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بغداد

ــا الـى الــتـــدريب واعــادة الـــتــأهـــيل 
يـــتــطـــابق والــتـــطــورات في اجملـــتــمع
الـــــعــــراقـي اذ ارى احلــــاجـــــة االن الى
تــأســيس جـســور عالقــات من خاللــهـا
تــــعــــتــــمـــد نــــزاهــــة الــــواجب من دون
االنـــحــيـــاز إال لـــلــقـــانـــون ومــواجـــهــة

ظلومية. ا
- وبـــخالصــة اكــثـــر واقــعــيـــة اقــتــرح
ــــعــــاجلــــة الـــورم الــــنــــقــــاط االتـــيــــة 

العشائري:-
ـواظـبـة االمـنـيـة الـتي تـقـوم عـلى 1- ا
ســـرعـــة حـــضـــور اجـــهـــزة الـــشـــرطـــة
ـختلف صنوفها في مسارح االحداث

الـتي حتـصل في االوسـاط الـعـشـائـرية
واتــــخـــاذ مـــا يـــلــــزم من اجـــراءات في
الـــتـــصــدي لـــلــمـــشـــاكل وفق االلـــيــات
الـقانونية وبحيادية واضحة مع احالة
االوراق الـــتــحـــقــيــقـــيــة الـى اجلــهــات
الـــقـــضــائـــيــة اخملـــتـــصــة وعـــلى وفق

عمول به. ا
ثل نصف ان سـرعة حضـور الشرطـة 
احلـل اذا احـسـنت الـشــرطـة الـتـصـرف
شتك الـقانوني مع ضرورة حـرص ا
عـلى الـتوجه الى جـهة امـنيـة اعلى اذا
شـعـروا بـتـلـكـؤ مركـز الـشـرطـة لـغرض
الـتـسـويف ووجـود شـبـهـة رشـاوى في
ـوضوع وبذلك يتم قـطع الطريق على ا
الـتدخل الـعشائـري. احلال انـها عمـلية
مـنافـسة بـطلهـا رجل الشـرطة اذا اصر
عــلى تــطـبــيق الـقــانـــــــــون لـكن ذلك ال
ـنع من اعتمـاد تصاحلـات وتسويات
مـقنـعة منـعا لـلضرر االكـبر وهـنا تأتي
حــنـــكــة الــشــرطــة فـي حتــقــيق ذلــــــك
وهـكـذا يـكـون مـركـز الـشـرطـة قـد اطـفـأ

حرائق.
ـقــبـلــة  في الـتــعـامل ــرحـلــة ا 2- ان ا
الـعـام مع العـشـائر بـحاجـة مـاسة حـقا
الـى الــعـــمل عــلـى ازالــة  الـــوهم الــذي
تـكـون في الـذهـن الـعشـائـري  مـن انـها
تـمتـلك تفويـضا لـيس من اختصـاصها
في الـتـدخل في الـقـضـايـا عـلى حـساب

اليد القانونية . 
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ان جلـم هــذا الــتــفــويـض الــعــشــائــري
الـزائف هـو مـن مـسـؤولـيـات مـديـريات
شــؤون الـعـشـائـر فـي وزارة الـداخـلـيـة
وكــذلك الـنـخب الـواعـيــة في الـعـشـائـر
ورايـي هنـا ان يتم االتـفـاق على وضع
الـيات حتـرك من خالل ندوات او ورش
عــــمل تــــدعـى الـــيــــهــــا اجلــــهـــات ذات
وزارة الـداخـلـيـة وزارة االخــتـصـاص 
الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة  جلـنة
شـؤون الـعـشـائـر في مـجـلس الـنواب 
منظمات مجتمع مدني رؤساء عشائر 
ــــــيــــــ وزارة الــــــثــــــقــــــافــــــة اكــــــاد
بـاختصاصات سيسيولوجية  ونفسية
او اى جـــــهــــات اخــــرى عــــلـى ان يــــتم
وضوعية زيد من ا االعـداد الى ذلك با
لـلـوصول الى اسـتنـتاجـات وتوصـيات
من شـأنهـا ايصال رسـالة الى العـشائر
انــهـا لـن تـكــون بـأي حــال من األحـوال

دني. اكبر من احلل القانوني ا
وفـي مــوازاة ذلـك عــلى جلـــنـــة شــؤون
الـعشـائر في مـجلس الـنواب ان تراجع
اهــدافـهــا و آلـيــات عـمــلـهــا بـوصــفـهـا
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شـــأنـه ان يـــضـــعــــهـــا عـــلـى الـــطـــريق
الــصـحـيح في تــلـمس دورهـا من خالل
خـــدمـــة اآلخــــرين و نـــشـــر مـــعـــايـــيـــر
الـتـضـامن و الـشراكـة و لـيس االمـتداد

نتفخ زهواً. ا
ـــكن ان مـــشـــروعـــا من هـــذا الـــنــوع 
الــتـحــقـيق لــكـنه بــحـاجــة الى عـدد من
ـــبــادرات في نـــقل اهــداف عـــمل تــلك ا
ـنـظمـات الى الـوسط العـشـائري ومن ا
مكن ايضاً استحداث منظمات مدنية ا
فـي هــذا الـــوسط خـــاصــة مـــنــظـــمــات

نسائية. 
6- لــقـد جنــحت الـعـديــد من الـدول في
يداني الـتنموي في الريف من الـنشر ا
خالل تــشــيــيـد الــقــرى الـعــصــريـة مع
مالحـظـة ان الـعـراق يـفـتـقـر تـمـاما الى
هــذا الـنــوع من الـتــجـمــعـات الــريـفــيـة
االقـتـصاديـة احلديـثـة ولنـا ان نتـصور
ـكن كـيف ان وجـود مـثـل هذه الـقـرى 
ــاذج لـلــتـطــبـيـق في بـعض ــثل  ان 
انــحــاء الــعــراق بــكل مــا يـتــضــمن من
بــيـوت ريــفـيــة حـديــثـة وطــرق مـعــبـدة
ومـزارع و آلـيات حـرث وزرع وحـصاد
وبـاإلمـكــان ايـضـا تـأسـيس وتــسـويق 
جـمـعيـات تـعـاونيـة خلـدمة اقـتـصادات

العشائر على هذا الطريق.
ثل قـوة ناعـمة ان الـريف الـنمـوذجي 
ونـاجحة خلرق االنغالقـات العشائرية.
كـما انه يجعل ابناء العشيرة في منأى
من ســطــوة الــبـطــالــة الــتي تــقـود الى
االنحرافات حتما. بل و حترر العشيرة
ــزايـدات نــفــســهـا مـن االنـشــغــال في ا
شاكل ذات الطابع االجتماعية وكذلك ا
ـيـاه ـتـأتـيـة من شـحـة ا االقـتــصـادي ا
كن وزحـف اجلفاف ألن اآلليـات التي 
ان يــعـتـمــدهـا الــقـائـمــون عـلى شـؤون
الـقـرى العـصريـة تكـون قد عـاجلت تلك

شاكل. ا
ــعـــايــنــة 7- لـــقــد الحـــظت من خـالل ا
ــيـدانـيـة ان الــتـأثـيـرات الــشـخـصـيـة ا
تـلـعب ادوارا واسـعـة بـ الـعـشـائر او
بـيــنـهـا و بـ اجلـهـات احلـكـومـيـة في
عينة و ان بعض ـناطق العشائريـة ا ا
وجــهــاء ورؤســاء عــشـائــر يــتــطــيـرون
انـزعاجا ورفضا عنـدما يجدون وجهاء
ورؤســاء عـشـائـر اخـرين لـهم احلـظـوة
لــدى اجلـهـات احلـكـومــيـة احملـلـيـة في
احملـــافـــظــات بـل هــنـــاك من يـــصـــفــهم

بحاشية احلكومة.
وارى ان ذلـك يـلـحق ضــررا بـلــيـغـا في
ـنهج احلكومي الذي يـنبغي ان ينظر ا
الـى اجلــمـــيع نـــظـــرة مـــتـــســاويـــة في
األهــمــيـة مع تــرجــيح الــعـشــائــر الـتي
تـلـتزم الـقانـون الـعام لـلدولـة الـعراقـية

بنوايا صادقة .
انــنـا هـنـا بـحـاجـة الـى مـنـهج قـانـوني
ـكونات حـكومي يـتوخى تفـضيل تلك ا
ـتــمــيــزة في سـلــوكــهـا الــعــشـائــريــة ا

. القانوني القو
8- ان الــضـــرورة االمــنــيــة الــوطــنــيــة
الـــعـــامـــة تـــقــتـــضـي االهــتـــمـــام اصالً
ـؤسـسـات االمـنـيـة احلـكـومـية الـتي بـا
ــواطــنـ هـي عـلـى مـســاس يــومي بــا
الحظ ان واعــني مـراكـز الــشـرطـة . وا
راكز ال يسر الواقع الذي تعيشه هذه ا
فـي اغـلب األحـيـان من حـيث اخلـدمـات
ـــواطـــنـــ وكــــذلك في الــــصـــلـــة مـع ا
ـناطق الـريـفيـة.ان مـركز وخـاصـة في ا
فـهوم االمـني واالجتـماعي الـشـرطة بـا
الــعـام هــو الـســاتـر االمــني الـقــانـوني
وقع الذي يجب ان لـلدولة مـيدانيـاً و ا
يـكون محصناً بضـباط ومنتسب على
ـتلـكـوا حسن درايـة بـواجـباتـهم وان 
ادامــة الـصـلــة مع احملـيط االجــتـمـاعي
ـــعـــاجلـــة االمـــنـــيــة واحلـــرص عـــلى ا
القــــــانونية السريعة والعادلة. وطبقاً
لــتــشــخـيــصــات مــيـدانــيــة ان تــأجـيج
اخلـــصــومــات بـــ بــعض الــعـــشــائــر
ووصـولـهـا الى حـد اسـتـخـدام السالح
يــعـــود في بــعض اســبـــابه الى تــلــكــؤ
األجــهـزة األمــنـيــة من الـســيـطــرة عـلى
األحـداث الفردية واهـــــــمال معاجلتها
ـا ـطـلـوب  بــاحلـسم الـــــــــقـانــوني ا
اتــاح تــــــــــطــور األحــداث خــاصــة مع

ظلومية. واطن با شعور بعض ا

ـشـرعـة بـهذا تـنـطـبق عـلـيـه االحـكـام ا
فعول . وهذا خط الشأن وهو ساري ا
شــــروع مــــدنـي عــــالي اجلــــودة اصال
ـواجهة هـذه اللوثـة االجتمـاعية  اما
كــيف يــكــون ذلك فــاخلــطــوة تــتـطــلب
ـواطـن من عـقـدة الـتـرهيب حتـريـر ا
الـعشـائـري مسـتثـمرين الـقرار الـعدلي
احلـــكـــومي في تـــوصـــيف الــتـــهـــديــد
الـعشائري (الدكة) ارهابا تنطبق عليه

شرعة بهذا الشأن. االحكام ا
- ان ما نحتاجه مدنيا  شجاعة رفض
كل االســالـيب الـعـشــائـريـة االبـتـزازيـة
ـرعـية الـتي تـتـجـاوز عـلـى الـقـوانـ ا

بـــاإلســـراع في تـــســـجـــيـل مـــحـــاضــر
حتـقـيـقـيـة لـدى الـقـضـاء. اي تـسـجـيل
ـــقـــابل بـــكل شـــكـــاوى مـع اشـــعـــار ا
اخلــطــوات  الالزمـة فـي هـذا الــشـأن 
ولـي هــــنـــــا  ان اقــــتـــــرح عــــلى وزارة
الداخلية اصدار توجيهاته قاطعة الى
كـل مـراكـز الـشـرطــة لإلسـراع الـفـوري
بـإزالة عبـارة (مطلـوب عشائـريا) التي
تـتـصدر  احـيانـا واجـهات عـقارات مع
مالحـقة كاتبيها واخضاعهم للتحقيق
ــوجب تـهـمـة جـزائــيـة في الـتـجـاوز
عـــلى امالك خـــاصــة  واحــالـــتــهم الى
الـقـضـاء مع االسـراع بـتـحـمـيـل مـراكز
الـشرطة التقصير اذا تلكأت في اتخاذ
االجـــراءات الالزمــة  بل ولي ان اضع
ان امــام انـــظــار  الــوزارة ايــضــاحــا  
بـعض  هذه مراكـز تتحول
بـــــ احلــــ واالخــــر الى
دواويـن لـــــلــــــوســـــاطـــــات
الــعـشـائـريــة عـلى حـسـاب
الــواجــبــات الـقــانــونــيـة 
وهـكذا يتم تسويف ملفات
حتـقيقـية انتـظارا للـحلول
الـعشائرية حتت الطاوالت
ضـمن سـياسـات إرضائـية
عــلى حـســاب احلق الـعـام
كــمـــا لي ان اتــمــنى عــلى
مــجــلس الــقــضــاء االعــلى
اعــطـاء اسـبـقــيـات زمـنـيـة
ـتـعلـقة حلـسم الـقضـايا  ا
باحلد من تلك التجاوزات
وارى ايــــضــــا بــــضــــرورة
تـــــطــــويـــــر بــــرامـج عــــمل
مـديريـات شؤون الـعشـائر
فـي وزارة الــداخــلـــيــة الى
ـهـمـات الـتي جتـعلـهـا مـؤسـسات ا
ــنــهج تــوجــيــهــيــة تــعــيــد تــوظــيف ا
الـعـشـائري عـلى اسـاس مدني مـسـاند

. للقوان
- ان بـاإلمـكـان االشتـغـال على ذلك في
الـدعـوة الى طـاولـة مـسـتـديـرة لـوضع
ديـريات الئـحـة عمل مـتـوازنة  لـهـذه ا
هـمات التي تـعطـيهـا زخمـا اكبـر في ا
تـــضــطــلع بـــهــا مع يـــقــيــنـي الــقــاطع
ومة عملها ألنها النوافذ بـضرورة  د
ــيـدانــيـة لـلــوصـول الى احلــكـومــيـة ا
االوسـاط عـشائـريـة من منـطـلق تعـزيز
قــيم الــتـصــالح وااللــتـزام بــالـقــوانـ
احلــكـومــيـة وهــنـاك عــيـنــات نـاجــحـة
ســابـــقــة عــلى هــذا الـــطــريق غــيــر ان
واجــبـات مـديــريـات شـؤون الــعـشـائـر
تـظل بحـاجة مـاسة بـ احل واالخر
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كثيـرا من الفعـاليات االنسـانية والفـكرية كانت تـنتقـد الشعب العـراقي  لقيامه في
ـالـوف مـنـاسـبـات الــثـورة او االنـقالب بــسـحل حـكـامه.  وتــعـتـبـره عــمال خـارج ا

االنساني.
 ورغم ذلك فانـنا نشـاهد ونسـمع في مواقع التـواصل االجتمـاعي وخصوصا في
هـذه االيـام العـودة الى التـهـديد بـالسـحل لـلسـيـاسيـ احلاكـمـ في العـراق وقد

كنت ولم ازل اعارض عقوبة االعدام.  
اذا نـاهـيك عن التـعـذيب والتـمـثيل بـاجلثـث بعـد الوفـاة.  ولـكنـني اخـذت اتسـاءل 

يصر العراقيون على السحل في كل عملية تغيير ثوري او انقالبي . 
ولـكـننـي وجدت اجلـواب عـنـدما رايت بـعـــــــض الـسـياسـيـ يـتمـادون كـثـيرا في
جتــاهـلــهم لـطـمــوحـات الـشــعب بـالــعـيـــــــــش الـكــر او احلـصــول عـلى ابـسط

احلقوق االنسانية.  
وال ننـسى اهانة كرامة العراقي الذي يتحـمل اجلور والظلم من حكام يستهترون
سؤولية  حـتى يعتقد حكامه بالـشعب دون ادنى وازع من ضمير او احسـاس با
نافـية لالنسانية رة ا بانه خـانع وساكت على عبوديـته وراض على هذه العيـشة ا
 ولـذلك جنـده عنـدمـا يسـتـمر الـطـغيـان ويـبلغ الـسـيل الزبى يـثـور ويسـتـذكر كل
ـرارة الـتي ذاقـهـا عـلى يـد حـكـامـه فـيـنـتــــــــقم اشـد انـتـقـام مـنـهم حـتى االالم وا
ـألوف الى درجـة ســـــــحـلـهم في الـشـوارع  فكـرت في كل يـخـرج احـيـانـا عن ا
ذلك وانـا اشـاهــد مـدى االهـانـة الــتي يـعـانـيـه الـشـعب الـعــراقي االن عـلى يـد من

يدعون تمثيله. 
ائة من الشعب بالرغم من فبـاالضافة الى نسبة الفقر التي تتـجاوز الثالث في ا

وفرة النفط واالموال الواردة الى خزينة الدولة. 
ارسات ال انـسانيـة حتفر في ضـمير وعـقل الشعب فان هـناك سرقـات علنيـة و
ـا يـدل عـلى مـدى اسـتـهـانـة سـيـاسـيي احلـكم احلـالي بـهـذا الـشـعب الـصـابـر.
يداني الذي تسامى وهاهي احلكومة تسيئ الى احد رموز الشعب من  القادة ا
ـادة وعلى التفـرقة ب ابـناء الشـعب الواحد واقصـدبه الفريق عـبد الوهاب على ا

الساعدي الذي ازاحوه لنظافته ومبدايته. 
ــرة االولى الــتي يــتــعـــــــرضــون فـيـه لـرمــــــوز من اجلــيــــش وهــذه لــيــســـــت ا

العراقي البطل.  
ـعنون بـاالساءة ليس وهم بهـذه االعمال الـتي تدل على فـسادهم واستـهتارهم  
لـلـشـعب الـعـراقي حـسب بل ولـلـجـيش الـعـراقي الـبـاسل الـذي كـان ولم يـزل رمز

البطولة والتضحية والكرامة لهذا الشعب العريق. 
ـا هـنـاك مـخـطط الضـعـاف ولم يـكن الـتـوجه لـعـزل الــسـاعـدي حـالـة فـرديـــــة وا
ـنهـجـة القـالـة وابـعـاد الـكـثـيـر من قادة وتـصفـيـة اجلـيش الـعـراقي بـعـمــــــــلـيـة 

اجليش. 
هـذا اجلـيـــــش الـذي كـان دائــمـا حــامـيـا لــلـــــــشــعب الـعـراقـي وســــوراً الـوطن

الشامخ.  
ولكن االعـداء من كل الدول االقـليـميـة اليريـدون لهـذا اجليش الـنهـوض واسترداد
ــمـارسـات احلــكم اجلـائــر احلـالي بــقـمع مــكـانـتـه الالئـقــة  كـمـا فــكـرت ايــضـا 
هم كـمـا تـفعل تـظاهـرات ذوي الـشـهـادات العـلـيـا العـاطـلـ عن العـمل بـدل تـكـر
ـتخلـفة ايـضا  اضـافة الى اعتـقال وقـتل النـشطاء من تقـدمة وا الدول االخـرى ا
ـكن حــصـرهم بـهــذه الـعـجــالـة ومـنـهم طالئع الـشـعب الــعـراقي وهم كــثـيـرون ال

فكرين والصحفي وضباط اجليش الكبار .  الشعراء واالساتذة وا
اضافـة الى اساليب التـعذيب الوحـشية في الـسجون السـرية التي اشـارت اليها
ـتكررة احلالـية بضرورة منظـمة العفـو الدولية في تـقريرها االخـير  ان النداءات ا
اخلـروج في تـظـاهرات عـارمـة  ليـست بـسـبب انعـدام اخلـدمـات من ماء وكـهـرباء
ـا السـتـهـتـار الـقـادة الـسـيـاسـيـ ـدارس والـتـعـلـيم والـبـطـالـة فـقـط وا ونــقص ا
صائر الشعب العراقي لزجهم في معارك سلحة والدولة العميقة  يلـيشيات ا وا
كن جـانـبـيـة الناقـة لـهم فـيـهـا والجمـل اضافـة الى الـفـسـاد الـذي وصل حـدا ال

السكوت عنه.
ناصب في مـزاد السيـاسة الرعـناء. ثم جتاوزوا ذلك واخذوا يـبيعـون ويشتـرون ا
الـى بـيع الــوطن نــفـسه عــنـدمــا ســلـمــوا اراضـيه الـى دول مــــجــاورة وابـاحــوهـا

لالجنبي. 
حتى تـطاول الـغريب عـلى العـراق والعـراقيـ بالـقول والـفعل دون رادع. فـاصبح
احلكـام اذالء وخدم عـند االجـنبي واليـســـــــتـطيع وزيـر  وال اكبـر منه او اصـغر
من االعتـراض ولـسـان حالـهم دائـمـا السـمع والــــــــــطـاعة دون كـرامـة اوشرف
الرجـال حلمـاية حرائـر العـراق الذين اذلـوهن كمـا اذلوا الـرجال  خـسؤوا  انني
هــنـا ال ابــرر الــدعــوات لــســحل هــؤالء احلــكــام فــنــحـن ابـعــد مــانــكــون عـن هـذه

مارسات. ا

يـطــرح نـفـسه عـرافـا وعـرابـا وصـاحب
خـطـوة ال يـشق لـهـا غـبـار في اجراءات
الســـتــجالب احلـــقــوق مع تـــمــاديه في
انـتزاع حـصة وازنه منـها له هـكذا بكل
صــــفـــاقــــة  ودونـــيـه وتـــكــــالب وزهـــو
االســــتـــحــــواذ غــــيـــر الــــشــــرعي. امـــا
ان نــــصــــابــــ االضـــــافــــات االبــــشـع 
ومـحتال ومنـتحلي صفات اجـتماعية
تـزينوا بهـذا الورم العشائـري يحملون
اخــتـامـا مـزورة يــعـرضـون (هــيـبـتـهم)

وسطاء ال يرد لهم طلبا.
- لـقد فـتح بعـضهم دكاكـ ال يكـتفون
بــهـذه الـوســاطـات مـدفـوعــة الـثـمن بل
ذهـبوا ابـعد في ادعـاء العـمق والدراية
واطن نـحون االنساب  الـتاريخية 
فــقـــراء ضــعــفــاء ضــاقـت بــهم الــســبل
يـبحثون عن ( قـوة ) يتكئـون عليها في
مـواجهة اسـتحقـاقات غيـر قادرين على
ـهمـات الى تـلـبـيـتـهـا. وتـطـورت هـذه ا
مــنـح هــويــات وتــثــبـــيت دالالت تــتــبع
نـفعـة ولـيس حسب تـاريـخيـة حـسب ا
االسـتحـقاق الـتاريـخي ولذلك انـتشرت
ـشـجـرات الـعـشـائـريـة بـصــورة الفـته ا
واتــخـــذ اكــثــر من دكــان واحــد حــيــزه
ـشجـرات مقـابل عموالت لـترتـيب تلك ا
حــيث تـزين بــاألسـهم والــزهـور حـسب
الــطـلب وهـكـذا تــفـوق الـسـؤال (من يـا
عــــمـــام انـت ) عـــلى كـل االســـئــــلـــة عن
االعـراق الـقـبـلـيـة  ولـكي ال يـغـص احد
بـاإلجابة بـفضل تلك الدكـاك اجلاهزة
شـجـرات و كـأن العـراقـي لـتـسـويق ا
فـي ضيـاع اذا لـم تكـن لـديهـم مـا يثـبت

انتمائهم العشائري!
- ان الــورم الـعــشـائـري غــيـر احلــمـيـد
ـثـابـة الـذي يـنـتـشـر االن عـراقـيـا هـو 
دني وصـمـة مازالت تـضرب الـنسـيج ا
االجــتـــمــاعي الــعــام بل وتــمــارس دور

الـــقــوارض في مـــحــاوالت مــحـــمــومــة
ت بـصـلـة لــلـمـنـطق لــتـفـتـيت كل مــا 
ـشــروعـة ـدنــيــة ا واالســتــحـقــاقــات ا
وانـــني اذ اشــيــر الـى ذلك  ال انــكــر ان
هـــنــاك عـــشــائــر قـــد تــرفـــعت عن هــذه
ــشـيــنـة ولـكن الــتـصـرفــات الـذمــيـمـة ا
الــســؤال كم عــددهــا وحـجم تــأثــيــرهـا
شهد العراقي العام. اذا ال تتصدر ا و
- من اســتـحــقـاق االلــتـزام بــالـقــوانـ
ـــرعــيــة هـــو خط الــشـــروع الــوطــني ا
ـــواجــــهـــة هـــذه الــــلـــوثـــة االســــاسي 
زمـنـة  امـا كـيف يـكون االجـتـمـاعـيـة ا
واطن ذلك فـاخلطوة تتطـلب حترير ا
من عــــقـــدة الـــتــــرهـــيب الــــعـــشـــائـــري
مـسـتـثـمـرين الـقـرار الـعـدلي احلـكـومي
في تـوصيف التهديد العشائري ارهابا

احـدى مــكـونـات الـرأي الـعـام الـعـراقي
ـيدانية لـكي تكون في اجـوا احلقائق ا
ـغيـبة و لي ان أسأل هـنا مـاذا حققت ا
هـذه الـلـجنـة في ان تـكون طـرفـا ً فاعالً
عـرفيـة بالـتصدي في تـعزيـز اجلرعـة ا
لـلعيـوب العشـائرية وأسـألها أيـضاً ما
هي االضـافـات النـوعـية الـتي حـقـقتـها
عـلى طريق تـشذيب الـوسط العـشائري

غالبة. من نزعات الثأر و ا
3- الـعمل عـلى فك االنغالق العـشائري
الـــســائــد االن وتــلك مـن مــســؤولــيــات
ــثــقـفــة عــمــومــا في حتــريـر الــنــخب ا
مـقـاالت ودراسات وتـنظـيم زيارات الى
ــنــاطق الــريـفــيـة ا
وتـقد مسرحيات
وافـــــــــــــــــالم او اي
نـــشـــاطـــات اخــرى
تـــكــون هـــادفــة من
اجـل تـــــصــــحـــــيح
ـفـاهـيم اخلـاطـئة ا
الـــــــــتـي مـــــــــازالت
تـضـرب في الـعـمق
الـــعــشـــائــري مــثل
الـنـهـوة والـفـصول
والــــــســـــنـــــيـــــات 
ونــــزعــــات الــــثــــأر
والنظرة واالنتقام 
الــدونـيـة لــلـمـرأة 
وادعـــاء االمــتـــيــاز
والـعلـو في النسب

على االخرين.
WO³KÝ d¼«uþ

ان تـعزيز التصدي
لــهـذه الـظــواهـر الــسـلـبــيـة يــنـبـغي ان
ـة (ان يــنــطــلق من واليــة اآليــة الــكــر

اكرمكم عند الله اتقاكم).
ويـقـيـناً ان الـقـيم الديـنـيـة توفـر فـرصاً
فاهـيم العشائرية مـفتوحة لتـصحيح ا
اخلـاطئة من خالل نـصوص قرانية في
تـعــزيـز فـيم الـنـخـوة والـنـبل والـصـفح
وتــعـزيــز الـسـالم االجـتــمـاعي وااللــفـة
والــتـضـامن واالثـرة احلـســنـة الـتـزامـا
بـقوله تـعالى (ان تـعفـوا اقرب الى الله
وال تــنــســوا الـفــضل بــيــنـكـم)  وقـوله
(ادفـع بـــالـــتي هي احـــسـن فـــأذا الــذي
بـيــنك وبـيـنه عـداوة كـأنه ولي حـمـيم).
فـــصــلت. وقـــوله ( فـــمن عــفـــا واصــلح
فـاجـره عـلى الله) الـشـورى . وفي اطار
ـــة ( يــــاايـــهــــا الـــنـــاس االيــــة الـــكــــر
وجعلناكم انـاخلقناكم من ذكـر وانثى  
ان اكرمكم شـعوبـا وقبـائل  لتـعارفـوا 
عـنـد الله اتـقاكم). الحـظوا الـتشـخيص
اإللــهي الــتـقــوى هي الــتي حتــدد مـتى
ـــا و احلـــيـــاة يـــكــــون االنـــســـان كــــر
االجـتماعية مـهما كانت جذوره و ليس

النسب. 
4- هــنــاك عــشـائــر تــســتــحق االشـادة
ـا تـتـمـيز بـه  من قيم والـتـثـمـ نظـراً 
ومــبــاد وتـصــرفــات غــايـة  في االدب
واالثـرة والـتـضـامن ورفض كـل اشـكال
الـثـأر واالنـتـقـام الـعدوانـي ولم يـسجل
عـلــيـهـا في يـوم من االيـام انـهـا خـرقت
بل تلـتزم قـوان الـدولة هـذه الـقواعـد 
ــبـادرات أليـة وهي طـوع ا الــعـراقـيــة  
مـــواقف تـــخـــدم الــســـلم االجـــتـــمــاعي
وتـصـون االعراف ولـها سـفر واسع في
ولكن مع االسـف لم يسـلط عـلـيـها ذلـك 
الـــضـــوء الـــكـــافي لـــكـي تـــكـــون قــدوة
لـلـعشـائـر االخرى   ومن هـنـا تقـتضي
ـقبـلة اهـتـمامـا حكـوميـا كأن ـرحـلة ا ا
يــسـتـضـيـفـهــا  رئـيس اجلـمـهـوريـة او
ـان و تنظم لها رئـيس الوزراء  او البر
حـــفـالت اســـتـــقـــبـــال حـــكـــومي او من
مـــنـــظـــمـــات مــــجـــتـــمع مـــدني اشـــادة
ــواقـفـهـا الـقـانــونـيـة واصـدار كـتـاب
وهـكـذا ابــيض يـعـدد مـآثــرهـا في ذلك 
نكون قد اعطيناها حقها في االشادة.
دنـية في الوسط 5- الـتبشـير بالـقيم ا
الـعــشـائـري الـعـام  ولي ان اشـيـر هـنـا
الى مـشـاغـلي بشـأن ايـجاد مـقـاربة من
اجل وضـع اساس للـنظر الى الـعشيرة
بـوصفها مؤسسة  مدنية يترتب عليها
دنـية من واجـبات نـظمـات ا مـا عـلى ا
وحـقـوق وتـعـاطي وطـنـي.ان الـتـبـشـير
بـوصف الـعـشـيـرة مؤسـسـة مـدنـية من
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- عـــنـــدمــا كـــتـــبت عن وجـــود تـــغــول
عــشـائــري واصـفــا ايـاه بــالـورم الـذي
يـحاول ازاحـة قوان الـدولة العـراقية
كــان لــدي وقــائع عن  خــمس الى ست
قـضـايـا تـمـثل خـروجـا عـشـائـريا عـلى
حــقــوق مـواطــنــ او حـقــوق عــامـة 
واســتـبــاحــة الـنــظـام الــعـام في تــمـاد
صــــارخ هــــدفه االيــــهــــام ان االعـــراف
الـــعـــشـــائـــريـــة اعـــلى مـن الـــقـــوانــ
احلـكـومـيـة يـزعم الـتـصـدي لـلـمـشـاكل

التي حتصل.
لــقـد نـشــرت اكـثـر من مــقـال واحـد في
هـذا الشأن مـحذرا من التـفويض الذي
مــنـحــته  بـعض  الــعـشــائـر لــنـفــسـهـا
جتـاوزا عـلى حقـوق الدولـة الـعراقـية
إذ تـنـاولتـه خالل مشـاركـتي في ورشة
رعبة احلـماية والوقايـة من اجلرائم ا
و هـي الـورشــة الــتي عــقــدت بــرعــايـة
ـتـحـدة في الـعـاصـمـة األردنـيـة األ ا
عـــمّــان لــيــومي 18-19 كـــانــون األول
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ـوضوع بـتـفصـيل أكـثر كـمـا تنـاولت ا
فـي البحث الي ألقيـته خالل مشاركتي
ــؤتـــمــر الـــدولي الــذي عـــقــد في فـي ا
اجلـامـعـة األمريـكـية في بـيـروت يومي
17-18 تـــشــرين الــثــاني عــام 2016
واتــيح لي احلــديث عــنه خالل نـدوات

وورش وجلسات حوارية.
- لــقــد كــنت حــيــنــهــا بــأمـل ان الـورم
الـعشـائري حمـيد اي من االورام التي
كن معاجلتها باإلصرار على تطبيق
الـقوانـ واللجـوء الى القـضاء وليس
غــيـر الــقـضـاء النــتـزاع احلق لــصـالح
اصـحـابـهـا بـعـيـدا عن ايـة مـسـاومـات
عــشــائــريــة ولــكن تــبــ لي من خالل
يداني احلـقوقي الذي اتواله الـرصد ا

ـنظـمـة حـمـورابي حلـقوق مـسـتـشـارا 
االنسان ان هذا الورم خبيث ومفتوح
كلفة اصال فاجآت ا عـلى العديد من ا
ويـحـتاج سـريريـا الى اسـتئـصال بـعد
ان تـعرض اطـباء ومهـندسـون وقضاة
وصـــحــفـــيــون ومـــعــلـــمــون وشـــرطــة
ومـــســؤولـــون امـــنــيـــون ومــوظـــفــون
ـــــخــــتــــلف عــــمـــــومــــيــــون اخــــرون 
ــــســــاءلــــة االخــــتــــصـــــاصــــات الى (ا
الــعــشـــائــريــة) بــذرائع انــهم احلــقــوا
اضـرارا بـحـقـوق عـشـائـريـة عـلى وفق
هــــذا الــــزعـم الــــزائف وان عــــلــــيــــهم
اســتـحـقـاقــات فـصـول مـالــيـة لـصـالح
الـذين تضرروا امـا من الذين يقودون
تــلك الـفـوضى  لـتـحــديـد الـضـرر فـهـو
ـطـلق الذي رئـيس الـعـشـيرة احلـاكم ا

U³Ž—…∫ مطلوب عشائرياً .. عبارة صادمة على منزل 

ي لـكـبـار الــسن وهـو أحـد أعـيـاد األ االول من تـشــرين االول هـو الـيـوم الـعــا
ية في مـثل هذا الـيوم من كل سـنة مـنذ عام 1990 تـحدة ومنـاسبـة سنـوية عـا ا
ـتـحـدة الـعـامـة إلقـامـة يوم  1أكـتـوبـر تـشـرين االول حـ صـوتت جـمـعـيـة األ ا

 . ي للمسن ثابة اليوم العا
ي لـلـمسـن لـرفع نـسبـة الوعي ـتحـدة يتم االحـتـفال بـاليـوم الـعا وحـسب اال ا
ـشاكل التي تواجه كبار السن كالهرم وإسـاءة معاملة كبار السن. وهو أيضاً با

ا أجنزه كبار السن للمجتمع.  يوم لالحتفال 
في الـعـراق ال توجـد احـصـائيـة مـوثـوقـة لكـبـار الـسن اما عـربـيـا فـقد انـعـقـد عام
ـسن في جـميع الدول ؤتـمر العـربي حول كبـار السن وخلص الى ان ا 2017ا
ـتـردية مـن بيـنـهـا ارتفـاع األمـية الـعربـيـة جتـمعـهم نـفس الـظروف االجـتـمـاعيـة ا
ـشـاركة االقـتـصـاديـة ونسـبـة إعـالـة األسر من قـبل كـبـار الـسن بـسبب ضـعف ا

هجرة الشباب.
وتشيـر اإلحصائيات الـرسمية الى ارتفاع حـصيلة العـاطل عن العمل في الدول
ـسنـ يالزمون العـربـية في صـفوف كـبار الـسن حيث أن أكـثر من %71 من ا

البيوت وعاجزون عن العمل.
عـمـوما يـعـمل كبـار الـسن على تـقـد إسـهامـات عـدة للـمـجتـمع من خالل الـعمل
ــعـرفــة لألجـيــال األخـرى من خالل خــبـرتــهم الـتي الـتـطــوعي ونـقـل اخلـبـرات وا
إكتـسبـوهـا في احليـاة. ويبـلغ عـدد كبـار السن (األكـثر من 60 عـاما) في الـعالم

حـوالي 600 مـلـيـون نـسـمة (2012) والـذي يُـتـوقع أن يـرتفع
إلى ملياري نسمة بعد خمس عاما.

في هـذا الـعـام 2019 يـكـون االحـتـفـال  حتت شـعار "
ساواة ب الفئات الـعمرية " والقضاء على رحلـة إلى ا
التـميـيز بـغض النظـر عن العـمر أو اجلـنس أو اإلعاقة
أو الـعرق أو األصل أو الديـن أو احلالة االجـتمـاعية أو

غيرها.
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وصل ا
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ألستذكر ما إستـجمعـتُ شـوارد ذهنـي وأنـا أتأمل فنجان قهوتــي هذا الصباح 
قالـه لي يومـاً عـنـدمـا أخـذ فـنـجـاني يُـبـصره  يُـحـاول قـراءة نـبؤته  يـحـدق فـيه 
إرتسـمت على مالمـحه عالمـات التـعجب والـريبـة فـقال لي : تـسيـرين في منـحدر
تُـطــوقه صـخــور هـائــلـة احلـجم  كـأنــهـا نـحن  رمــاديـة مـلــتـوٍ تُـحــيط به احلُـفــر 
سترين جبالً تتشابك على سفوحه األدغـــــال .. وراح يُقلب الفــنجان كأحالمـنـا
: سـترين ـزيد  وأضـاف  بـعد أن رفع حـاجـبه تـعجـبـاً بـخفـة ويـدوّره ليـسـتطـلع ا

نوافذ تُغلق وأبواباً تُوصد .. ال تقتربي منها ! 
لكن ظـلكِ احملفـور عـلى ظله سـيـقودكِ لـها  الى أرضٍ ال شـمــس فـيهــا  عنـدمـا
تــغـيب أقـواس قــزح احلب تـغــيبُ شـمـسـه.. أذكـر حـيــنـهــا أني قــاطـعـتهُ بــسـرعـة
وهمـستُ في اذنه : أحمدُ الله إن هذا الهراء الذي قُلته رجماً بالغيب .. أذكُرأنني
كـي ال أدنو وضعتُ ذكـريـاتي كُلـهــا في صنـدوقٍ أسـود ورمـيتُـهـا في قبـرٍ قـديـم 
مــنـهــا وال أقــتـرب من ذلــك االحـســاس الـذي شـــاخ فـي قــلـبــي. كُـلــمـا راودنـي
احلـن إســتـنجــدتُ بالـنسـيان وخُـنتُ الذكـريـــات وبخـيانـتهــا أجدُ جـمال نـفسي
.. غـبتُ مـعه عـن الـوجـود ..وعـنـدمـا !ومـابـ احلـب و الـهـراء سـقط قـلـبـي سـهـواً

ويدٍ ٍ و جـلـة  أفـقـت كُنـتُ مـا أزال أنـظـر الى فـنـجــانـي بـعـ
مُرتعشه ! ....... 

ُـتــشـابـكـة حـاولــتُ أن أسـتـفـهـم خـرائـطه وخــطـوطهُ ا
ـعقـدة ... حــب جـديـد .. يـدنـو منــي ..إنهُ وصـوره ا
يقـتـرب .. يـقتـرب .. فـاحتاً ذراعيه .. حـاولتُ الهرب

فلحق بـي .
عِنـدهــا كسرتُ الـفنجان و هـربـتُ مُسرعه !!! أتشظى

مع شوارد ذهنـــي ..

زهرة سالمي
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الــسالم عـارف كـمــا شـمل الـتــعـديل اقـصـاء
ثل عارف د جابر عمر اضافة الى  وزيـر ا
حــزب الــبـعث فـي احلـكــومــة وزيـر االعــمـار
فـؤاد الـركـابي الـذي اسـنـد له مـنـصـب وزير
دولـــة ظل فـــيه حـــتى قـــدم اســـتــقـــالـــته مع
مـجـمـوعـة من الـوزراء القـومـيـ في شـباط
عــام 1959.كــنت فـي ذلك الــفـتــرة اعــمل في
جـريـدة اجلـمـهـوريـة الـتي صـدرت الول مرة
بــعــد الــثــورة حتــمل اسم صــاحــبــهــا عــبـد
الــسالم عـارف ورافــقـتـه في مـعــظم زيـاراته
لاللـوية (احملافـظات) حيث كـان يلقـي خطبا

حماسية للتعريف بالثورة واهدافها.
وفـي مـــســـاء 30 ايــــلـــول وكــــنـــا فـي حـــفل
جــمـــاهــيــري حــضــره عـــبــد الــسالم عــارف
فـوجئنا بشخص جاء اليه وابلغه بالتعديل
الـوزاري واقصائه مـن احلكومة فـخرج على
الـفـور من احلفـل دون ان يقـول شيـئـا.تركت
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في 30 ايــــلــــول  1958 وقــــد مــــضى عــــلى
ــلـكي في الــثـورة الــتي اطـاحت بــالـنــظـام ا
الـعـراق شهـران ونـصف قرر رئـيس الوزراء
الــزعــيم عـبــد الــكـر قــاسم اقــصـاء نــائـبه
ورفـيقه في قـيادة الثـورة العـقيد الـركن عبد

السالم عارف من احلكومة.
كـــان عــارف يــشــغـل مــنــصب نـــائب رئــيس
الــوزراء ووزيـر الــداخـلــيـة وفي مــسـاء ذلك
الـيوم اذيع مـرسوم يـتضـمن اول تعديل من
 6تـعديالت في احلكومة الـتي ظلت برئاسة
قــاسم حــتى مــقـتــله عـام 1963 فـي انـقالب
نـــفــذه حــزب الــبـــعث الــعــربـي االشــتــراكي
واخــــتـــار عـــبــــد الـــسـالم عـــارف رئــــيـــســـا
لـلجـهوريـة.شمل الـتعـديل الوزاري عددا من
الــوزراء فــتم تـعــيــ الـزعــيم الــركن أحــمـد
مـحـمد يـحيى وزيـرا للـداخـليـة بدال من عـبد

احلــفل وذهــبت الى اجلــريــدة حث اطــلـعت
عـلى تـفـاصـيل التـعـديل الـوزاري وبـعد ذلك
عـلمنـا انه أبعـد بتعـيينه سـفيراً لـلعراق في
ـانيـا الغـربية  لـكنه عـاد فجـأة دون تسلم أ
منصبه  وبعدها لفقت له تهمة محاولة قلب
نـظام احلـكم فحـكم علـيه باإلعـدام ثم خفف
ـــؤبــد لــعــدم كـــفــايــة األدلــة إلى الـــســجن ا
واخــرجـه عــبــد الــكــر قــاسـم بــنــفــسه من
الـسـجن الى الـبـيت حـيث اإلقامـة اجلـبـرية.
وفـي حـركـة 8 فــبــرايـر/شــبـاط 1963 الــتي
خــطط لـهــا ونـفــذهـا حـزب الــبـعث الــعـربي
االشــتـراكي بـالــتـعــاون مع الـتـيــار الـقـومي
وشـخـصـيـات مـدنـيـة وعـسـكـريـة مـسـتـقـلـة

اختير رئيساً للجمهورية برتبة مشير.  
ـؤكدة ان عـارف حاول ـعلـومات ا وحـسب ا
مع قـيادة البعث التـوسط لعدم إعدام قاسم.
كـما تشير الوثائق احملايدة بأن عارف طلب

من قـيـادة الـبـعث مـقـابـلـة قـاسم و له ذلك
حـيث دخل عارف في نقاش وعتب مع قاسم
حـول تـفردة بـالسـلطـة وخروجه عن إجـماع
تــنـظـيـم الـضـبــاط الـوطـنــيـ األحـرار وعن
تـلفـيق تهـمة مـحاولـة االنقالب لـعارف التي
أدت إلى مـــحــاكـــمــته ثم ســـجــنه. وتـــشــيــر
الـوثائق أيـضا بـان عارف بعـد هذا الـنقاش
طـلب من قـيـادة الـبـعث عـدم إعـدام قاسم إال
أن طــلــبه رفض وأدى رفض طــلـبه إلى زرع
بـــواكــيــر اخلالف مـع قــيــادة الــبـــعث الــتي
تـفـاقـمت وكـانت السـبب في قـيـامه بـحـركته
الـــتي ســـمـــاهـــا الــتـــصـــحـــيـــحــيـــة في 18
نوفمبر/تشرين  2 وتولي السلطات كاملة.
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في 29 ايـلـول  1962 أصـبـح أحمـد بـن بـلة
أول رئـيس للجزائر بعـد حتررها من فرنسا
 و في 19 حــــزيــــران عــــام  1965 حــــصل
انـقالب عـليه  دبـره وزيـر دفاعه هـواري بو
مـديـن .. أصـبح بـو مـدين رئـيـسـا لـلـجـزائـر
وقـــام بــايـــداع بن بـــلـــة في الــســـجن ! وفي
ظــروف الـســجن الــقـاســيـة  تــعـرض عــلـيه
ـسنـة الزواج في الـسـجن . وطبـعا والـدته ا
اعـتبـر بن بلة األمـر مستـحيال فـمن تقبل به
زوجــا في ظــروف سـجــنه . غـيــر أن والـدته
ـرشـحة هـي ناشـطـة سـيـاسـية أقـنـعـته  فـا
قـبلت بوضعه . وهكذا  في  25 مايو عام
1971زواج بـن بـــــــلـــــــة بـــــــزهـــــــرة سـالمي
الــصـحـفـيـة اجلــزائـريـة في مــجـلـة "الـثـورة
اإلفـريقيـة". وقد كانت زهـرة معارضـة لنظام
أحـــمـــد بن بـــلــة وكـــانـت (مــاويـــة) مـــؤيــدة
خلــصـمه مـحـمــد بـوضـيـاف . كــان قـبـولـهـا
الــزواج مـن رجل ســجــ  حــدثــا  نــادراً أن
نــراه في تــاريخ اإلنــســانــيــة  أي أن تـقــبل
شــــابــــة نــــاجــــحـــــة الــــزواج من رجل كــــان
الـكـثـيرون يـظـنون أنه لـن يخـرج من سـجنه

أبـدا . الـتحـقت زهرة بـزوجـها في الـسجن 
ـــدة ســبع ســـنــوات و نــصف وظـــلت مــعه 
الـسنة . في البداية ترك الزوجان حلالهما 
ولـكن الهدوء لم يدم طـويال و وقعت مشاكل
. كــانت زهـرة تـخـرج مـن حـ آلخـر لـزيـارة
عــائـلـتـهـا . وكـانت كــلـمـا خـرجت أو دخـلت

تتعرض للتفتيش . 
ومـن جـهــة أخــرى  كــان الــســجـن مــزروعـا
بـأجـهـزة تـنـصت وكـامـيـرات . عـنـدما وصل
الــشــاذلي بن جــديـد إلى الــســلـطــة  أصـدر
عـفـوا عن أحـمـد بن بـلـة وأطـلق سـراحه في
30 أكــتـوبـر 1980 ومــنح له راتـبــا شـهـريـا
يـقـدر بـ  12ألـف ديـنـار جـزائـري و فـيال في
بـولوغ بـاجلزائر الـعاصمـة .توفيت زهرة
سـالمي في 23 مــارس 2010 فـي بـاريس و
نــقــلت إلى أرض الــوطـن في نــفس الــيـوم .
جـنازة حـظيت بـحضـور رسمي الفـت للـنظر
ـا عــلى رأسـه الـرئــيس بــوتــفــلــيــقــة تــكــر

سارها الثوري والعائلي . وتنويها 

محسن حس في
مؤتمر صحفي لقادة

ثورة 14 تموز
1958 وظهر فؤاد
الركابي علي يسار
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