
�شاهدتها مت�شي ت�رسح بخيالها موجودة وغري موجودة 
تتكلم وفكرها بعيد تنظر للنا�س وال حتدد نظرها ل�شيء 
بعينه ت�شري ب�رسعة للعودة للمنزل وكان الذي ينتظرها 
ما  ملعرفة  الرغبة  متلكتني  التاأخري،  يحتمل  ال  هناك 
منها  اقرتبت  اأكرث  اعرفها  اأن  اأحببُت  بخاطرها،  يدور 
و�شاألتها بخجل عن �شبب حزنها و�رسودها ؟ اأجابتني 
هو  املك  ما  كل  حبيبي  "ابني  قلبها  تع�رس  بح�رسة 
اأزعجك؟  "هل  بف�شول  لها  فقلت  وحزين"  همي  �شبب 
اأجابتني  حقك؟"..  يف  اأخطاء  هل  معاملتك؟  اأ�شاء  هل 
"ال ولكن كنت اأمتنى اأن يفعل ذلك فانا اأم و�شاأغفر له 

خطاياه".
هو  "اإذن  لها  وقلت  بال�شوؤال  الرغبة  عندي  فزادت 
موجود  وغري  موجود  "انه  بح�رسة  اأجابت  املر�س؟" 
يعي�س وال ياأخذ �شيء من احلياة مل يع�س حلظة احلزن 
وال الفرح، هائم بعامل ال نعرف له حدود �شارد ال يتكلم 
وان تكلم ال منيز كالمه نطعمه وهو ال يح�س باجلوع 

ونتوقف عن اإطعامه وهو ال يح�س بال�شبع"..!
عليه  ُكتبُت  "لقد  قالت  لغز؟؟"  هذا  "هل  لها  فقلت 
يعي�س  غٍد  له  ولي�س  حبيبة  وال  له،  �شديق  ال  الوحدة، 
الجله، و حزين يكرب كل يوم عندما اأرى ولدي يتقدم به 
العمر وتكرث احتياجاته واأنا تقّل قدرتي على العمل"..

اإن�شان من  اإنها ماأ�شاة وجود  فاأدركُت ما تتكلم عنه، 
ذوي االحتياجات اخلا�شة يف االأ�رسة م�شاب بال�شلل 
�شبب  و  م�شوؤوليتها  بحجم  اأح�ش�شُت  عندها  الدماغي.. 

�رسودها وحزنها واأملها.

ي�شمل  اخلا�شة(  االحتياجات  )ذوي  م�شطلح 
معينة  �شعف  حاالت  من  يعانون  الذين  )االأ�شخا�س 
تزيد من م�شتوى االعتمادية لديهم وحتد من قدرتهم 
اأو متنعهم من القيام بالوظائف املتوقعة ممن هم يف 

مثل عمرهم ب�شكل م�شتقل(.
 80% العامل  �شكان  من   10% بحوايل  ن�شبتهم  تقدر 

منهم يعي�شون يف دولنا دول العامل الثالث.
ما  اأو  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  ظاهرة  تعترب  وقد 
امل�شاكل  جملة  من  واحدة  �شابقا،  )املعاق(  بـ  يعرف 
التي يعاين منها جمتمعنا العراقي اإىل احلد الذي و�شل 
اأكرث من املليون ون�شف املليون م�شاب،  اإىل  عددهم 
حيث يحتل العراق مركزا متقدما جدا بني دول العامل 
فيه  تتزايد  الذي  العامل  يف  البلدان  اأكرث  من  ولعله 

معدالت االإ�شابة ب�شكل يومي و كبري..
بال�شلل  اإ�شابة  حاالت  ثالث  لديها  االأ�رس  اإحدى 
الدماغي و هم االبن االأول )ماهر تولد 1973( م�شاب 
بتخلف عقلي �شديد مع نوبات �رسع متكررة وعاجز 
كليا واالبنة الثانية )هبه تولد 1989( م�شابة بتخلف 
واالبنة  كليا  وعاجزة  رباعي  �شلل  مع  �شديد  عقلي 
عقلي  بتخلف  م�شابة   )1992 تولد  )�شهى  الثالثة 
�شديد مع �شلل رباعي وعاجزة كليا اأي�شا وذلك ح�شب 

التقارير الطبية التي �شخ�شت حالتهم.
�شعوبة  مدى  ملعرفة  االأ�شئلة  من  عدد  عليهم  طرح 
القيام بهذا العمل يف حالة عدم توفر مراكز متخ�ش�شة 
االحتياجات  ذوي  لتاأهيل  دور  اأو  امل�شابني  لرعاية 

اخلا�شة من قبل الدولة.
حول اللحظات االأوىل ل�شماع االأم اإن طفلها �شيكون من 
�شعيدة  كنت  "لقد  قالت:  اخلا�شة،  االحتياجات  ذوي 
جدا اإثناء والدة طفلي االأول وكذلك العائلة، واخرتنا 
له اال�شم وكل �شيء فكرنا به اإاّل اأن يكون طفلي ي�شبه 
هوؤالء االأطفال الذين كنا ن�شاهدهم يتجولون اأحيانا 
حلظات  كانت  لقد  االأنظار،  ويلفتون  الطرقات  يف 
اإن تتقبل هذه امل�شاعر  قا�شية جدا و�شعبة على االأم 
كاأم  عاطفتي  وبني  الواقع  لقبول  الرف�س  بني  فهي 
وعطفي،  حناين  اإىل  وبحاجة  مني  جزء  طفلي  وهو 
عانيت كثرياً لتقّبل الواقع والتكيف مع الو�شع اجلديد 
والتعامل معه، وقد كانت عاطفة االأمومة اقوي من اأي 
�شيء اأخر، ف�شممته اإىل �شدري وقلت هذا هو قدري، 
ولكن تكررت نف�س احلالة ونف�س املعاناة عند والدته 
بوجد  �شعوبة  اأكرث  االأمور  اأ�شبحت  وهنا  �شقيقتيه، 
واملتابعة  الرعاية  نف�س  اإىل  بحاجة  اأ�شخا�س  ثالث 
طريحة  فهي  الإحداهن،  اأكرث  تكون  وقد  واالهتمام 

الفرا�س ال تقوى على اأي �شيء".
وفيما اإذا كانت االأم هي من تتوىل العناية بهم وعن 
اإن  نف�س دوري  يوؤدي  اأي�شا  "االأب  قالت  االأ�رسة  دور 
يعلم  فهو  املنزل  عن  للغياب  ا�شطررُت  اأو  مر�شُت 
واالأخت،  االأخ  هنالك  واأي�شا  احتياجاتهم،  جميع 
االعتناء  �شبيل  يف  براحتها  كلها  االأ�رسة  �شحت  لقد 
مبفردي،  العمل  بهذا  القيام  ال�شهولة  من  فلي�س  بهم، 
االإ�شابة، فابنتي مثال  اأ�شياء كثرية ب�شبب  لقد فقدنا 
تنازلت عن حقها بالزواج الأنها تعلم ظروفنا ومقدار 
واأي�شا  ف�شلت  لذلك  �شبيلهم،  يف  نبذله  الذي  اجلهد 

ا�شطرت للبقاء بجانبي وم�شاعدتهم"..
واإعطاءه  له  االأم  مداعبة  عند  امل�شاب  اإح�شا�س  وعن 
حنان االأمومة وهل يتفاعل مع اإح�شا�شها وم�شاعرها 
قالت  ال،  اأم  الن�شاء  من  غريها  من  مييزها  وهل 
"اإنهم يح�شون بعاطفتي ويتفاعلون معها وقد تكون 
فقط  اأنا  ولي�س  العاديني،  النا�س  من  اأقوى  عاطفتهم 
من يبادلونه احلب، هنالك االأب اأي�شا، فهم متعلقون 
اأي  عن  ي�شاألون  وامل�شابون  االأ�شقاء،  وكذلك  به جدا، 
فرد اإن غاب عن البيت ولو باالإ�شارات، مع اأنه ال نطق 

لهم وال ذاكرة"..
لواقعها، وهل  اال�رسة  تنظر  التي  الكيفية  وبخ�شو�س 
قالت  االأ�رسة،  على  مفرو�س  قدر  اأم  اهلل  حكمة  هي 
بذلك،  نر�شى  ونحن  اهلل  حكمة  اإنها  معا،  "االثنان 
معه  نتالءم  اأن  يجب  احلال  واقع  هو  هذا  واأي�شا 

ونتعاون عائليا مل�شاعدتهم فهم ال ذنب لهم بذلك".
وهل  اأبنائهم  اإ�شابات  من  يخجلون  كانوا  اإذا  وفيما 
"ال  قالت  االآخرين،  عيون  عن  اإخفائهم  يحاولون 
كلمات  ن�شمع  اأحيانا  ولكن  و�شعهم،  من  اأبدا  نخجل 
توؤذي م�شاعرنا مثل )حرام ماذا بهم( )ملاذا هم هكذا( 
)ماذا فعلتي اأنِت اأو والدهم لكي ترزقون هكذا اأطفال( 
وغريها مما ن�شطر اإىل اإبعادهم لنتجنب تلك العبارات، 
باالختالط  لهم  ت�شمح  ال  ال�شحية  حالتهم  واأي�شا 
اأمورهم  ت�شيري  على  مقدرتهم  لعدم  كثريا،  باالآخرين 
ب�شاطة  بكل  النا�س  من  ق�شم  و  باأنف�شهم،  ال�شخ�شية 
ي�شفونهم بـ )اجلنون( ونحن ال نقبل اأن نعر�شهم ملثل 
ابني وهو  بعمر  ُهم  َمن  اإن  نفهم  املواقف.. نحن  هذه 
1973 هم االآن رجال متزوجني ويعملون ولهم  تولد 
اأطفال، اأما ابني فقد حرم من كل �شيء، ونحن را�شون 
بذلك، ولكن نتمنى من الغرباء تقدير موقفنا وموقف 

اأبناءنا فهم ال ذنب لهم بذلك".

جتاه  الذنب  من  بنوع  ت�شعر  االأم  كانت  اإذا  وفيما 
اأطفالها الإجنابها اأطفال باحتياجات خا�شة، قالت "ال 
ا بدا، لي�س يل ذنب بذلك، فاأنا من يدفع ثمن اإ�شاباتهم 
ب�شيط  �شيء  ال�شبب  يكون  قد  عاما،   35 من  اأكرث  منذ 
ونحن مل نحت�شب له، لقد تزوجُت من ابن عمي، ويقال 
اإن جزء كبري من �شبب االإ�شابة هي نتيجة ذلك، ولكننا 
دور  له  القدر  اإن  ونعتقد  االرتباط،  عند  بذلك  نفكر  مل 

اأحيانا يف ذلك".
موقف  اأكرث  وعن  كاأم  لها  اإيالمًا  املواقف  ا�شد  وعن 
اأحزنها، قالت "اإننا اأ�رسة لنا م�شاغلنا واأمورنا اليومية، 
اأبنائي  غري  اأخرى  باأمور  ان�شغل  اأن  اأحيانا  يحدث 
امل�شابني، مثل االأعمال املنزلية فاأعود و اأجد احدهم 
ونزف  عديدة  بجروح  واأ�شيب  االأر�س  على  �شقط  قد 
دموي فاأ�شاعده على النهو�س واأنظف جرحه واأ�شمده 
اأما هو  اأهملته قليال،  فاألوم نف�شي على ذلك لكوين قد 
اآخرين يف مثل  اأرى  واأحيانا عندما  ب�شيء.  ي�شعر  فال 
الطبيعية  حياتهم  ميار�شون  اأ�شحاء  �شاملني  عمرهم 
بكل حرية وبال احتياج واناأ اأبنائي حمرومني من كل 
�شيء كالتعليم والعمل، واأي�شا ال ي�شتطيعون م�شاعدة 
والدهم يف مت�شية اأمورنا املعا�شية، واآنذاك اأ�شعر بيني 

وبني نف�شي باإحباط مدمر وقاتل"..
ذوي  من  طفل  لها  يكون  اأن  تف�شل  كانت  اإذا  وفيما 
باأطفال،  اهلل  يرزقهم  ال  اأن  اأو  اخلا�شة  االحتياجات 
االحتياجات  ذوي  من  اأطفال  وجود  "بالتاأكيد  قالت 

مهما  اأطفال  اأجناب  عدم  من  بكثري  اأف�شل  اخلا�شة 
رغم  جدا،  كبري  ب�شكل  اأطفايل  اأحب  اأنا  و�شعهم،  كان 
اإنني اأعاين كثريا، ولكن االأهم لدي اأطفال اعتني بهم، 
اأو  انتم  بل  فقط،  كم�شابني  اإليهم  ننظر  ال  اإننا  كما 
اأبناءي وال فرق  اإنهم  املجتمع تتعاملون معهم هكذا، 
بينهم وبني اأبناءي االأ�شحاء، لقد تعودنا على و�شعهم 
الوقت  كل  بهم  ان�شغالنا  على  واأي�شا  اأ�شابتهم  وعلى 
اأن  اأي�شا يجب  نعمة  اأنها  اأطفايل م�شابني  كل  ولي�س 

ال اأنكرها".
االحتياجات  ذات  الفتاة  تربية  يف  االختالف  وعن 
اخلا�شة عن ال�شاب، قالت "ب�رساحة، بعد بلوغ الفتاة 
رعاية  اإىل  وحتتاج  بكثري،  اأ�شعب  بها  العناية  ت�شبح 
املتابعة  اإىل  باالإ�شافة  خا�شة،  ومتابعة  خا�شة 
كونها  ومراقبتها،  عليها  احلفاظ  ينبغي  لها،  اليومية 
ال تعرف ما هو امل�شموح به من غري امل�شموح وال جتيد 
الأنها غري مدركة  االآخرين،  التعامل مع  معرفة حدود 

باالأعراف االجتماعية ال�شائدة لدينا".
وبخ�شو�س ما ح�شل من م�شاعفة يف م�شوؤولية االأم 
بوجود ثالثة اأ�شخا�س من ذوي االحتياجات اخلا�شة 
ال  "قد  بالقول  حديثها  �شيفتنا  ختمت  حياتها،  يف 
اإن  االأ�رسة  تواجهها  التي  ال�شعوبات  احد  على  يخفى 
ال�شعوبات  تت�شاعف  حيث  بها،  حالة  هكذا  ظهرت 
عديدة  متاعب  لنا  فنحن  م�شاب،  من  اأكرث  بوجود 
لتوفري  باأكمله  اليوم  ونعمل  ج�شدية،  اأو  نف�شية  �شواء 

التي  مراجعاتنا  وكذلك  بهم،  واالعتناء  احتياجاتهم 
لالأدوية  اليومية  حلاجتهم  لالأطباء  لها  نهاية  ال 
وملحاولة حت�شني جزء ب�شيط من و�شعهم ولكن بال اأي 
مهمة  اجتماعية  مل�شالة  اأ�شري  اأن  اأود  و  تذكر،  نتيجة 
حيث اإننا حمرومون من اب�شط امل�شاركات االجتماعية 
اأن  ن�شتطيع  ال  فمثال  االأخرى،  اأالأ�رس  بها  تقوم  التي 
واالأ�شدقاء  االأهل  مع  االجتماعية  واجباتنا  نوؤدي 
لي�س  اإذ  الدينية،  الواجبات  على  اأي�شا  ين�شحب  وهذا 
ثالثة  لدينا  ب�شاطة  بكل  الأنه  ممار�شتها  مبقدورنا 
اإن كنا يف  اأن يق�شوا احتياجاتهم  اأين لهم  م�شابني، 
حيث  من  بهم  اليومية  العناية  اأن  مثال؟  عام  مكان 
حمددة  وبكميات  حمددة  باأوقات  واإطعامهم  النظافة 
يوميا وملدة 35 عاما لي�س باالأمر الي�شري اأبدا، اإ�شافة 
لنا  كانت  حيث،  االقت�شادية  احلالة  من  املعاناة  اإىل 
وقلة  االقت�شادي  احل�شار  اأيام  جدا  �شعبة  ظروف 
الرواتب، وانتهت تلك الظروف وحت�شن الو�شع، و لكن 
يبقى لنا عتاب ب�شيط على �شبكة الرعاية االجتماعية، 
لغر�س  مرات  ولعدة  طلبات  عدة  بتقدمي  قمنا  فقد 
�شمولهم باملنح ال�شهرية املقدمة من قبل ال�شبكة ويتم 
�شمولهم  االآن بحجة عدم  الطلبات وحلد  رف�س جميع 
اإذا  اأت�شاءل  واناأ  االجتماعية،  الرعاية  �شبكة  مبنحة 
مع  م�شمولني  غري  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  كان 
اأنهم عاجزين وبحاجة اإىل متابعة طبية م�شتمرة فمن 

يكون م�شمول؟ هل االأ�شحاء.. ال اعلم؟"..

اإىل  نخرج  اإن  يل  �شديق  مع  اتفقت  املرات  اإحدى  "يف 
لدى  اأمري  وانك�شاف  ال�شبل  بي  �شاقت  اأن  بعد  بادية 
والغرته  الد�شدا�شة  ارتدي  واأنا  املدينة،  اأهايل  اغلب 
حمل  �شيارة  ميلك  �شاحبي  وكان  للتمويه،  والعقال 
�شغرية نوع تويوتا، وبعد اأن توغلنا يف ال�شحراء ر�شدت 
من  فطلبت  الغنم،  من  كبريا  قطيعا  ي�شطحب  رعاة  احد 
اأمت�شى  لكي  منه  قريبة  م�شافة  على  ينزلني  اأن  رفيقي 

نحوه، ويعود ال�شطحابي بعد �شاعة واحدة".
وي�شرت�شل اأبو فار�س خالل حديثه ، "ترجلت من ال�شيارة 
وبداأت  ال�شالم  عليه  فاألقيت   ، الراعي  �شوب  وتوجهت 
البادية،  احلديث معه بلهجة بدوية مدعيا اين من �شكنة 
اأن  وبعد  العودة،  تاأخر عن  لدي  يعمل  راعي  وابحث عن 
خمفوق  فيها  ب�شحبتي  كانت  علبة  اأخرجت  ايل  اطمئن 
من الدب�س والرا�شي كنت قد د�ش�شت معهما حبوب هلو�شة 
اأن  بعد  فار�س  ابو  وي�شيف  معي".  لتناولها  ودعوته 
كلمات  ذاته  الوقت  يف  مرددا  ي�شحك  وهو  قهقه  اأطلق 
اال�شتغفار، "بعد فرتة وجيزة بقيت اأمتعن يف وجه الراعي 
وهو يلمز ويغمز وي�رسب بع�شاه االأر�س متخيال ان احد 
م�شافة  تبعد  كانت  انها  الرغم  على  بجانبه،  اخلراف 
ومل  يهلو�س  بداأ  انه  فاأدركت  عنا،  تقريبا  اأمتار  ع�رسة 
مت�شي �شوى دقائق حتى عاد ملحت �شاحبي قد رجع، 
�شلم  اأن  وبعد  �شوبنا  ليتوجه  اإ�شارة،  له  اأطلقت  عندها 
والراعي  ال�شاحنة  يف  االأغنام  نحمل  بداأنا  الراعي  على 
يعر�س علينا �شيافته  ذلك، فودعناه وهو  ي�شاعدنا يف 
وهو يرجتينا تكرار الزيارة وي�شيح وراءنا مع ال�شالمة، 

فتوجهنا اإىل اقرب �شاحة لبيع االأغنام".
االأ�شخا�س  من  العديد  هناك  فار�س  اأبو  اأمثال  ومن 
الذين ميتهنون الن�شب واالحتيال )التقفي�س( وهم على 
م�شتويات خمتلفة، بح�شب نوع وطبيعة عمليات الن�شب 
التي يقدمون عليها، فيما يربر اأحد القفا�شة الذي رف�س 
"نحن  فيقول،  منطقية  يراها  بحجج  اأفعاله  ا�شمه  ذكر 
اإننا  �شحيح  ميلك،  ما  كل  ال�شحية  �شلب  على  نقدم  ال 
عليه،  موؤثرا  يكون  يكاد  ال  ب�شيط  ب�شي  ولكن  ن�شتغفله 

ونر�شى بالقليل".
القف�س،  كلمة  اإىل  فيعود  التقفي�س  ت�شمية  ا�شل  اأما 
اإرادته  مبلء  اخلديعة  اإىل  ي�شتدرج  ال�شحية  اإن  باعتبار 
الفاأر  با�شطياد  احلال  هو  كما  االإغراء،  و�شائل  عرب 

اعترب  جهتهم  من  القف�س.  داخل  تو�شع  اجلنب  بقطعة 
بع�س املواطنني تلك االأعمال باالإجرامية اإنها ال تختلف 
كثريا عن عمليات ال�شلب وال�رسقة املنظمة، في�شف زكي 
حممد الذي �شبق وان تعر�س لعملية احتيال، "مثل هوؤالء 
االأ�شخا�س اأ�شبه باحل�رسات التي تقتات على دم االإن�شان، 
ل�رسقته،  االإن�شان  ي�شتغلون غفلة  فاالثنان ح�شب و�شفه 
املرات  اإحدى  "يف  يقول،  له  تعر�س  ما  طبيعة  وعن 
اأجتول يف مركز املدينة �شاهدت جتمعا من  عندما كنت 
بيده  يحمل  رجل  يتو�شطهم  اأ�شخا�س  �شبعة  اىل  خم�شة 
�شعره  على  للمزاد  النا�س  يدعو  وهو  فاخر  ن�شائيا  ثوبا 
مببلغ األف دينار فقط  فطمعت يف ان اح�شل عليه بثمن 
زهيد �شيما ان قيمته تتجاوز الثالثني األف دينار وا�شتمر 
االأ�شخا�س باملزاد واأنا اأزيد الثمن كلما ناف�شني احدهم 

عليه حتى ر�شي الثوب علي مببلغ ثمانية ع�رس األفا".
وي�شتطرد حممد ، "�شعرت ب�شعادة مفرطة العتقادي اإنني 
به زوجتي  ا�شعد  بثمن زهيد، و�شوف  ك�شبت ثوب جميل 
على  اأراها  ما  نادرا  التي  الب�شمة  �شفاهها  على  وازرع 

البائع  ا�شتعجل  واأنا  املبلغ  "�شلمت  وي�شيف،  وجهها". 
بال�شتيك،  كي�س  بو�شعه يف  يقوم  اأن  قبل  الثوب  ا�شتالم 
ابتعدت  اأن  وبعد  ب�رسعة،  املكان  ملغادرة  اخلطى  واأحث 
اإال  جدا،  فرح  واأنا  الثمني  �شيدي  بتفح�س  قمت  عنهم 
اأنني �شدمت بالثوب املوجود يف الكي�س عبارة عن خرق 

قما�س بايل ومتهرئ ولي�س الثوب الذي ا�شرتيته".
�شوب  راك�شا  اأدراجي  عدت  "عندها  حممد،  ويختتم 
هناك،  اأحدا  اأجد  فلم  الثوب،  فيه  ا�شرتيت  الذي  املكان 
دبرها  مكيدة  يف  طمعي  نتيجة  وقعت  اإين  فاأدركت 
حنني  كحال  وحايل  جمتمعني،  كانوا  الذين  االأ�شخا�س 

ولكن بثوب متهرئ بدال من خف".
واالحتيال  الن�شب  اإىل  تعر�س  الذي  مهدي  ح�شني  اأما 
من احد اأ�شدقائه املقربني كما روى لنا فيقول، "جمعت 
اأتخل�س  لكي  عائلية  �شيارة  اقتني  لكي  املال  من  مبلغا 
احتياجات  وتلبية  جهة  من  املوا�شالت  معاناة  من 
ميتهن  يل  �شديقا  فق�شدت  اأخرى،  جهة  من  املنزل 
فعر�س  بذلك  واأخربته  امل�شتعملة،  بال�شيارات  املتاجرة 

اإن  اعلم  وكنت  ا�شرتيها،  لكي  اخلا�شة  �شيارته  علي 
�رساء  اأو  بيع  اأثناء  حديثه  يف  ي�شدق  ما  نادرا  �شديقي 
و�شارحته  يخدعني  قد  انه  من  �شك  فراودين  ال�شيارات، 
بذلك، راف�شا �رساء ال�شيارة منه". وي�شرت�شل مهدي، "اإال 
يق�شم يل  ال�شيارة وهو  ل�رساء  يلح علي  اخذ  اإن �شاحبي 
الدارجة،  العامية  باللهجة  ويردد  اليمني  اأنواع  باأغلظ 
وينوه  خبزة(".  بيهه  ال�شيارة  هاي  العبا�س  هذا  )وحق 
)بيهه  عبارة  يف  دارج  هو  ح�شبما  "واملق�شود  مهدي، 
من  اأكرث  ي�شاوي  �رسائه  املراد  ال�شيء  قيمة  اإن  خبزة( 

الثمن املعرو�س به، ودليل على جودته اأي�شا".
وي�شري مهدي، "عندها وثقت ب�شاحبي وا�شرتيت �شيارته 
اأيام  عدة  بعد  تفاجاأت  اإنني  اإال  البال،  مرتاح  واأنا  منه 
واأنا اأقوم بغ�شل ال�شيارة بقر�س من اخلبز مو�شوع حتت 
الذي  الق�شاب  لطيف  ي�شري  جهته  من  ال�شائق".  كر�شي 
للدرا�شات  امل�شتقبل  مركز  يف  اجتماعيا  باحث  يعمل 
اإىل  بتاريخها  تعود  احلرفة  هذه  كون  اإىل  والبحوث 
ح�شب  واالنت�شار  االنح�شار  يف  وتتباين  ال�شنني  مئات 

فيقول،  املجتمعات،  بها  متر  التي  االقت�شادية  الظروف 
احلا�رس  الوقت  يف  عليه  ي�شطلح  ما  يخ�س  "فيما 
ح�شب  تعود  تاريخية  جذور  فلها  بالـ)التقفي�س(  حمليا 
عليهم  يطلق  كان  حيث  العبا�شي،  العهد  اإىل  املوؤرخني 
 ، الق�شاب  وي�شيف  واحليالني".  والعيارين  بال�شطار 
اإال  الل�س،  هو  العربية  اللغة  يف  ال�شاطر  كلمة  "ا�شل 
الزمن  ومبرور  االأجيال  عرب  اللغوي  التحول  بفعل  اإن 
والذكاء  التفوق  اأو  النباهة  على  داللة  الكلمة  تلك  باتت 
ح�شبما  العيارين  اأو  ال�شطار  تتبع  التي  الظل  خفة  بحكم 
تلك  تزدهر  ما  "غالبا  اأي�شا،  وينوه  عليهم".  يطلق  كان 
املمار�شات يف االأو�شاط امل�شحوقة والطبقات التي تعاين 
من ظروف اقت�شادية مرتدية، ويف اأوقات الفاقة والفقر".
احليالة  يبتكر  الزمن  مرور  "مع  الق�شاب،  وي�شيف 
يف  جديدة  اأ�شاليب  اأالن  عليهم  يطلق  كما  القفا�شة  اأو 
االحتيال واخلداع وال�شحك على الذقون، وغالبا ما تكون 
العوز،  اأو  االأفعال هي احلاجة  تلك  يقدم على  دوافع من 
اإال نفر قليل منه غايته الت�شلية فقط". ويختتم الق�شاب، 
"هوؤالء االأ�شخا�س دائما ما ت�شتهدف حيلهم الب�شطاء من 
اأو االإدراك مثل ال�شباب واجلهلة".  اأو قليلو الوعي  النا�س 
ان  امل�شعودي  بهاء  احلقوقي  الرائد  و�شف  جانبه  من 
رادعة ح�شب  اإجراءات  ي�شن  العراقي مل  العقوبات  قانون 
مرتكبيها  �شيما  قانونية،  الغري  املمار�شات  لتلك  راأيه 
اجلرمية  مكافحة  دوائر  اأو  ال�رسطة  ل�شلطة  يخ�شعون  ال 
التجاري  التعامل  لقانون  تخ�شع  التهم  "تلك  فيقول، 
البداءة  حماكم  اخت�شا�س  من  وتكون  ح�رسا،  املدين 
املدنية، وال ت�شنف �شمن اجلنح القانونية 456 و475 

اخلا�شة بالن�شب واالحتيال".
املتهم  "يكون دورنا فقط هو جلب  امل�شعودي،  وي�شيف 
حماكم  من  ال�شادر  لال�شتدعاء  مثوله  عدم  حال  يف 
البداءة". وينوه اأي�شا، "كما القانون العراقي يوجز فرتة 
احلب�س ملن تثبت عليه التهمة من فرتة اأربعني يوما اإىل 

اأربعة ا�شهر فقط".
ويلفت امل�شعودي ، اإىل انح�شار ظاهرة )التقفي�س( خالل 
ال�شنوات املا�شية القليلة، عازيا ذلك اإىل حت�شن الظروف 
املمار�شات  تلك  "باتت  فيقول،  البالد  يف  االقت�شادية 
تتف�شى  ما  غالبا  اأنها  �شيما   ، معدودة  القانونية  غري 
الظروف  اإن  اإال  الفقر،  وانت�شار  واحلرمان  العوز  ب�شبب 
وهي  م�شتمر  بتح�شن  باتت  واالقت�شادية  االجتماعية 

ال�شبب يف انح�شار حاالت االحتيال".

ال أحد يشعر بهن.. أمهات األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة يدفعن الثمن

"القفاصة"... احتيال على المواطن والقانون بطرق تفوق ملتوية
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يرى �لعديد من �لأ�شخا�ص �إن 
�لن�شب و�لحتيال حرفة ل 

ي�شتطيع مز�ولتها �إل �لأذكياء 
�شيما �أنها وح�شب ما يعتقد 

متقنيها فنا من فنون �حلياة 
بحاجه �إىل موهبة خا�شة.

�أبو فار�ص �حد �أكرث 
�لأ�شخا�ص �لذين و�شفو باملكر 

و�لحتيال حتى ذ�ع �شيته 
بني �لكثري قبل �أن يتوب �إىل 

�لله ويترب�أ مما �أقدم عليه يف 
�أيامه �ل�شالفة، لكنه �متنع عن 

�حلديث معنا �إل بعد �أن �تفقنا 
على ت�شليمه مبلغ ع�شرة �آلف 
دينار ي�شتلم ن�شفها بعد �إكمال 
�إجاباتها عن �أ�شاألتنا، ويروي 

لنا �برز عمليات �لن�شب 
و�لحتيال �لتي �أقدم عليها 

فيقول، 
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