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{  عـمـان (أ ف ب) - ألـغى الـعـاهل
لك عبد الله الثاني زيارة األردني ا
كــــانت مــــقـــررة امس اإلثــــنـــ إلى
رومانـيا وذلك"نـصرة لـلقـدس" غداة
مـوقف رئيـسة احلـكومـة الرومـانية
بـــشــــأن نـــقل ســــفـــارة بـالدهـــا في

إسرائيل إلى القدس.
لـكي في بيان تلقت وقال الديوان ا
لك فـرانس بـرس نـسـخـة عنـه إن ا
"قــرر إلــغــاء زيـارتـه إلى رومــانــيـا
ـقـرر أن تـبـدأ الـيوم الـتي كـان من ا

االثن وذلك نصرة للقدس".
ــــلك يــــأتي "في وأكــــد أن مــــوقف ا
أعـقـاب تـصـريــحـات رئـيـسـة وزراء
رومـانيـا فـيوريـكـا دانسـيال األحد
عن عـزمـهـا نـقل سـفارة بـالدها إلى
الــقـدس". وكــانـت دانـســيـال وعـدت
االحـد خالل زيـارتـهـا الى الـواليـات
ـتـحـدة بـنقل مـقـر سـفـارة بالدها ا
فـي اســـــرائـــــيل مـن تل ابـــــيـب الى
الـــــقــــدس فـي مــــوقـف يــــعـــــارضه

الرئيس الروماني.
WOzUMŁ  «¡UI

لكي االردني أن وأوضح الديـوان ا
الــزيــارة كــانت ســتــشــمـل "لــقـاءات
ــلك مع الــرئـيس ثـنــائـيــة جلاللـة ا
ان الروماني ومـسؤول فـي البر
ــلك في بــاإلضــافـة إلـى مــشـاركــة ا
جــولـة من +اجــتـمــاعـات الــعـقــبـة+
(اجتمـاعات أمنـية وعسكـرية تعنى
ـكـافـحـة اإلرهـاب) والـتي كـان من
ـفـترض أن تـستـضـيفـهـا رومانـيا ا

بالشراكة مع األردن".
ــــقـــرر أن وأضــــاف أنه "كــــان مـن ا
تــــوقـع احلــــكــــومــــتــــان األردنــــيــــة
والــرومـانـيـة عــلى هـامش الـزيـارة
ـلـكـيـة اتـفاقـيـة ومـذكـرتي تـفـاهم ا
وبـــــــرنـــــــامج عـــــــمـل في عـــــــدد من
اجملــاالت بــاإلضــافـــة إلى تــنــظــيم
ـثـل عن مـلـتقى لألعـمـال يـجمع 

القطاع اخلاص في البلدين".
وقـالت دانـسـيال في كـلـمـتـهـا االحد
أمــــام جلـــنــــة الـــشــــؤون الـــعــــامـــة
االسـرائــيـلــيـة-االمـيــركـيــة (ايـبـاك)
"أعـــلن أمــــامـــكم بــــســـرور وبـــعـــد
االنتـهاء من االجـراءات الدسـتورية
الالزمة (...) بأنـني بصفـتي رئيسة
لـلـحــكـومـة وبـاسم احلــكـومـة الـتي
أتـــرأســـهـــا ســـيــــتم نـــقل ســـفـــارة
رومـــانــيـــا الى الـــقـــدس عـــاصـــمــة
ــوقف اســرائــيل". ويـــرتــدي هــذا ا
أهـمـيـة خـاصة الن رومـانـيـا تـتولى

حـالـيــا الـرئـاسـة الــدوريـة لالحتـاد
االوروبي. وكـــان الــــعـــاهل األردني
اضي موقـفه الثابت أكد األربعـاء ا
بـأن "الـقـدس خـط أحـمـر" بـالـنـسـبة
لـلــمـمـلـكــة وذلك بـعـد يــومـ عـلى
جـــلــســة خـــاصــة جملـــلس الــنــواب
نـاقـشت "االعـتـداءات االسـرائـيـلـيـة"
ــــســـــجــــد األقـــــصى وأوصت فـي ا
احلكـومة بـطرد سـفيـر إسرائيل من
عـمـان وسـحب الـسـفيـر األردني من
سجد األقصى في تل أبيب. ويقع ا
ـة بالـقـدس الـشـرقـية البـلـدة الـقـد
التي احـتلـتهـا إسرائـيل عام 1967
والــتي كـانت تـخــضع كـسـائـر مـدن
الــضــفــة الــغــربـــيــة الى الــســيــادة

االردنية قبل احتاللها.
وتــعـــتــرف إســرائــيـل الــتي وقــعت
مـعاهـدة سالم مع االردن في 1994
ــمــلــكــة األردنــيــة عــلى بــاشــراف ا
ـديــنـة ــقـدســات االسالمــيـة فـي ا ا
الـــــــتي هـي فـي صــــــلـب الــــــنــــــزاع

الـبــاغـوز (سـوريـا)) ,أ ف ب) - بذل
تــنــظــيم الـــدولــة اإلسالمــيــة كل مــا
بـوســعه لــلـحــؤول دون انــهـيــار مـا
تــــبـــــقى مـن أرض "اخلالفـــــة" عــــلى
ضـفــاف نـهــر الـفـرات مــعـتــمـداً في
مــعـركـته األخــيـرة عـلى انــتـحـاريـ
وقــنـاصــة وقــاذفـات صــواريخ لـكن
ذلك لـم يـــــحل مـن دون اســـــتـــــسالم

مقاتليه.
ويـروي مـقـاتـلـون من قـوات سـوريـا
وقـراطية حـاربوا التـنظيم قبل الد
دحــره من بــلــدة الـبــاغــوز في شـرق
ســـوريـــا لــــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس
تــفــاصــيـل الــســاعــات األخــيــرة من
ــعـركـة في هـذه الـبـلـدة الـصـغـيـرة ا
الـنـائـيـة الـتي لم يـكن أحـد قـد سمع

باسمها قبل أشهر عدة.
وأعــــــــلـــــــــنـت قــــــــوات ســـــــــوريــــــــا
ــوقــراطــيـــة حتــالف فــصــائل الــد
كـرديـة وعـربـيـة تـدعـمـهـا واشـنـطن
الــــســــبت الــــقــــضــــاء الـــتــــام عــــلى
"اخلالفة" الـتي أعلنـها التـنظيم في
العام  ?2014بعـد جتريـده من كافة
نـاطق الـتي كانـت حتت سيـطرته ا
من دون أن يعني ذلك انتهاء اخلطر

الذي يشكله.
Âu−¼ Ÿu Ë

ـقـاتـل حـمـيــد عـبــد الـعـال ويـقــول ا
لـوكـالـة فـرانس بـرس أثـنـاء وجـوده
عـلى سـطح مـبـنى رفـعت عـلـيـه راية
ــــوقـــراطـــيـــة قــــوات ســـوريـــا الـــد
الـصـفـراء بــيـنـمـا يـشــيـر بـيـده إلى
ساتر تـرابي قريب من النهـر "دخلنا
خالل الـليل وكـنا قـرب هـذا السـاتر
حصل الـهجـوم علـينـا صبـاحاً وبدأ

القناصة باستهدافنا".
وخــــاض الـــطـــرفـــان اشــــتـــبـــاكـــات
اسـتـمــرت لـنـحـو أربع سـاعـات وفق
عـبـد الـعــال قـبل أن "يـقـدم ثــمـانـيـة
انتحاري على تفجير أنفسهم قرب
تـبقون" من النـهر بـينـما اسـتسـلم ا
هـــذه اجملـــمـــوعــة لـــقـــوات ســـوريــا

وقراطية. الد
ــتــحــدر من ويــقــاتل هــذا الــشــاب ا
مـــديـــنــة الـــشـــدادي في مـــحــافـــظــة
احلـسكـة (شـمال شـرق) في صـفوف
ـوقـراطــيـة مـنـذ قــوات سـوريـا الــد
الـعام  .2016وخـاض في صفـوفـها
مـــعـــارك عــلـى جــبـــهـــات عـــدة ضــد
التنظيم أصيب خاللها ثالث مرات.
ويــشـــيــر إلى نـــدوب في خـــاصــرته
الــيــســـرى نــاجــمـــة عن طــلق نــاري
ـعـارك في مـديـنـة أصـيب به خـالل ا
ـعقل الـرقـة (شـمـال) الـتي شـكـلت ا
األبـرز للـتنـظيـم قبل طـرده منـها في
تــشـرين األول/أكــتـوبـر  .2017كـمـا
يدل على آثار إصـابة في عنقه جراء

انفجار لغم.
ــعــارك وشــهــدت بــلـــدة الــبــاغــوز ا
األخيـرة ضد الـتنـظيم الـذي كان في
الــعـام  2014يــسـيــطــر عـلى أراض
شاسعة في سوريا والعراق اجملاور
تـعـادل مـســاحـة بـريـطــانـيـا ضـمت
أكثر من سبـعة مالي شخص بنى
فـيـهــا مـؤسـسـاته وجـبى الـضـرائب
وأصــدر عــمــلــتـه وفــرض قــوانــيــنه

تشددة وطـبّق عقوباتـه الوحشية. ا
كـمـا تـبـنّى في الـفـترة ذاتـهـا تـنـفـيذ
اعــتــداءات دمــويــة تــســبب أحــدهــا
ــقــتل  320شـــخــصــاً في مــديــنــة
بغداد في تمـوز/يوليو  2016وآخر
قتل  130شخـصـاً في باريس في

تشرين الثاني/نوفمبر .2015
ومُـــني الـــتـــنــظـــيم خالل الـــعـــامــ
ــاضـيـ بـخـسـائـر مـتالحـقـة عـلى ا
وقع هجمات شنتها أطراف عدة في
سـوريــا والـعـراق بــدعم رئـيـسي من
الـتـحـالف الـدولي بـقيـادة أمـيـركـية.
وحتصن التنـظيم في الباغوز داخل
أنفاق وخنـادق حفرها حتت األرض
وفي كهـوف صخـرية بـحسب قوات

وقراطية. سوريا الد
ويقـول عمر ( 31عاماً) الـذي يقاتل
الـتــنــظـيم فـي ريف ديـر الــزور مــنـذ
تـــشــريـن األول/أكـــتــوبـــر أي بـــعــد
أسابيع من بدء الهجوم ضد اجليب
األخـــيـــر لـــفـــرانس بـــرس "يـــهـــاجم
الـتــنـظـيم بــشـكل مــتـقــطع ويـخـرج
االنـتــحـاريــون واالنـغــمـاســيـون من

أنفاق".
ـقــاتل الـطـويـل والـهـزيل ويــوضح ا
الــبـنــيـة وهــو أب ألربـعــة أطـفـال أن
غالبية مقاتلي التنظيم الذين قاتلوا
حـتى الـنـهـايـة هم "من األجـانب من
كـازاخـسـتـان وفـرنـسـا والـسـعـوديـة

والعراق".
وشـاهـد فــريق وكـالـة فـرانس األحـد
الـعــشــرات من الــرجــال يــقــفـون في
صف منتظم أمـام جرف صخري في
الـــــبــــاغــــوز قــــبل صـــــعــــودهم إلى
ــكـان. شــاحــنـات عــدة تـوقــفت في ا
وقــال جـيــاكــر أمــد مــتــحــدث كـردي
لـــفـــرانس بـــرس "إنــهـم مــقـــاتـــلــون
دواعـش خــــــرجــــــوا مـن األنــــــفــــــاق
وسـلـمــوا أنـفـســهم" ولم يـســتـبـعـد
ــزيـد "مــخـتــبـئـ احـتــمـال وجـود ا

داخل أنفاق".
ويشير عمر إلى أن مجموعات منهم
"كـــانت تــخــتــبئ (في كــهــوف) حتت

اجلبال وفي األنفاق".
…dOš« ÂU¹«

ـقــاتل الـذي تــنـقل عـلى يــدرك هـذا ا
غــــرار الـــــعــــديـــــد من رفـــــاقه عـــــلى
اجلبهات من الرقة ثم منبج (شمال)
وصــــــــوالً إلـى ريـف ديــــــــر الــــــــزور
الشرقي أن عنـاصر التنـظيم قاتلوا
في أيـامـهم األخـيـرة بـعـد اسـتـنزاف

قدراتهم كافة.
ويشرح "ح كـانوا في أوجّ قوتهم
ــــعــــارك أشــــرس. كــــانــــوا كـــــانت ا
ــفـخـخـات والـسالح يــسـتـخـدمـون ا
ـــســـيّـــرة الـــثـــقـــيـل والـــطـــائـــرات ا

ويفخخون البيوت".
وبـدا اخمليم الـذي يـضم الكـثـير من
األنــفـاق واحلـفـر وخـيــمـاً مـتـداعـيـة
مـصـنـوعـة من سـتـائـر أو بـطـانـيـات
وقــمـاش مـلـون أشــبه بـحـقل خـردة
مع انــــتــــشــــار هــــيــــاكـل ســــيـــارات
وشــاحـنــات صــغــيـرة مــحــتــرقـة أو
مـتــوقـفـة ومـتـضـررة جـراء الـقـصف
وأوان مــــنـــزلـــيـــة وعـــبـــوات مـــيـــاه
وأسـطوانـات غـاز في كل مكـان. كـما

الـفـلسـطيـني االسـرائيـلي. وتـعتـبر
ا في إسـرائيل الـقـدس بكـامـلهـا 
ذلـك اجلـــــزء الـــــشــــرقـي مـــــنـــــهــــا
ــوحــدة واألبــديـة". عــاصــمــتــهــا "ا
ويريـد الفلـسطيـنيون جـعل القدس
الــشــرقــيــة عــاصــمــة الــدولـة الــتي

يطمحون القامتها.
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الى ذلك اتـهم اجلـيش اإلسـرائـيـلي
امس االثن حركـة حماس بإطالق
صـاروخ استـهدف مـنزالً في شـمال
تل أبيب مـا أدى إلى إصابة سـبعة
أشـــخــاص بـــجـــروح مـــعـــلــنـــا أنه
سـيــرسل تـعـزيــزات عـســكـريـة إلى

محيط قطاع غزة.
وقـــال اجلــــيش عــــلى تـــويــــتـــر إن
الصاروخ أطلق من منطقة رفح في
جـــنــــوب قـــطـــاع غـــزة. وأعـــلن أنه
ســـيــرسـل لــواءين إضـــافـــيــ إلى
ـنـطــقـة احملـيـطـة بــالـقـطـاع الـذي ا
تـديــره حــمــاس وأنه جتــري دعـوة

مجموعات من جنود االحتياط.
فـــــيـــــمـــــا أعـــــلن رئـــــيـس الــــوزراء
اإلسرائيلي بنيام نتانياهو امس
االثـنـ أنه سـيـخـتـصر زيـارته إلى
ــتــحـــدة عــقب إصــابــة الـــواليــات ا
خــمــســة أشــخــاص بــجــروح عــنــد
ســقـوط صــاروخ شــمــال تل أبــيب
مــتـوعـدا بـالــرد "بـقـوة" عـلى إطالق

الصاروخ من قطاع غزة.
وقال نـتانياهـو في تسجـيل مصور
نشره مكتبه "قررت بسبب األحداث
األمــنــيــة أن أخـتــصــر زيــارتي إلى
ـتحدة. سألـتقي الرئيس الواليات ا
(األمــيـركي دونــالـد) تـرامـب لـبـضع
ســـاعـــات وســـأعــود بـــعـــد ذلك إلى
إســرائــيل لـإلشـراف عـن قـرب عــلى

العمليات".
وأضـاف "وقع هجـوم إجـرامي على

إسرائيل وسنرد بقوة".
وأصــيب خـــمــســـة إســرائـــيــلـــيــ
بــجـروح غــالـبــيـتـهــا طـفــيـفــة فـجـر

مــتـــوســـطـــة اخلــطـــورة واألربـــعــة
الباق جروحهم طفيفة.

ويـزور رئـيس الـوزراء اإلسـرائـيـلي
ـؤتـمر واشـنـطـن حـالـيـا حلـضـور ا
الـسـنـوي لـ"جلـنـة الـشـؤون الـعـامـة
األمـيـركـيـة اإلســرائـيـلـيـة" (أيـبـاك)
أكــبـــر مـــجــمـــوعــة ضـــغط مـــؤيــدة
ــتــحـدة. إلســرائـيل فـي الـواليــات ا
ويـتـوقع أن يـلتـقي تـرامب في وقت
. ويـخوض نـتـانيـاهو الحق االثـن
نصبه حملة انـتخابية لالحـتفاظ 
قررة في االنـتخابـات التـشريـعيـة ا

في  9نيسان/أبريل.
وتـأتي حـادثة االثـنـ بعـدمـا أطلق
صــاروخـان من قـطــاع غـزة بـاجتـاه
إســرائــيل في  14آذار/مـارس دون
أن يتسببا بأي إصابات أو أضرار.
وردت إسـرائيل عـلى الـعمـليـة بشن
غــارات عـلى نـحـو مــئـة مـوقع تـابع
حلركة حماس اإلسالمية في أنحاء

غزة.
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ن يعدّون أنـفسهم من ـناصب العـليا الـكثيـر  افترست شـهوةَ احتالل ا
ذوي الـعــقل الــراجح  والــنـظــر الــثـاقب  والــقــراءة الـصــحـيــحــة جملـمل
األوضاع الـسياسـية واالجـتمـاعيـة في البالد ومـا يكـتنـفهـا من معادالت

ولكنهم يغفلون تماماً عن حقيقة خطيرة تقول : أقليمية ودولية... 
ظـالم االجتـماعـية والـفساد انك اذا لم تكن قـادراً على أنْ تـقضي عـلى ا
نصب اذا عُرض عليك فضالً عن ستشري فال ينبغي لك أنْ تقـبل با ا
ـطب السـلطـوي الـذي ال يؤدي بك الى االحجـام الذاتـي عن الوقـوع في ا

واطنون  همة التي يتوقعها منك ا االجنازات ا
وبتعبير آخر :

نصب ضئيلَ التأثير باجتاه اذا دار األمر ب أنْ تكون كمن سَبَقَكَ في ا
لحوظ للـواقع الفاسد وبـيْن أنْ تبتهج القضاء عـلى الفساد  والـتغييـر ا
ـنـصب وتــرى انك قـد حـقـقـت مـا تـصـبـو الــيه من مـكـانــة رفـيـعـة عـلى بـا
ــتـعــيّن عـلــيك أنْ التـكـون ـســتـوى الـرســمي فـمن االفــضل لك  البل ا ا

مجردَ رقم جديد للفشل والتقصير .
هذا اذا كانت النوايـا صادقة في مضمـار اخلدمة العامـة وايثار الصالح

العام
ــكـاسـب واالمــتــيـازات أمــا اذا كــانت الــنــوايــا مــنــصــبــةً عـلـى حــيــازة ا
ـســألـة ذات ابـعـاد اخــرى  تـتـصل بـفــسـاد الـنـيـة الـشـخـصــيـة  فـان ا
ـصـالح الـشـخـصيـة والـفـئـوية بـعـيـداً عن كل احلـسـابات والذوبـان في ا

وضوعية والعقالنية والوطنية واحلضارية والسياسية واالجتماعية .. ا
ـناصب اخلـطيرة ن عُرضت عـليه ا وقد حفظ لـنا الـتاريخ مـواقف مهـمة 
في أهـمـيـتـهـا ومـدى مـا تـنـطـوي عــلـيه من تـمـكـ لـصالحـيـات واسـعـة 
وثروات طـائـلـة  واسـتحـواذ عـلى مـعـاقـد األمر والـنـهي واحلل والـعـقد 
ومع ذلك رفض ألنه احـتـرم نــفـسه أوالً  وتـرفع عن ظــلم الـنـاس ثـانـيـا 

طاف من الوقوع في أفخاخ الفشل .. وأجنى نفسه في نهاية ا
روى الطبري :

هلب) رفض ان يكون الوالي على العراق بعد احلجّاج  ان ( يزيد بن ا
وقال :

( ان العراق أخربها احلجّاج 
وأنا الـيوم رجـاءُ أهل الـعراق  ومـتى قـدمتُـها وأخـذتُ الـناس بـاخلراج 

وعذبتُهم عليه  صرتُ مثل احلجّاج)
ولو سألتني :

ـاذا رفض االمــام الـرضــا عـلــيه الــسالم أنْ يـتــولى احلـكم حــ عـرض
أمون عليه ذلك ? ا

لقلتُ لك :
ـسؤولـية عـما جتـترحه االجهـزة الفـاسدة لـلحكم النه لم يرد أنْ يـتحمل ا
العبـاسي والتي لم تقم عـلى أساس سـليم وح أجـبر على قـبول (والية
العهـد) اشترط ان ال يـوّليّ وال يعزل بل يـكون في االمر مـشيراً من بـعيد

..
ومعـنى ذلك انه حـصّن نـفسَه مِنْ اخلـوض في غـمـار العـمـليـة الـسلـطـوية

بكل ما انطوت عليه من معاني االعتساف واالنحراف .
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يقول الشاعر :
النفس راغبة اذا رغبتها 
واذا تُردُّ فَعَنْ قليلٍ تقنَعُ

ويقول أخر :
النفس كالطفل إنْ تَتْركْهُ شَبَّ على 
حُب الرضاع وإنْ تفطِمْهُ ينفطمِ

فال بـد اذن من ريــاضـة لــلـنــفس تـمــنـعــهـا من االســتـرســال مع شـبــقـهـا
السلطوي

ا تـأمـر به ( النـفس األمّارة وتوصـدُ باب اإلصـغـاء 
بـالـســوء) من انـدفـاعــات مـحـمــومـة وفي ذلك فـقط
ـواخـذات التي غـامـرات وا كن لـهـا ان تـتـجـنب ا

قد تتراكم وتنتهي بها الى اسوأ مصير.

فيوريكا دانسيال
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االثــــنــــ إثــــر انــــدالع حـــــريق في
مــنــزلــهـم في بــلــدة مــيـــشــمــيــريت
الـواقــعـة شـمـال تل أبـيب من جـراء
ســقــوط صــاروخ أطـــلق من قــطــاع
غــزة بــحــسب مــا أعــلــنـت أجــهـزة

األمن واإلسعاف اإلسرائيلية.
وأفــاد اجلـــيش اإلســرائــيـــلي عــلى
تويتر أنّ "صاروخاً أطلق من قطاع
ـــنـــزل اإلســرائـــيــلي غـــزة أصــاب ا
صــبـاح الــيـوم في الــسـاعـة 05,20
 03,20)ت غ)" مــرفـقــاً الــتــغــريـدة
قتـطف فيديـو ظهر فيه مـسعفون
يتنـقلون ب حطـام منزل من طابق

واحد.
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وتقع ميـشميـريت على مسـافة أكثر
من  80كــلـم من قـــطــاع غـــزة وهي
مــســـافــة نــادرا مــا وصــلت إلــيــهــا
الصواريخ التي تطلق من القطاع.
وبـــحـــسب طـــواقم اإلســـعـــاف فــإنّ
ــــصـــــابــــ جــــروحه واحــــداً من ا
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كـتب كثيـر من الكـتّاب واحمللـل بـشأن العـشائـر ودورها في العـراق خاصةً
ا الرقعة والزمن الذي قال كلّ اجلـوانب طا في اجلـنوب  قد ال يغطي هذا ا
يـدور فـيه الـدور لكن سـأركـز عـلى الـتـذكـرة ألجل التـفـكـيـر في إيـجـاد بعض
احلـلول الناجعة في تسوية الوضع الراهن الذي قد يكون للعشيرة سبباً في

. اخللل احلاصل في تطبيق القوان
لـعبـت العـشائـر بعـد عام 2003 دوراً مـرموقـا ورائـعاً ومـنـصفـاً في تـمشـية
األمـور اإلجتمـاعيـة واالقتـصادية وحـتى األمنـية بعـد ضيـاع اجلهاز اإلداري
تـجارة والتـزاوج والتصالح واألمـني والقضـائي في البالد . كان بـاالمكان ا

ودفع الذ
رء يـتـصـرف وفق هـيـبـة قـوانـ ( سـنـاين ) الـعـشـائر  ـا جعـل ا ـرعـيـة  ا
ـسلـوبة ويـسمى ذلـك احلكم الـعـشائـري إلحـقاق احلق واسـتـرداد احلقـوق ا

لكل فرد وفق قوان متفق عليها .
أسـتمر التـعايش األجتـماعي واألقتـصادي ب أفراد اجملـتمع بشـكل طبيعي
رغم هـناك بعض الـسلـبيـات واألخطاء الـتي توجـد في باقي اجملتـمعـات لعدة

سنوات بعد عام 2003 . 
ركزية ) بـعد أجراء االنتخابات التشريعيـة وتشكيل احلكومات االحتادية ( ا
ناصب والوزارات وفق احملـاصصة احلزبية واحملـلية في احملافظـة وتوزيع ا
صـالح وتشـعبت والـفئـوية تـغيـر مفاهـيم الـشعائـر حتت ضـغوطات ظـروف ا
الـتدخالت في شـراء الذ إلجل الـتصويـت والتأيـيد لـشخـصيـات قد تـنتمي
ـعـضـلـة في ـا جـعل الـعـشـائـر جـزءاً من ا إلى عـشـيـرة مـا في حـزب مـا . 
تـدهـور الـعـراق من كـافــة الـنـواحي بـحـيث لم جتـعـل لـلـدولـة هـيـبـةً من جـراء
تــدخــلــهــا في كــثــيــر من مــفــاصل وقــرارات الــدولــة وبــات اجلــهـاز اإلداري
ـبـاشـر الـذي يـقـوم به بـعض والـقـضـائي يـخـشى عـلى وجـوده من تـهـديـده ا
أفراد الـعشائر مـستغلـ غفلة احلـكومة وإنشغـالها في منـافعها الـشخصية
قاوالت واحلـزبية والفـئوية  ولـوحظ ذلك عندمـا تدخلت الـعشائـر في أمور ا

دراس وغيرها وأتوقع حتى في حفر حقول النفط. واإلعمار وبناء ا
إضـافة إلى إعـتمـاد بـعض السـاسة عـلى تـشجـيع عشـيـرته وإسنـادها كـقوة
ــفـســدين من عـدم عــسـكــريـة أو اســتـخــدام لـغــة الـتــهـديــد لـذا أمـن بـعض ا
شهـود وسمعنا قصصـاً كثيرة بتبرأة محـاكمتهم أو القبض عـليهم باجلرم ا
الي واإلداري. جتار اخملدرات والسالح وغيرها وكذلك احلال في الفساد ا
جنـد كثـير من يـشغل مـنصـباً كـبيـرا في احلكـومة يـعتـمد عـلى دعم عشـيرته
بـاجتاه تثبـيته في منـصبه وهنـاك أمثال كـثيرة سـمعنـاه عندمـا يترك احملافظ
كرسيه أو قائد شرطة كذلك يشمل مجالس احملافظات وغيرها من مناصب.
عـلى الـعــكس الـشـخص الــذي ال يـعـتـمــد عـلى قـوة عــشـيـرته يــكـون عـرضـة
للتسقيط والتهميش ويصل الى محاكمته بتهمة يلفقها عليه من يريد مكانه .
هـناك بدايـة جيـدة من قبل احلكـومة عـندما شـرعت قانـونا بخـصوص الرمي
الـعشـوائي و( الـدكـة الـعـشائـريـة ) تـعـتبـر اخلـطـوة الـسـليـمـة نـحـو احلد من
امـتداد نفـوذالعشـيرة في مفـاصل الدولـة .لذا نحـتاج الى دراسة شـاملة في
كـيفية التـخلص من درنات التي تشـوه عمل احلكومة وسنّ الـتشريعات التي

تخص بعدم تدخل في عمل احلكومة .
نـعـتقـد أن دور الـعـشـائر إن يـعـبـر حـدود أفراد اجملـتـمع سـيـكـون له مردودا

سلبيا
فـعـلـيه نــهـيب بـرؤسـاء الــعـشـائـر أن يــأخـذوا دورهم الـسـلــيم واالبـتـعـاد عن
ـناكفـات احلزبيـة والصراعـات الفئـوية التي تـقلل من قيـمة وهيـبة العـشيرة ا

أمام أنظار اجملتمع . 
احلـديث طـويل ومتـشعب ولـه تعـقيـداته في الـوضع الراهن
لـكن نختـصر ذلك لـلتركـيز على هـيبـة الدولة وتـخليص
مـفاصل احلـكومـة من تـدخالت جانـبيـة تثـيرهـا بعض

الشخصيات بأسم العشيرة والقبيلة .
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شــاهــد فـريـق فـرانس بــرس جــثـتي
رجـلــ يـرجـح أنـهــمـا مـن مـقــاتـلي
الـتـنـظـيم وكـتـابـاً بـالـلـغـة الـروسـية

مرمياً على األرض.
ـقاتل هـشام هـارون بيـنما ويروي ا
ـسك بيـده جـهـاز اتصـال السـلكي
ويعـلق مـسدسـاً على كـتفه لـفرانس
برس "حتى اللحظات األخيرة كانت
لــديـــهم صــواريـخ مــحــمـــولــة عــلى
الكتف يطـلقونها بـاجتاه سياراتنا

من بعيد". 
ويوضح "كانت لديهم قوة لكن ليس
ة" مستـعيداً كيف قوة داعش القـد
أن التـنظـيم "ح بـدأنا قـتاله كانت
لــديه حــنــكــة قـتــالــيــة وتـكــتــيــكـات

عسكرية".
لكنـهم باتوا "في الـنهايـة مثل +توم
وجــيـري+ كـالــفـأر الـذي يُــحـشـر في
زاويــة الــغــرفــة وال يــجـد أمــامه أي

تربصة به. مهرب من القطة" ا
من جــهـتـه رحب األردن امس األحـد
بـ "النـصر الـكبيـر" الذي حتـقق عبر
الـقــضـاء عـلـى آخـر مـعــاقل تـنــظـيم
الدولة اإلسـالمية مـؤكدا في الوقت
نفسه أن خسارة التـنظيم لسيطرته
في سوريا والـعراق ال تعـني انتهاء

األرهاب.
ن وقـــــال وزيــــــر اخلـــــارجـــــيــــــة أ
الـصـفـدي في بـيـان إن "هـذا الـنـصر
الــهــام وخــســارة داعش ســيــطــرته
ـــكـــانـــيـــة فـي ســـوريـــا والـــعــراق ا
الشقيق ال يعـنيان انتهاء التحدي
اإلرهابي الذي ما يزال يشكل خطرا
أمنـيا وأيـديولـوجيـا جمـاعيـا ال بد
من اســتـمـرار الـتـعـاون والـتـنـسـيق
ـته وحملاصـرة قـدرته على بث لهـز
ظالمـــيـــتـه ولـــتـــجـــفــــيف مـــصـــادر

تـمــويــله". واكــد الـصــفــدي "أهـمــيـة
النـصر الكـبير الـذي حققه الـتحالف
الـدولي ضـد الـعـصـابـات الـداعـشـية
واستـرداد آخـر معـاقلـها في سـوريا

الشقيقة".
واعــــتـــبـــر أن "هـــذا الـــنـــصـــر عـــلى
عـصـابـات داعش جـاء إجنـازا هـامـا
لـلـتحـالف الـدولي وتـكـاتف اجلـهود
لتحقيقه والتـضحيات الكبيرة التي

قدمت".
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ــمـلــكـة وشـدد الــصـفــدي عـلى أن "ا
ستـبقى فـي مقـدمة اجلـهود الـدولية
ستهـدفة محاربـة اإلرهاب وتعرية ا
ظالميـته آفة ال عالقـة لها بـحضارة
أو دين وتــتــنـاقـض مع قـيـم الـسالم
واحملــــبــــة واحـــتــــرام اآلخـــر الــــتي

يحملها الدين االسالمي احلنيف".
وقراطية وأعلنت قوات سوريا الد
الـسبت الـقـضـاء التـام عـلى "خالفة"
تـــنــظـــيم الـــدولــة اإلسالمـــيــة بـــعــد
الـســيـطــرة عـلـى آخـر جــيـوبه عــنـد
الـضـفــاف الـشـرقــيـة لـنــهـر الـفـرات
لـتـطـوي بـذلك نـحـو خـمس سـنـوات
ـتـطرف في جنح خاللـهـا التـنـظيم ا
زرع الرعب. وكان التنظيم اجلهادي
أعلن في  2014إقامة دولة "اخلالفة
اإلسالمــيــة" عــلـى مــنــاطق واســعــة
سـيـطـر عـلـيـهـا في سـوريـا والـعراق
تعادل مساحتها مساحة بريطانيا.
فــــيــــمـــا  رحّـب وزيــــر اخلـــارجــــيـــة
األمــيـركـي مـايـك بـومــبــيــو الــسـبت
بالقضاء على "خالفـة" تنظيم الدولة
االسالمـيـة مؤكّـداً في الـوقت نـفسه
أنّه مـا زال هنـاك (الكـثـير من الـعمل
للقـيام به للـقضاء عـلى خطر إرهاب
الـتـطـرّف اإلسالمي). وقـال بـومـبـيو

ّ في تــغــريــدة عــلى تــويــتــر (لــقـد 
حتريـر األراضي التي سيـطر علـيها
يوماً ما تنظيم الدولة اإلسالمية في
الــعـراق وسـوريـا). وأضــاف (نـهـنّئ
اجلــيـش األمــيـركـي وقــوات ســوريـا
وقـراطـية والـتحـالف عـلى هذا الـد
ـــذهل). وأكّـــد الـــوزيـــر الـــنـــجــــاح ا
األمـيــركي في تـغــريـدته أنّه (مـا زال
هناك الـكثيـر من العمل الـذي يتعيّن
الــقـيـام به لـضـمــان الـقـضـاء بـشـكل
نــهــائي وكــامل  عــلى خــطــر إرهـاب
الـتـطـرّف اإلسالمي). وأعـلـنت قوات

ـــوقــراطــيـــة الــســبت ســوريـــا الــد
الــقـضـاء الــتـام عـلى خالفــة تـنـظـيم
داعش بــعــد الـــســيــطــرة عــلى آخــر
جيـوبه عند الـضفاف الـشرقيـة لنهر
الـفـرات لـتـطـوي بـذلك نـحـو خـمس
ســنـــوات جنح خاللـــهــا الــتـــنــظــيم
ـــتــــطـــرف في زرع الــــرعب. وكـــان ا
الـتـنـظـيم اجلـهـادي أعـلن في 2014
إقامة دولة "اخلالفة اإلسالمية" على
مــنـاطق واسـعـة سـيــطـر عـلـيـهـا في
سـوريـا والـعـراق تعـادل مـسـاحـتـها

مساحة بريطانيا.
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) طـلـبـا لـتـسـجـيل لـقبه ـار علـي عبـد احلـسـ ـواطن (ا قـدم ا
وجـعـلـه (الـسـعــيـدي) بـدال من (الــلـمــلـوم) فـمن لــديه اعـتـراض
ديرية خالل خـمسة عشر يوما من تاريخ النشر مراجعة هذه ا
ديريـة بطلـبه استنـادا الى احكام وبعـكسه سوف تـنظر هـذه ا
ـادة (٢٢) من قـانون الـبـطاقـة الـوطنـيـة رقم  (٣) لسـنة ٢٠١٦ ا
ـعدل على ان يكـون النشر بأسم مـدير عام اجلنـسية احملترم. ا

مع التقدير.
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