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اربيل

قــــضى بــــرتــــبــــته االخــــيــــرة 8
ســنـــوات جــاء قــانـــون مــوازنــة
ـسـؤولـيـة عـلى  2018 لــيـلـقي ا
وزارة الــــــدفـــــاع فــــــهي تــــــرسل
القوائم وهـيئـة التـقاعـد تصرف
وتـتـذكـرون الـدراسـة الـقـانـونـية
الــــتي قـــدمـــتــــهـــا اعـــرق دائـــرة
قانونية في العراق واكثرها دقة
(  الـدائــرة الــقــانــونــيــة لـوزارة
الــــــــدفــــــــاع ) والــــــــتـي اكــــــــدت
االســــتــــحــــقــــاق وصــــدر األمـــر
الـوزاري وبدأت الـقوائم تـتوافد
على الـتقاعد الـوطنية من وزارة
الدفـاع بتوقيع الـوزير  منذ ايار
اضي الى ت 1من العام العـام ا
نــــفــــسـه وغــــفـــت غـــــفــــوتــــهــــا
التاريخـية وهذا ما حدا بنا الى
الية  تقد الـطلب الى وزارة ا
ولم نـقدمهـا لوزارة الدفـاع لعدم
وجـود وزير وعنـدما صـار هناك
وزيــر تــبــ ان الـســيــد الــوزيـر
ـــــلـل من الــــــســــــابق اصــــــابـه ا
ـوضوع كـالـكثـيريـن غيـره عدا ا
الـــذين يــعــلـــــــمــون ان اخلــصم
يعـول كـثـيـرا عـلى نـفـاد الـصـبر
مـــــــثـــــــلي ...                        
   احــبـســوا انـفــاســكم واقـرأوا
بهدوء فقد عثرنا على اآلتي

-  كـــتــاب مـــرفـــوع من الــســـيــد
رئـيس قـسم التـقـاعـد العـسـكري
ــة هـاتـفـيـة بـيـني الـذي في مـكـا
وبيـنه وكـنت اناقـشه بـالقـوان
اخلـاصة باجلـيش السـابق فقال
نــحن حـــتى اجلـــيش احلــالي ال
ـوجب القوان ... شي معه 
رفعه للتوقيع في 23/ 6اي بعد

احــيل لــلــقــسم الــعــســكــري في
ـــاضي .. عـــرفت ان نــيـــســـان ا
الـية ال تـستـفز فـفي كل تأكـيد ا
كنت اذكـر لـهم الفـتـرة وأذكر ان
األجـــابــــة لـم تـــزل فـي الـــقــــسم
الــعــســكــري  بال فــائـدة دفــعت
ا ان محـاميـاً فـدائيـاً امس  و
من حق احملـامي ان يـطـلع عـلى
اضـبـارة مــوكـله فـقــد تـمـكن من
جمـع اآلتي وأرجـو ان ال تـبـكوا
عـلى مـسـتـقـبل الـعـراق فـهو بال
مستـقبل اصال .. ال بد من شرح
مـبــسط وهـو ان هــنـاك قــوانـ
اخلــدمـة والــتـقـاعــد الـعــسـكـري
وهي رقم  1 لــــــســــــنـــــة 1975
لسـنة بعـدها نـسخ بـالقـانون 3 
 2010 بـعدهـا جاء الـقانون 41
لــسـنـة  2013الـذي هــو تـعـديل
لــلــقــانـــون االخــيــر وفــيه الــغي
الــقـانـون 1 ولـكــنه ظل مــقـدسـا
لـدى هـيـئـة الـتـقـاعد  وسـارعت
ـالـيـة لـلــطـعن وكـذلك سـارعت ا
الى سن قانـون (السـادة النواب
ال يـسـنـون قـانـونـا لـلـتـقـاعـد اال
بـاسـتـدعـاء الـسـيـد الـسـاعـدي )
ــوحــد فــكـان وجــاء الــقــانــون ا
االبداع في مادته ( 21عاشرا آ)
(( حتتسب (اخلدمات التقاعدية
ـــنــتـــســـبي اجلـــيـش الــســـابق
ـــنــحـــلــة وفـــقــا والــكـــيـــانــات ا
لـلـتــشـريـعــات الـنـافــذة بـتـأريخ
حلها)) وهنا انقلب السحر على
الـــســاحـــر فــاخلــدمـــات لــيــست
احلـــقــــوق وبــــالـــتــــالي تــــبـــقى
احلـقـوق كـمـا جـاء في الـقـانـون
ن ( (41راتب الــرتــبـــة االعــلى 

اختصر لكم صيحتها االخيرة 
وهي اني كــمـحـام قــدمت طــلـبـا
لـلــمــالــيــة بــتــوقــيــعي يــتــعــلق
ـسـتـحـقـات اثـنـ من اعـضاء
الـــفــروع  بـــعــد اشـــهــر جــاءت
االجابة بأن عـبداخلالق الشاهر
اسـتــلم كـافــة اسـتـحــقـاقـاته من
نـهـايـة اخلـدمـة  ولـيس الـعـيب
ـتظـلم بل غـيري في اني لـست ا
بـل الــعـــيـب في تـــصـــورهم اني
استـلـمت استـحقـاقـاتي كامـلة 
والـعـيــوب كـثـيــرة مـنـهــا تـأخـر
اجـابـتــهم لـوزيــرهم أشـهـر رغم
الــتـــأكــيـــدات  وتــأخـــر اجــابــة
القسم الـعسكري لـرئيس هيئته
ـــســـافـــة بــ ألشـــهـــر رغم ان ا
مـكـتـبـيـهـمـا هي امـتـار لـيس اال
والـــثــاني هـــو رئــيس مـــبــاشــر
لألول . خــــصــــوصـــا وأن االول
كان عسكريا سـابقا يعرف قيمة
ــرؤوس لــلــرئــيس في اجــابــة ا
ــنـــاسب. صــيـــحــتــهم الـــوقت ا
الـــيـــوم تـــتـــعـــلـق بـــأثـــنـــ من
مـسـتـحـقي راتب الـرتـبـة االعلى
قدمت لهما طـلبا للمالية ألن من
يـحتـرم نـفسـه وال يقـبل االهـانة
علـيه ان يتـجنب مـراجعـة هيـئة
الــتــقـاعــد والــقـسـم الـعــســكـري
خـصـوصـا ولـدي ادلة وسـوابق
ــهم ال اريــد ازعــاجــكم بــهــا .. ا
قدمت الطـلب للـمالـية في نـهاية
ـــاضي وذهـب كـــتــاب شــبـــاط ا
اضي للـتقـاعد في نـهايـة آذار ا
ـالـية في وأكـدت انـا عـلـيه في ا
شـهر نيـسان وشهـر أيار وشهر
حزيـران وشهـر تمـوز والكـتاب

ـدة 400 بـشـدة (نــفـاذيــة) مـادة 
يـوم اي عشـرة آالف ساعـة وهما
ـــوازنــة لم يـــطــلب في قـــانــون ا
مــــنــــهــــمــــا دراســــة اي شيء بل
((تــلـتــزم وزارة الـدفــاع بـتــزويـد
هــيـــأة الــتـــقـــاعــد بـــالـــقــوائم ))
وزودتـهـم بـالــقــوائم ((( لــغـرض
صــرفـهـا))) وهــنـا مـسـؤولــيـتـهـا
الـوحيـدة. نـسـيت ان اخـبركم ان
كـلــمـة (يــعـاز) بــالـكــرديـة تــعـني

(يصار) بالعربية
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- قــدمـــنــا طــلـــبــا بــاألمس 8/27
مـصــرين عـلى طـلب اجـابـة مـنـهم
بـــــعــــد ان بــــات مـن الــــواضح ان
الية سوف لن تفرح بإجابة  من ا
احــد هــيــئــاتـهــا  وأنــا بــالــعـادة
عنـدما اكتب طـلبـا قانونـيا مـرتبا
للـتقاعـد الوطـنية اشـعر بـالضيق
ألني اعـــلـم ان ال احـــد ســـيـــقـــرأه
بـتــمـعـن وفـعال جــاءت تــهـمــيـشه
ـــوضــوع الـــســيـــد فـــراس عــلى ا
الـسـيد فـالن لطـفـا.. يـرفض طـلبه
في حــالـة عــدم اسـتــيـفــاء شـروط
الــتــرفـيـع بـالــرتــبــة االعــلى وهـو
طـبـعـا ليس تـرفـيع بل مـنح راتب
رتــبــة اعـــلى ...طــيب .. ومــاذا ان
كــــان يـــســـتـــحق ? الـــيس ســـؤاال
مـــنـــطـــقـــيـــا ? ومــاذا عـن اجـــابــة
وزارتكم الـتي ارسلت كتـابا اليكم
قــبل اعــيـاد الــربـيع بــشـهــر وبـدأ
الـــربــيع ( والــبـــدر هــلت انــواره)
وانــتــهى الــربــيع وبــدأ الــصــيف

وانـــتـــهـى آب الـــلـــهــــاب فـــمـــتى
سـتـجـيـبـون كـتــابـهـا ? نـعـطـيـهم
احلق فـهـم مـشـغـولـون مـنـذ سـنة
ونـيف هم والـتـقــاعـد الـعـسـكـري
بـدراسة نفـاذية مـادة واحدة فقط
... ولـكن في الـوقت الـذي علق به
الـــســـيــــد فـــراس عـــلـى الـــطـــلب
اسـتـلــمـنـا كــتـابـا لـيس مــعـنـونـا
لــلــمـحــامـي بل لــلــمـوكـل وبـدون
دراسـة (نـفــاذيـة) عـنـوانـه تـبـلـيغ

بـــالــــرفض ومــــتـــنـه يـــقـــول ((
تبليغك برفض طلبك حول منحك
ـــوجب راتب الـــرتـــبـــة االعـــلى 
ــــادة (54/اوال  ) من قـــــانــــون ا
اخلدمـة والتـقاعد الـعسـكري رقم
ادة  3 لسـنة   2010)) رغم ان ا
تـشــيــر الى اســتـحــقــاق مــوكـلي
ـئـة  هـذا غـيض بـنـسـبـة 101 بـا
من فـيض فــلم اذكــر الـكـثــيـر ولم
اقص لــكم قــصــة اني اضــطـررت
يـومـا ألرسال  30 اضـبـارة تـظلم
ـاضي الى في مــنـتـصف الــعـام ا
ـسجل هـيئـة الـتـقـاعد بـالـبـريـد ا
الـذي يـعـد وســيـلـة رسـمـيـة عـنـد
رفـض اي دائـــــــــــــرة اســـــــــــــتـالم
التظلمـات  وعادت التظلمات لي
بالـبـريد نـفسه . صـبرنـا لن ينـفد
فالقانـون معنا ودعاؤنا ان يوفق
الـله اجلـميع ومـنـهم اخـوتـنا في
ــالــيــة وهــيــئـة وزارة الـدفــاع وا
الـــتـــقــاعـــد الى مـــا فـــيه اخلـــيــر
ـتــعـبـ . انه خـيـر لـلــعـراقـيـ ا

مجيب.

الـية بثالثـة اشهر ورود كـتاب ا
فقط ال غـيرهـا يقول لـهم كتـابكم
كـــذا الــذي يــشـــيــر الـى شــمــول
ـومأ الـيه اعاله بـراتب الـرتـبة ا
االعــلى اسـتـنــادا لـلـمـادة (54) 
من قــانـون رقم  3 والــتي تـنص
عـلى (( اذا قـضى العـسـكري في
رتـبته  8سنـوات فـأكـثـر واحيل
الى الـتقـاعد ..فـيحـتسب الراتب
الـــتــقــاعـــدي عــلى اســاس راتب
رتـبــة اعــلى )) . وردت الــقــوائم
مـن الــــتــــقــــاعــــد الــــعــــســــكـــري
ادة  54لـغرض شـمـولـ بـا بـا
تـــعـــديل الـــراتب و مـــفـــاحتــة
ــراجع لــغـــرض اســتــحــصــال ا
ـوافـقـات الـقـانـونـيـة لـلتـعـديل ا
ولم تـــــرد االجـــــابـــــة وســـــيـــــتم
ــســتــجــدات حــ تــزويــدكم بــا
ورودهـــا (انــتــهى الـــكــتــاب ولم
يـــــــــــوقــــــــــعــه بـل اشــــــــــر حتـت
ــوافــقــات) ألنه (اســتــحــصــال ا
ـوضـوع يـعـلم ان ال مـرجع في ا
وأنه ال تـوجد موافـقات قانـونية
ـوضـوع ـوازنـة انـاطت ا كـون ا
بوزارة الدفـاع والوزارة زودتهم

هم نام الكتاب. بالقوائم ..ا
»U²  …œUŽ«

- اعـــاد الــســيـــد فــراس حــارس
الـكـتـاب بـعـد16يـومـا وفي 7/9
حتديـدا ووقعه السيـد الساعدي
ولم يصـدر حتى اآلن واعذروني
عن معـرفة الـسبب ألن ال علم لي
اال مـا عـلــمـني..  اال ان الــكـتـاب
كان نفس الكـتاب اعاله محذوفا
منه الـتلـفيق االول (اسـتحـصال
ـوافــقـات) واسـتـبـدالـه بـنـكـتـة ا
سمـجة مخـزية وهي نصا ((وأن
هـذه الـهـيــأة مع هـيـأة الـتـقـاعـد
الـعــسـكــري مــسـتــمـرة بــدراسـة
ـــادة مـــوضــــوع من نـــفــــاذيـــة ا
الـقانـونية اعـاله وثم على ضوء
النـتـيجـة يعـاز الى تقـرر مصـير
ـــــتــــقـــــاعـــــد اعاله .. ال طــــلـب ا
تــســـتــغــربــوا فـــالــدســتــور اقــر
الكتابة بـاللغة الكردية فضال ان
ــالــيــة هـي من حــصــة اهــلــنــا ا
الكرد  ولـكن ال الكرد وال العرب
لـديـهـم هـيـأة وطــنـيـة و (دائـرة)
تـقــاعــد عــســكــري كـان اجلــيش
الــعــرمــرم الــذي صــار شــهـداؤه
حـــالـــة يـــومــيـــة ووصل الى 45
فرقـة يـومـا ما ولم يـحـتج سوى
الى القسم العسكري في مديرية
التـقـاعـد ان لم تخـني الـذاكرة ..
والــيــوم هــيــئــة ودائــرة تــدرس
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كلّ مـخـلـوقـات الـله حـسـنـة وجـمـيـلـة ومـتـسـاويـة في الـبـشـريـة وفي
سكونـة وضابطـها. وهذه حقـيقة مـغيبة اإلنسانيـة أمام الله خـالق ا
ّن يـنكرونـها أو يـترفـعون عـنهـا وال يسـلّمون في سجلّ الـكثـيرين 
بهـا لكـونـها تـؤذي مصـاحلهم وتـقضّ مـضاجـعهـم ليلَ نـهار خـوفًا
ــكـاسب اخلــاصـة والـضــيـقـة الــتي تـكــون في الـغـالب من تـراجع ا
راكزها جشعة وغـير نزيـهة أو خشـية من فقدان جـماعات مـعينـة 
وامتيازاتها ووجاهـتها لصالح األجدر من نـظرائهم في اخلليقة من

كان والظرف واحلالة. دون حتديد الزمان وا
WK UJ²   UFL²−

لستُ هنا بصدد االنتقاص من امتيازات أحد أو جتاهل خصائص
مـجـمـوعـة عــرقـيـة أو جـنـســيـة أو االعـتـراض عـلى جــمـاعـة حـاكـمـة
ومــتـرفــة حلــدّ الـتــخــمـة بــقــدر مـا بــودّي تــبـريــر عــدم اسـتــســاغـة
ـتـعـايشـة إنـسـانـيًـا ألشكـال الـتـعـامل غـير ـتـكـافلـة وا اجملـتمـعـات ا
اإلنسـاني والرؤيـة النـاقصـة والفـكرة الـزائغـة لنفـرٍ من أمـثال هؤالء
ـستـصغرين ـتكبـرين على نـظرائهم  وا تطـاول عـلى البشـرية وا ا
تـساوين مـثلـهم في اخلـلقـة والنـاكرين حقَ هـذا الغـير غيـرهم من ا
في الـعـيش اآلدميّ الــذي تـكـفّـلت به الـســمـاء حـ خـاطب الـله آدم
ـآل األرض بــنـيــنًـا وبــنـات وحـواء وأرادهــمـا أن يــكـثــرا ويــنـمــوا و
ليهـنئوا ويعـيشوا سـعداء في فردوسه األرضـي باد ذي بدء. هذا
كان مشروع الله الكبير والعظيم في خلق البشرية كي جتتمع على
احملـبـة وعـلى حبّ اخلـالق بـأدواتـهـا وسـلـوكـيـاتـهـا الـيومـيـة وكي ال
تغـضبـه وال تزيغ عن مـشـروعه اإللهي. هـولُ احلـروب التي تـضرب
عالم الـيـوم وما خـلّـفته ومـاتـزال تخـلّـفُه من مآسي وويـالت ونكـبات
وكلّ أشكال الـشرّ تمـثل اليوم طـعنة كـأداء في رؤية اخلالق اإللـهية
ـشروع السمـاوي بالرغم من كـون أغلبيـة البشر إن لم وخيبةً في ا
يـكنْ جـمـيــعُـهم يـتـنــاغـمـون قـوالً وظــاهـرًا مع إرادة هـذا اإلله الـذي
تـعــددت صـورُه وأشــكـالُه وأخالقُه مـع تـغــيّـر فـكــر الـبــشـر ورؤاهم
تـديّنون من بحسب اخـتالف مصاحلـهم وذرائعهم وانـتماءاتـهم. فا
ـشارب يـكـبّرون ويـدعـون ويصـلّون بـاسـمه ليلَ نـهار كلّ األديان وا
ويـدّعـون تـأديــة الـصـدقـة والــعـشـر والـزكــاة ويـتـبـجــحـون بـالـصـوم
والـصالة والـظـهــور عـلى شـاشـات الــقـنـوات الـفـضــائـيـة والـبـرامج
اإلعالمية ووسائل التواصل االجـتماعي فيما مـعظم هؤالء بعيدون
في الواقع عن حقـيقة أمرهـم وعيشهم فـيما يـقولون ومـا يصرّحون
ا ال يـفـعلـون. فـالظـاهـر شيء أمّا الـبـاطن والفـعل احلـقيـقي فـهو
شيء آخر مـخـتلف تـمـامًا حـ يـضربـون عرض احلـائط حـقيـقـتهم
الـبشـريـة الـتي هي مـلك اخلـالق وبـهـا يـنـبغي أن تـسـمـو بـالـسـمات
اإلنسـانيـة وكلّ الـصفـات التي يـحـبهـا الله من تـلك الـتي تقـرّب إليه
وإلى اجلنّـة العـتيـدة التي تـنتـظر األخـيار وطـيبي الـقلـوب وأصفـياء
النـفس والـعقل والـفـكر وصـالح األعـمال واخلـشـية من فـعل الـشر.
ارسة اللصوصية ـكتنزة باحلرام تنـفع وال  فحينئذٍ ال الثروات ا
ـصير وال شتى ال الـعام الذي هو مـلك اجلميـع يدفع شرّ ا بحق ا
ـكـاره والـظـلم والـقـتل بـاسم الـله يـشـفع. كـمـا ال أنـواع الـشـرور وا
ـكـلّـسة الـتي يـشـتهي أصـحـابُ الـفسـاد تـهـيئـتـها أو تنـفع الـقـبور ا
مـات. فمـتى تـدنو الـساعـة حـينـئـذ ينـتهي كلّ التـوصيـة بـها بـعـد ا
ـاكـر وصاحب الـشـرّ أمـام عرش شيء. فيـقف الـظـالم والـفاسـد وا

الديان الـعادل الذي بـإشارة منه يـرسل مختـاريه الطيـب إلى 
فــردوسه اجلـــمــيل. أمّـــا األشــرار ونـــاكــرو حق الـــغــيـــر في عــيش
إنسانـيتـهم وحيـاتهم كمـا أرادها اخلـالق العـظيم فمـصيـرُهم النار
وصريرُ األسنان وهناك ال ينفع ندم وال بكاء وال شفاعة وال رشوة
ـال احلرام. وسـؤالُـنا مـتى سـيدرك الـبشـر أنـهم جمـيعًـا خـليـقة با
حـســنــة إللهٍ طــيب عــظـيـم رحـمن رحــيم مــالك كلّ شـيء ومـحبّ
جلمـيع الـبـشر من دون تـمـيـيز فـي اجلنس والـعـرق والـلون والـفـكر
واحلرية التي حباها خلليـقته بإرادته العظيمة ومـحبته الكبيرة لبني
? إن دروس احلياة كـثيرة وكـبيرة وهي خـير طريق البشـر أجمعـ
ـتـوفـرة في كلّ زمان راجـعـة الـذات بـالـفرص الـكـبـيـرة والـكثـيـرة ا
ومكان. ولـعلَّ مَن يقف مـناديًـا وصارخًا بـوجه الظـلم البـشري ضدّ
نـفـر فـاقـد الــطـيـبـة والـرحــمـة له احلق كلّ احلق بـالــدعـوة بـالـثـبـور
واللعنـة على كلّ بشرٍ ظـالم أو حاكم جائرٍ أو مـجتمع فاسـد بأكمله
ال يعر ف مخـافة الله وال يـعي دعوته السمـاوية في احتـرام البشر
كلّ الـبـشـر خــلـيـقـة الـله احلــسـنـة. هـذا اإلله الـطــيب الـرحـيم وغـيـر
الـقـاتل الـذي أُلـصـقت بـاسـمه الـعـديد مـن اجلـرائم وأشـكـال القـتل
وسفك الـدماء البـريئـة بتـأويالت وتفـاسيـر زائغـة ال ترقى أليـة سمة
ظاهر إنسانية هذا اإلله ال يـستحق كلّ هذه الصور الـسوداوية وا
ـشوّه لهـذا الدّين الذي زيفـة التي تدّعـي االنتمـاء لدينه والـشكل ا ا
ـفـسـدون في األرض التـمـاهي بـها يسـعى األشـرار والـفاسـدون وا
لتسهيل ارتكاب الفظائع باسمه. فالدّين من هؤالء براء براءة الذئب
من دم يـوسف الـصـدّيق. ألم يـشـكّك يـعـقـوب بـادّعـاء إخوة يـوسف
ح جلـبوا له قمـيص عزيـزه ملطـخًا بالـدم? هكذا اإلنـسانيـة أيضًا
بـريـئـة من ادعّـاء كلّ فـاســد ولصّ وجـائـر وظـالم في األرض مـهـمـا
سمـا قدرُه وعلـت منزلـتُه وتضـاعفت ثـرواتُه وتوسـعت سطـوتُه ضدّ
ـتـساوين مـعه في اخلـلقـة وفي اإلنـسانـية. بني جـنـسه من البـشر ا
ـؤمن وهذا يعـني بلـهو موقـف حلث كلّ الطيـب مـحبي البـشر وا
بـعـدالــة الـســمـاء ورحـمــة الـله اخلــالق عـلى ســلـوك طـريـق الـنـصح
والتوعـية والتـثقـيف من دون تردد وال تغـافل وال خوف. فـالالمباالة
لم تــعــد خــيــارًا في عــالمٍ مــزدحم بــكلّ انــواع الــســلــوكــيــات غــيـر
الصحيحـة والزائغة مـعًا ما يدعـو صفوة اجملتـمعات في كلّ مكان
ـسـاواة والـرحـمـة والتـكـافل ورفض لـلـمطـالـبـة بـتـحـقـيق الـعـدالـة وا
التمـييز عـلى أيّ أساس كـان وفق مبدأ اخلـالق العـادل في تساوي

قبولة.  كفول في احلياة اآلدمية ا كلّ خليقته باحلق ا
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هاتـما غـاندي حيـنما ـبدأ الـذي ساقه وسعى لـتطـبيقـه ا وهذا هو ا
كتب بـأنّ "اإلنسـانـية جـمعـاء أسـرة واحدة غـيرُ مـجـزأةٍ وغيـر قابـلةٍ
للـتـجـزئة وكـل واحدٍ مـنّـا مـسؤول عن أعـمـال الـقـتل التي ارتـكـبـها
جـمـيع اآلخـرين". وهــذا مـا أكّـدته الئـحـة حــقـوق اإلنـسـان وتـسـعى
منـظمـات دولـية وخـيريـة عـديدة لـتطـبـيقه في احلـياة الـيـوميـة ضمن
مجـتمـعـات فقـدت توازنـهـا واختـلّت قواعـدُ عـيشـها بـسـبب تصـاعد
أعمال اجلرم والقـتل واجلور والظلم بـحقّ بشرٍ بل بحق مـجتمعات
بأكـملهـا بحـجج واهيـة. وال ريب أن يشـهد عـالم اليـوم هذا الـتخبّط
الكـبـيـر في تـفسـيـر حق الـعـيش بـحسـب نزوات ورغـبـات وأجـندات
فئات وجمـاعات تدّعي أحـقيتـها بالـسطوة عـلى العالم وعـلى البشر
بـالـطـريـقــة الـتي تـرضـيـهــا نـاكـرة حق اآلخـرين فـي عـيش حـيـاتـهم
وكرامتـهم بحـسب رضا الـله اخلالق وقوانـ السـماء الـتي ال تقبل
ـكـابرة. وفي الـنـهايـة يـنـبغي أن يـدرك اجلـميع الظـلم والـتعـسّف وا
ويعرفوا حقـيقة كون جـميع البشر إخـوة وأخوات لبعـضهم بعضاً

أوالد وبنات إلله طيب رحيم ومحب للجميع من دون تمييز.
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من وحـــدة حتــوي في داخـــلــهــا
ـتـعـدد لـكن وحـدة الـكـثـيـر مـن ا
ــكـان كـانت الــعـنـوان االسـاس ا
الذي اندرج حتـته هذا اخملتلف
وال اقـــول جـــازمـــا إال انه راجح
عـنـدي بدرجـة كـبـيـرة ان واحدة
من االشـكـالـيـات الـتي تـعـيـشـها
ا وشعـوب الـشرق تـتـمثل في
ــكــان او الـــتــعــالـي او جتــاوز ا
حــتى اهـمـاله بــوصـفه ( كـوعـاء
ضــهـر لــلـمــتــعـددين) والــتــثـبث
بـــارتــــبـــاطــــات خـــارج او فـــوق
مـكانـية تزيـد من تقـطيع اوصال
ـــكــــان في اجملــــمـــوع رغـم ان ا
الــشــرق مــتــرع بـاالهــمــيــة وله
صـلــة عـمـيـقـة بــالـدين ويـرتـبط
الــكــثــيــر مــنه بــتــجــلــيــات اإلله
وآثــاره. مع اخـــتالف ســرديــات
الـــتــكــوين االولـى يــوجــد وفــاق

نسبي على:
- ان جـــمـــيع من يـــوصف بـــانه
انــسـان عـلى هــذه االرض ومـنـذ
اول انــطالقـــة والى آخــر نــتــاج
بـشــري يــرجع بــنـســبه الى اب
شهور واحد وام واحدة وفـي ا
ــعـنى ان هــمـا ( آدم وحــواء) 
اجلــــمــــيع اخــــوة صــــلــــبــــيــــ
عنى الدقيق وليس ورحمي با
اجملـازي وان اي اعـتـراض على
هـذه الفـكـرة يحـتـاج اثبـات آباء
وامهات متعـددين للبشرية وهو

واجلـغـرافـيـة وال تـركـة مـعـرفـية
ـكن الـركـون الـيـهـا مـهـمـة فـيه 
ســوى نــتف مــخــتــلـف عــلــيــهـا
واشخـاص يوصـفـون بالـنسـابة
تضلع في حتقيق االنساب اي ا

والسالالت.
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من دون مـعظم بالد الـعالم يـهتم
الــشـــرق االدنى بــهـــذه الــصالت
بـــشــــكل اكـــبــــر ويـــرفـع صـــلـــة
ـتصل به نسبا على الشخص با
ــكـــان في مـــعــظم شـــريــكه فـي ا
االحيـان بـخالف البـقـاع االخرى
كان هتمة بشريك ا من العالم ا
وهي شراكـة سهـلت انـتاج اكـثر

ما لم يستطيع اي منهج اجنازه
على نحو مقنع.

- ان جـميع الـنـصـوص الديـنـية
احملـــــفــــوظـــــة مـن الــــتـــــشـــــويه
والـتالعب تؤكـد احلـقـيـقة اعاله
وتدعمها بشكل صريح ( يا ايها
النـاس انا خلقـنا من ذكر وانثى
وجــعــلــنــاكم شـــعــوبــا وقــبــائل
لـتـعـارفـوا ان اكــرمـكم عـنـد الـله

اتقاكم).
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-.ان هـــنـــاك قـــطـــائع وفـــواصل
كـبيـرة بـ االجـيـال وفي اجليل
ـتـعذر تـمـاما الي الواحـد ومن ا
انسـان مهمـا كانت سعة اطالعه
ان يـربطه تلك الـقطـائع بشكل ال
توجد فيه حلفة ناقصة ومعظم
مــــا يــــتـم ربـــطـه الســــتــــكــــمـــال
الـفـراغـات يعـتـمـد عـلى الـتوسل
بـتـأويالت مـحـتـمـلـة ومـقـاربـات
تــســتــعــ تــارة بــاحلــغــرافــيــة
واخــــــرى بـــــالــــــتـــــاريـخ ومـــــرة
ـوروثـات بـسـرديـات الـذاكـرة وا
احلــكـائــيـة وكـل ذلك ال يـصــمـد

عند اجراء التحقيق الدقي.
- لم يــحـظ مــوضــوع االنــســاب
وتـــفـــرعـــاته والـــتـــحــقـــيق فـــيه
ا باهتمـام معرفي مدعوم ال قد
وال حــديـــثـــا وحــتى مـــوضــوع
دراســــات احلـــــامض الــــنــــووي
 DNAفي احلقـيقة غيـر موجهة
بـالـدرجـة االسـاس لـهـذا اجملال
كمـا انه ال تركـة علـميـة محـترمة
ـكن الــركــون إلـيــهـا مــعـرفــيــا 

بشكل واضح ومناسب.
-.مـن الـــــضــــــروري ان يـــــهــــــتم
االنــــســـان ويــــرعى دائــــرة رحم
قــريـــبـــة له وهـــنـــاك مــزحـــة لم
ــوضـوع يــلـتــفت لـهــا في هـذا ا
عـادة وهي ان الـتـاكـيـد الـديـني
واالخـالقي في هـــذه اجلـــزئـــيـــة
مـــســلـط عــلى مـــفـــردة االرحــام
ــفــهــوم والــفــهـم الــدقي لــهــذا ا
نحدرين من رحم واحدة يعني ا
ــشـتـرك لـهم امـراة اي اجلـامع ا
واحــدة ولم اجــد الــتــشــديـد او
االشــارة الـى االصالب نــعم قــد
يـستـعمل مجـازا مفـهوم االرحام
بــاالقـارب جلـهــة وحـدة الـصـلب
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النجف

عـنى الدقـيق بحسب ولـكنـهم با
فـهمي لـيـسـوا من االرحـام ففي
االشـارة الى طـهـارة اهل الـبـيت
ع اكـــــد الــــنـص عـــــلى االصالب
ـطــهـرة الــشــامـخــة واالرحــام ا
ووحدتـهم من رحم واحد وعلى
كـل حــــال فــــمن الــــضــــروري ان
يـعـتنـي االنسـان بـصـلـة ارحامه
واقـــاربه في الــبـــعــد االنــســاني
الــتـــكـــافـــلي ولـــيس في مـــجــال
الــتـعــصب والـتــكـبــر واالنـغالق

والعدائية.
- ان الكـثـير من اسـمـاء القـبائل
والعشـائر وفروعها فـيها تشابه
عـظيـم يصـعب فيه ان تـقطع هل
ان هـذا الــتـشــابه هـو يــدل عـلى
وحـدة الـشخـص واالسم ام على
وحـــــدة االسـم فـــــقط كـــــمـــــا ان
الـتــشــابه في نــفس الــسـلــســلـة
تعـذر جدا ان تقطع يجـعل من ا
ـقــصــود بــاالشـارة او من هــو ا
ـسمـى القـريب ام احلـادثـة هل ا
الـبــعـيــد وكل هـذا يــحـتـاج الى
حتــقــيق وهــذا كــمــا يـقــال دونه
خـــــرط الـــــقــــتـــــاد. في ســـــلــــوك
احلـــكــــومــــات واالنــــظــــمــــة في
مـنـطقـتـنـا منـهـجـان االول الذي
اغـرق في الـقـبـلـية والـعـشـائـرية
واذكاها واعـتمد عليـها وجعلها
مــســتـــنــده فـي احــقــيـــة احلــكم
والسـلطة وآخـر حارب كل صلة
وكل حديث عن القبـيلة والقرابة
ورفع سيف الـعـداء علـيـها وذلك
النه يعـاني مشاكل تـتصل بخلل
الــــنـــــسب واالنــــتـــــســــاب وكال
نهجـ على خطأ وكالهما لم ا
يــبـــنــيــا دولـــة ولم يــؤلـــفــا امــة
وشعبا متوحدا.اعلت ظروف ما
بــعــد  2003مــكـــانــة الــهــويــات
الــفـرعـيــة عـلى حـســاب الـهـويـة
الوطنيـة والتي هي في احلقيقة
مــتـصــدعـة مــنــذ عـقــود سـابــقـة
السبـاب يطـول شـرحهـا وكانت
الـهـويـة الــعـشـائـريـة والــقـبـلـيـة
مـــتـــقـــدمـــة في هـــذا الـــصـــعــود
لسبب االول تـوظيفها من قبل
اجلـهــات الـســيـاســيـة ورجـاالت
الــسـلــطـة واسـتــخـدامــهـا كـأداة
لـلـجـمع والــنـصـرة واالسـتـقـواء

ـــغـــا والـــثـــاني ان وتـــوزيع ا
الــعـشــيـرة مـتــمـثـلــة بـقـيــاداتـهـا
بـطـبــيـعـتــهـا طـامــحـة لـلــسـلـطـة
والـــوصــول ومـــتـــطــلـــعـــة دومــا
لــلـمــكــاسب ولم تــبـارح مــحـافل
ودواوين الـــسـالطـــ واحلـــكــام
ابدا لذلك كانت الظروف مؤاتية
بـحـيث صـارت طـرفا لـصـعـودهـا
مـهـمـا في تـقـاسم غـنـائم الـثـروة
والـسـلــطـة وعــلى هـذا االسـاس
ومع وجـود الفـضـاء االلـكـتروني
ـريح واتـاحـته فــرصـة الـتــمـدد ا
الي تكوين ومـع تراجع اجملتمع
ـــدنــــيـــة وحـــتى عن الـــنــــزعـــة ا
الـــــديــــنـــــيــــة وعـــــودته بـــــقــــوة
لـــلـــعــشـــائـــريــة كـــبـــديل لـــلــوالء
والقـانون وضمانـة احلقوق فان
االمـراء كــثــروا والـبــيـارغ زادت
والـــهــــوســـات واالهـــازيـج تـــمأل
اآلفـــاق وجـــلـــســـات الـــفـــصــول
ـشـيات عـلى قدم وسـاق.اختم وا
هـذه الـسـطــور بـدعـوة قـد تـكـون
ـكنـة واقول ايـها وردية لـكنـها 
العـراقيـون مهـما كـان علـو نسب
اي منكم فلن يكون اشرف وانبل
من نــــسب عــــلي بن ابـي طـــالب
ومـهـمـا كـانـت ارحـامـكم شـريـفـة
فــلن تـــكــون اشــرف مـن فــاطــمــة
الـزهـراء عـلـيـهـا الـسالم ومـهـما
ـــيــزة كـــانت مـــدنـــكـم وقــراكـم 
تاريخـيا فسومر لهـا من التمييز
مــا يـغــني ومــهـمــا كـان بــيــنـكم
ــكـان فــتـعــالـوا وصل فــوحـدة ا
ـسـيـحـيـ نــتـبـنى كـلـنـا حــتى ا
والصابئة والديانات والقوميات
االخرى احملـتـرمة ان ابـا الـعراق
ـعـنـوي واالخالقي هـو علي بن ا
ابـي طــالب وامــنــا الــعـلــيــا هي
فاطمة الزهراء وانـنا جميعا لنا
صــــلـــة بــــســـومــــر واخـــواتــــهـــا
ــكــان الــعــريـــقــات وان وحــدة ا
ــصــلــحــة الـــتي تــعــني وحـــدة ا
ووحـــدة الــــتـــحــــديـــات ووحـــدة
ـصـيـر تـكـفي احلـاضـر ووحـدة ا
ان تــكـون رابـطـا نـسـبــيـا يـلـمـنـا
جـميـعـا حتت خيـمـته ولـنحـترم
تنوعنا البسيط شريطة أال يكون
هــذا الــتــنــوع مــدخال لــتــفــرقــنـا

كانية. وتفتيت وحدتنا ا

شـغلت صـلـة االنـسان بـاالقـرب
مـنه نسـبا ( اي الـذين ينـحدرون
من صــلب او رحم قــريب الـيه )
ـا وحــديـثـا ومع الــتـفــكـيـر قــد
تبـاين العـلوم وتـمايزهـا وسمت
ــعـــارف الـــتي تـــتـــحـــرى هــذه ا
الـــصـالت بـ ( عـــلم االنــــســـاب)
وهو مسـمى لم يكتـسب احلقلنة
ــعـرفـيـة وال االهـتـمـام الـدرسي ا
ــــنـــهج وال االشــــتـــغــــال عــــلى ا
واالدوات وظــلت بــعض صالته
تـــدرس ضــمن الـــتــاريخ حـــيــنــا
وضــــــــــــــمـن عــــــــــــــلــم االثـــــــــــــار
واالنـثـروبولـوجـيا حـيـنـا وحتى
ـــــكـــــان فـي بـــــعـض دراســـــات ا
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