــائلـة ان
تتخـذ كـوخــاً صغـرياً عنــد اهل
زوجـــة (ق.ص) بعــد ان ذهـبـت
ارضه (فـصالً) مع مـبلغ عـشــرة
ماليني ديـنار حسب حتـكيم كبار
الـقبيلـة تعـويضـاً الهل الضحـايا
فـضالً عن ان (ق.ص) صـار قـتله
مباحاً اينما وجدوه.

شركة امريكية انتجتها كدواء ضد االضطرابات

صيب يقتل جديه بعد تناوله (حبة)
خمدرات
القضـائي يف (سـاوث كــارولينـا) .وتقـول
بقلم -باري ماير

نيويـورك :قال (كـريتوفـر بتمـان) بأنه
يتـذكر كل شيء عن تلك الـليلة ،عام 2001
الـيت قـــام بهـــا بقـتل جـــدّيه ..الـــدم،
االطالقـات الناريـة ،واالصوات الـيت كانت
حتثه على ذلك ،وحتى اولئك الذين كانوا
يصـرخـون حني غـادر منـزهلم (جنـوب
كارولينا) بعـد ان اشعل النار فيه ويتذكر
الـدخـان املنـبعث مـنهم وهـم يصـرخـون
ويقول:
كان هـناك شيء مـا استمـر يف الطلب مين
بعمل هـذا الشـيء .ذكر كـريسـتوفـر امام
قاضي الطب النفسي يف وقت الحق.
قاتل مضطرب
يواجه (كريستوفر) االن (الذي كان عمره
 12سنـة حـال وقـوع اجلـرميـة) اتهـامـات
القتل العمد من الدرجة االوىل .وان القرار
الـذي يصـدر من قبل االدعـاء العام يفـيد
بـاعتـباره نـاضجاً وسـيدفع بـه إىل السجن
مدى احلياة.
فـفي الوقت الذي يصوره فيه املدعي العام
على انه قـاتل مضطرب ،يقـول املدافعون
عنه بان عمليات القتل جرت لسبب خارج
سـيطـرة الـصيب وجـاءت كـرد فعل علـى
تنــاول حبـوب مـضــادة لالضـطـرابـات
( )Zoloftوهي خمـدرات كـان يتنـاوهلـا
بفـرتة قصرية من قبل عمليات الذبح اليت
قـام بهـا.وان دفـاعـات كهـذه كــانت قـد
استعملت قبل هذه احلادثة نادراً ما كانت
تـأخـذ طــريقهــا إىل النجــاح .وان اكثـر
اخلرباء الطبيـون ال يؤمنون بـوجود صلة
بني مـضادات االضطـرابات واعـمال عنف
متطرفة.
اال ان قضيـة (بتمان) قـد جذبت انتـباهاً
خـاصاً النها من الـنوع االول للظهور وسط
جــدل وطـين حــول سالمــة اسـتخــدام
مـضادات االضـطرابـات من قبل االطـفال
واملـراهقني.ان االحبـاط هو ظـرف معقد
وان مضــادات مثل ( )Zoloftتـسـاعـد
العـديــد من االطفـال واملــراهقني الـذين
تصيبهم حالة االحباط تلك.
وخالل االشهر احلـالية تقـوم ادارة الطعام
والعقـاقري االمـريكيـة بفحـص البيـانـات
الـواردة من احملاكم الطـبية واليت تشري إىل
ان بعـض االطفــال والـيـــافعـني الــذيـن
يتناولـون مضادات االضطـرابات يفكرون
اكثـر بــاالنتحـار وحيـاولــونه اكثــر من
املـرضى الـذين يتنـاولون املهـدئات.ووراء
هذه الستارة تقف قضيـة كريستوفر على
النقيـض واصبحت هـذه القضـية سـاحة
مـعركة( .فيـزار) صانع عقار ()Zoloft
يساعد املدعي العام يف مهمته.
وان حمـامي بالنتفـر من هيـوسنت ولوس
اجنلوس والـذين جلبـوا معهم العـديد من
الـدعـاوى املـدنيـة ضـد (فيـزار) وصنـاع
آخـريـن ملضــادات االضطـرابـات وانـضم
هـؤالء إىل فـريق الـدفـاع.وقـد عــارضت
جمـاميع كثرية اسـتعمال املـضادات يف طب
االطـفال وترأسـوا قضية الـصيب القاتل يف
مـنطقـة جيـسرت جـنوب كـارولينـا.فشل
(فـيزار) خالل قضيـة (بيتمـان) ان يكوّن
شـركـة تـنفيـذيـة او حمـامني جـاهـزين
الجـراء لقـاء حـول هـذا املـوضـوع .وقـد
ذكـرت هذه الـشركـة مسـبقاً انه ال يـوجد
وكـالة نـظاميـة تعترب ان هنـاك صلة بني
عقـار ( )Zoloftإىل جممـوعـة ()ssRI
واليت تتضمن ايـضاً عقارات عـامة اخرى
مثل ( ProzacوPaxil).
قصة اجلرمية
حـني وصل كــريــستــوفـــر بيـتمــان إىل
(جيـسرت) يف تـشـريـن الثــاني عـام 2001
للعيش مع جديه البيه (جو وجوي) وجد
كـريـستـوفـر هـذه آخـر افـضل فـرصـة
الستقراره.
لقـد احـس بــأنـه مطــرود من قـبل امه
حـسب مـا جـاء يف التقـاريـر الـطبيـة وان
عالقته بوالده الذي عاش معه يف فلوريدا
مل تكـن هــادئـــة وملـيـئـــة بلحـظــات
االضطـراب ،إذ يقول عن تلـك املرحلة :مل
يكن لدي حياة جيدة فقد تركتين والدتي
احلقيقية عندما كان عمري سنتني.
جاء ذلك يف حـديثه مع الـطبيب الـنفسي

تقارير الطـب النفسي بأن كريـستوفر قد
هدد بقتل نفسه وعـوجل بعد ذلك ،وتشري
الـتقارير الطبيـة ان ادمانه على املخدرات
كـان معـتدالً اال ان حـالة االحـباط كـانت
ترافقه بني احلني واالخر مع سلوك سليب
مصحوب باجلرأة على عمل اشياء غريبة،
وراح يستمـر على تنـاول عقار ()Paxil
وبعد اسبوع يقرر والده ارساله للعيش مع
جديه وهناك بدأ الـدكتور باعطائه عقار
( )Zoloftاكـثر الـوصفات شـيوعـاً ضد
االضطـرابات .وبـعد اسـابيع قليـلة يـبدأ
بـاثــارة املتـاعـب داخل بـاص املـدرسـة
ويهدده جـداه باعادته إىل والـده .ولكنهما
ميوتان يف اليوم الثاني.
(باميال كروفورد) طبيبة نفسية قضائية
يطلـب منهـا ان تـفحص الـصيب مـن قبل
املدعـي العام تقـول بأن كـريسـتوفـر كان
يدرك مـا لذي يفعله حني قتل جديه ويف
وقـت القتل ركـزت االسئلـة حول سـالمة
مضـادات االحباط اجتـاه اليافعـني وليس
الشباب االكرب سناً.
وقـد ذكر حمـامو االدعـاء قبل عـدة اشهر
بـانهم اقنعـوا احمللفني يف مـدينـة (جني)
بـأن عقار ( )Paxilقد دفع بـرجل حنو
عملية قتل رهيبة.
ويف حـــزيـــران عـــام  2001امـــر حملفـــو
(كالسكــو) منـتج عقـار ( )Paxilعلـى
دفـع (6.5.00ملـيــــون دوالر) إىل اقــــارب
(دونـالد شيل) والذي قتل بعد يومني من
بـدايـة تنـاوله العقـار زوجـته وابنه وام
زوجـته قـبل ان يقـتل نفـسـه .احتـجت
الشـركة على هـذه الدعوى ولكـن القضية
اخذت جمراها يف االخري.
وقد علم االطـباء النفسيـون بان اليافعني
رمبا يفكرون باالنتحار او االثارة الشديدة
خالل االســـــابــيع االوىل مــن عـالجهــم
مبضادات ( )ssriضد االحباط.
عقار حيث على االنتحار
ولـكن يف شهر اذار عـام  2003ابلغ مسـؤولو
شـركـة (كـالكسـو مسيـث) ادارة االطعمـة
والـعقاقـري يف بريـطانـيا بـأن فحوصـاتهم
املنـشــودة وغـري املنـشــودة تـفيــد بــأن
املـــراهقـني الــذيـن يـتـنــاولـــون عقــار
( )Paxilخالل احملـاكمـات يكون لـديهم
الـتفكري بـاالنتحـار او حمــاولته اكثـر من
اولئك الـذين يتنـاولون املهـدئات .وخالل
اسـابـيع ابلغ املـسـؤولـون الـربيطــانيـون
االطبـاء بعـدم اعطـاء عقـار ()Paxilإىل
املرضى اجلدد الـذين هم دون سن الثامنة
عشـرة .ويف حزيران مـن عام  2003تابعت
ادارة االطعمـة والعقـاقري القـضيـة وبعـد
مـرور شهـر طلـبت الـوكـالـة مـن مجيع
مـصنعـي مضـادات االحبـاط ان يقـدمـوا
تفــاصيـل اكثــر حــول اخـتبــارات طب
االطفال لديهم.
يوجد لدى والـد كريستوفـر رسالة كتبت
مـن قبل ابنـه يف السجـن يلقي اللـوم فيـها
على عقار ( )Zoloftلعملية قتل جديه
ويـذكـر يف الـرسـالـة :من خالل كل الـذي
حـدث كانت االمور تبـدو لي وكأنين اتابع
عــرض فـيلـمـي املفــضل علــى شــاشــة
الـتلفـزيــون .انت جتـد نفـسك يف حـالـة
معـرفـة كـاملـة بـالـذي حيـدث وسيحـدث
ولكنك التـستطـيع عمل أي شيء من اجل
ايقـاف ذلك .كـريـستـوفـر يـبلغ االن (15
سنة).
ان حسابـات قضايـا كهذه رمبا يف طـريقها
إىل التغيـري .ففي نيسان املاضي متت تربئة
شخـص من حمـاولـة اغـتيـال بعــد بيـان
احملـلفني يف كــاليفــورنيـا افـاد بـان هـذا
الشخـص غري مسؤول قـانونيـاً عن اعماله
بـسبب ردة فعل تنـاوله عقار ()Zoloft
تقـول (بـربـارا ريـزيـري) مــدعي عـام
القضية بأن اجلدل املتنامي حول مضادات
االحباط قـد لعبت دوراً اساسيـاً يف نتيجة
هذه القضية وتذكر ايضاً:
ولـو حدثت هـذه القضيـة قبل عـام لكان
االمر خمتلفاً متاماً.
ترمجة -عمران السعيدي
عن -نيويورك تاميز

