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العراق عام  .. 2018انتخابات بمشاركة دون المستوى..حكومة غير مكتملة ..وترامب بزيارة مظلمة
واهم ما�ش��هده هذا ال�شهر ا�ست�ض��افة الكويت مل�ؤمتر
اعم��ار الع��راق وتعهد ال��دول امل�ش��اركة وفيه تقدمي
 52ملي��ار دوالر على �ش��كل قرو�ض وا�س��تثمارات
وت�س��هيالت ائتماني��ة للم�س��اهمة يف اع��ادة اعم��ار
املناطق املحررة من دن�س االرهاب الداع�شي.
واهم ما�ش��هده �ش��هر اذار م��ن العام احلايل �ص��دور
ق��رار حكومي باحلجز على ام��وال وممتلكات رئي�س
النظام ال�س��ابق �صدام ح�س�ين واكرث من  4200من
رموز نظامه.

بغداد  -عمرعريم

مل يتب��ق لنهاي��ة العام احلايل � 2018س��وى يومني
�ش��هد في��ه الع��راق احداث��ا ب��دات بع��ودة م�س��تمرة
للنازح�ين اىل دياره��م بع��د الق�ض��اء عل��ى داع���ش
االرهاب��ي ..وبايام اخرية الزال امل�ش��هد ال�سيا�س��ي
وال�ش��عبي ين��دد بزي��ارة الرئي���س االمريك��ي ترامب
املظلمة.
واذا اردنا ان ن�ستعر�ض االحداث التي �شهدها العراق
خالل العام احلايل فنبدا منذ ال�شهر االول لهذا العام

واالعالن االممي عن عودة اكرث من مليوين نازح اىل
ديارهم بعد الق�ضاء على داع�ش االرهابي.
كم��ا �ش��هد ال�ش��هر االول م��ن العام احلايل ت�ص��ويت
الربمل��ان على موع��د اجراء االنتخاب��ات الربملانية
يف  15من �ش��هر ايار .و�ش��هد �ش��هر �ش��باط املا�ضي
احداث��ا عدي��دة اهمه��ا اع�لان احلكوم��ة ال�س��ابقة
ع��ن ا�س��ماء الع�رشات م��ن ارهابي داع���ش والقاعدة
واع�ضاء البعث املحظور املطلوبني للق�ضاء.

دعوات غاضبة بعد تحريم “الصميدعي”
االحتفال مع المسيحيين بأعياد رأس السنة

بغداد  -موج احمد

يف �سابقة من نوعها يف بلد متنوع طائفي ًا كالعراق� ،أعلن مفتي الديار العراقية،
مهدي ال�صميدعي ،عدم جواز االحتفال ب�أعياد ر�أ�س ال�سنة والكري�سما�س ،معترباً �أن
من يحتفل بها ك�أنه يعرتف بـ”عقيدة دينية لدى امل�سيحيني”.
وق��ال ال�صميدعي خ�لال خطبة اجلمعة ،يف جامع �أم الطبول و�سط ب��غ��داد“ :ال
ت�شاركوا الن�صارى الكري�سم�س ،لأن هذا معناه �أنكم تعتقدون بعقيدتهم”.و�أثارت تلك
الت�رصيحات اعرتا�ضات �شتى يف البالد ،وت�صاعدت الدعوات �إىل مقا�ضاته.
يف املقابل ،ا�ستنكر رئي�س البطريركية الكلدانية يف العراق والعامل ،الكاردينال لوي�س
رافائيل �ساكو� ،إ�صدار مفتي اجلمهورية العراقية مثل تلك الفتوى التي حترم االحتفال
ب�أعياد امل�سيحيني ،وا�صف ًا ب�أن من يتبنى هكذا خطاب هو �شخ�صية غري مكتملة ،داعي ًا
ال�سلطات �إىل مقا�ضاته.
وقال �ساكو يف بيان� ،إن املعروف عن رجل الدين من �أي دين كان� ،أن يدعو �إىل الأخوة
والت�سامح واملحبة ولي�س �إىل الفرقة والفتنة.
�إىل ذلك ،طالب احلكومة العراقية مبتابعة مثل تلك اخلطابات ومقا�ضاة مروجيها،
خ�صو�ص ًا عندما ت�صدر من منابر ر�سمية.
وتابع قائ ًال“ :هذه مفاهيم خاطئة وخبيثة وبعيدة عن املعرفة ال�صحيحة بالأديان،
ف�شعوبنا اليوم بحاجة �إىل تعميق القوا�سم امل�شرتكة مبا ي�سهم يف حتقيق العي�ش
امل�شرتك ولي�س التخوين والتكفري واحلث على الكراهية”.
واعلنت احلكومة يوم  25من دي�سمرب/كانون الأول من كل عام عطلة ر�سمية مبنا�سبة
عيد ميالد ال�سيد امل�سيح ،بح�سب الطوائف امل�سيحية.
وتعليق ًا على اجلدل الذي ح�صل �إثر تلك اخلطبة ،اعترب القانوين حازم العامري يف
ت�رصيح �صحفي �أن كالم ال�صميدعي يقع �ضمن خانة التحري�ض الطائفي ،الذي ت�صل
عقوبته ،وفق ًا للقانون العراقي� ،إىل احلب�س ملدة ال تزيد عن � 7أعوام.
و�أو�ضح العامري �أن الو�صف القانوين لكالم مدير دار الإفتاء يقع �ضمن جرائم
التحري�ض الديني والعرقي والطائفي ،الذي حظره الد�ستور العراقي من �أجل احلفاظ
على كيان املجتمع ،يف �إطار منعه كل كيان �أو نهج يتبنى العن�رصية �أو التكفري �أو
التطهري الطائفي �أو يحر�ض �أو ميهد �أو يروج �أو يربر له.
كما �أ�شار �إىل �أن املادة  200من قانون العقوبات العراقي لعام  1969املعدل ،ن�صت
على عقوبة احلب�س ملدة ال تزيد على � 7أع��وام ،على كل من يروج ما يثري النعرات
املذهبية �أو الطائفية� ،أو يحر�ض على النزاع بني الطوائف والأجنا�س �أو �آثار �شعور
الكراهية والبغ�ضاء بني �سكان العراق.
�إىل ذلك ،واجه الت�رصيح الذي �أطلقه ال�صميدعي ردودا غا�ضبة و�ساخرة مطالبة
ب�إقالته.
وكتبت النائبة ال�سابقة يف الربملان العراقي� ،رسوة عبد الواحد ،يف تغريدة عرب
ح�سابها ال�شخ�صي يف تويرت“ :قال رج��ل الدين البارز يف العراق ال�شيخ مهدي
ال�صميدعي �إن االحتفال ب�أعياد �أبناء الديانة امل�سيحية ال يجوز �رشع ًا� ،أين التعاي�ش
ال�سلمي �شيخنا؟”.
كما ت�ساءلت من قام بتعيني ال�صميدعي يف هذا املن�صب ،داعية جمل�س النواب �إىل
�إقالته من من�صبه ،من دون ا�ستجواب.

و�ش��هد اي�ض��ا بداي��ة ع��ودة العالق��ة الطبيعي��ة م��ع
حكومة اقليم كرد�س��تان بق��رار حكومي برفع احلظر
ع��ن الطريان ملط��ارات االقليم والذي فر�ض ب�س��بب
تداعيات ا�ستفتاء االقليم حول ا�ستقالله.
واي�ض��ا رف��ع االحتاد الدويل بكرة الق��دم الفيفا بهذا
ال�ش��هر احلظ��ر ع��ن اج��راء املباري��ات الدولي��ة يف
املالعب داخل العراق.
و�ش��هد �ش��هر ني�س��ان من العام احلايل ب��دء الدعاية
لال�س��تحقاق االنتخاب��ي املقرر اج��را�ؤه يف  12من
�شهر ايار مب�شاركة اكرث من �سبعة االف مر�شح للفوز
ب 329مقعدا برملانيا.
ويف  10م��ن �ش��هر ايار املا�ض��ي بدا ح��ويل مليون
م��ن رجال االم��ن والع�س��كريني الت�ص��ويت الختيار
مر�شحيهم باول انتخابات بعد االنت�صار على داع�ش
االرهابي.
وبع��د يوم�ين �ش��ارك املالي�ين براب��ع انتخاب��ات
ت�رشيعية ي�ش��هدها العراق منذ �سقوط النظام ال�سابق
عام  2003وبن�س��بة م�ش��اركة اعلنت ر�س��ميا بلغت
.45%
ويف  19من نف�س ال�شهر اعلنت مفو�ضية االنتخابات
ف��وز حتال��ف �س��ائرون وال��ذي يدعمه زعي��م التيار
ال�صدري مقتدى ال�ص��در بح�صوله على العدد االكرب
من املقاعد االنتخابية.
وعل��ى اثر ذل��ك عقد جمل���س النواب يف  6من �ش��هر

حزيران املا�ض��ي جل�سة ا�س��تثنائية قرر فيها اعادة
فرز اال�ص��وات وبا��شراف ق�ض��ائي.وبعدها باربعة
اي��ام اي يف  10منه �ش��ب حريق مبخازن مفو�ض��ية
االنتخاب��ات بجان��ب الر�ص��افة ومت اي�ض��ا بعده��ا
االع�لان ع��ن اعتق��ال ع��دد من امل�ش��تبه به��م حول
احلريق.
واعل��ن يف  13من نف�س ال�ش��هر ع��ن انبثاق حتالف
�سيا�سي بني �س��ائرون بقيادة ال�صدر والفتح بقيادة

هادي العامري لت�شكيل احلكومة اجلديدة.
و�ش��هد  8من �ش��هر متوز بدء التظاهرات ال�شعبية يف
املحافظات اجلنوبية احتجاجا على تردي اخلدمات
وتف�ش��ي الف�س��اد بعدها با�س��بوع و�ض��عت احلكومة
الق��وات االمني��ة بحالة تاهب ق�ص��وى بعد ت�ص��اعد
االحتجاج��ات يف الب�رصة والتي ادت يف حمافظات
اخرى ل�سقوط عدد من ال�ضحايا وامل�صابني.
ويف ظل ه��ذه التطورات قتلت ق��وات االمن الكردية

يف  23من ال�ش��هر نف�س��ه  3م�س��لحني بعد حتريرها
مبنى حمافظة اربيل الذي اقتحموه امل�سلحون.
ويف  19م��ن �ش��هر اب املا�ض��ي �ص��ادقت املحكمة
االحتادية العليا على نتائج االنتخابات الت�رشيعية
التي جرت يف  12من �شهر ايار .
وتط��ورت االح��داث يف الب��صرة لت�ش��هد قي��ام
متظاهرين يف  7من �ش��هر ايلول املا�ض��ي با�رضام
الن��ار يف القن�ص��لية االيراني��ة يف املدين��ة ليعل��ن
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وروحية عميقة ،الكت�شاف غناها على �ضوء
إميانية
ّ
� ّ
إ�سالمية داع�ش
ل
ا
الدولة
تنظيم
احتالل
خالل
ع�شناه
ما
ّ
لبلداتنا يف �آب�/أغ�سط�س من عام  ،2014وتهجرينا
وتخريب ديارنا ،والعي�ش �أكرث من � 3سنوات ون�صف
املخيمات بعيداً عنها ،و�أخ�يراً حتريرها يف
�سنة يف
ّ
عملية العودة والبناء ،مع ما يعتور
وبدء
،2017
عام
ّ
العملية من حت ّديات �أخرى وخما�ض".
هذه
ّ
الالهوتية تك�شف عن حماولة
و�إذا كانت هذه املقاربة
ّ
للم�سيحيني لال�ستفادة
ين
الكني�سة حتفيز اجلانب الإميا ّ
ّ

م��ن اخل�ب�رة ال��روح� ّ�ي��ة للعهد ال��ق��دمي ب��ه��دف تعزيز
امل�سيحيني
�صمودهم ،لك ّنها قد ال تر�ضي مطالب
ّ
الواقعية .ولذا ،قال �ساكو :مع ذلك ،ال ميكن للكني�سة �أن
ّ
للمهجرين طوال
إن�سانية
تتغافل عن حجم املعاناة ال
ّ
ّ
فرتة تهجريهم.
ال�سيا�سية ،ر�أى � ّأن مو�ضوع العودة
وم��ن الناحية
ّ
�سيا�سي ًا بني دول املنطقة وبني
ا
"توافق
يتطلّب
ً
ّ
حكومة املركز والإقليم ،مع احلر�ص على عدم
دميوغرافياً ،ل ّأن بيوتنا و�أمالكنا لي�ست
التغيري
ّ
لال�ستحواذ وال للبيع .كما تتطلّب العودة
مالية ال�ستكمال
�أن تكون ثمة موارد ّ
البناء والإعمار".
امل�سيحيون يدركون
لقد بات
ّ
� ّأن ال��ع��ودة مت � ّث��ل حت � ّدي � ًا
ال مي��ك��ن �أن يخو�ضونه
لوحدهم ،من دون الت�شارك
املكونات .وانطالق ًا
بقية
مع ّ
ّ
من هذا الإدراك ،تب ّنى رئي�س
دائرة الأوقاف يف وزارة
الأوق������اف وال�����ش ��ؤون
ال��دي��ن��ي��ة يف �إق��ل��ي��م
ّ
كرد�ستان خالد البري
مقاربة تتعلّق
ب�������وج�������وب
االه����ت����م����ام
ب��������ت��������راث
حم�����اف�����ظ�����ة
الديني
نينوى
ّ
من دون متييز،
�إذ ق����ال:
" ر غم
ق��لّ��ة

كنائ�س �سهل نينوى ،الأم��ر الذي يدفع بنا �إىل طلب
دولية ،ول ّأن
دولية من منظّ مات وكنائ�س
م�ساعدات
ّ
ّ
إثنية �أخرى ،ولأ ّننا قد
�
و
ة
ديني
ات
أقلي
�
ت�ضم
املنطقة
ّ
ّ
ّ ّ
نكون ح�سني احلظ باحل�صول على م�ساعدات لإعادة
�إعمار الكنائ�س ،فعلينا �أن نعمل على تطوير مقاربة
الديني
حكيمة تتناول �إع���ادة بناء ال�ت�راث
ّ
إ�سالمي
ل
املتنوع يف املنطقة مثل الرتاث ا
ّ
ّ
تعر�ض هو الآخر للتدمري".
وال
ّ
إيزيدي الذي ّ
مهمة،
ر�سالة
على
املقاربة
هذه
وتنطوي
ّ
�إذ تك�شف ع��ن � ّأن �إع���ادة بناء الكنائ�س
عملية منف�صلة عن
وترميمها لي�ست
ّ
امل�سيحيني
بني
الثقة
�إعادة بناء
ّ
مكونات املدينة ،الأمر
وخمتلف ّ
ال����ذي ي��ت��ط� ّل��ب العمل
على رفع وعي �سكّان
املدينة امل�سلمني جتاه
الديني
أهمية ال�تراث
� ّ
ّ
ل��ل��م��دي��ن��ة ،بو�صفه
�وي��ة
م��رت��ب��ط�� ًا ب��ه� ّ
احل�ضارية،
املدينة
ّ
ول���ي�������س ت����راث���� ًا
دي��ن��ي�� ًا م��رت��ب��ط� ًا
ّ
ب��امل�����س��ي��ح� ّ�ي�ين
فح�سب.

ال��ت��خ�����ص��ي�����ص��ات امل��ال� ّ�ي��ة
كعقبة �أوىل لإع���ادة �إعمار

العراق ..انحسار "الدكة العشائرية" بمحافظات الجنوب
بغداد – متابعة

�أك��د م�س�ؤولون يف وزارة الداخلية �أن ن�سبة
اجلرائم واملخالفات القانونية املرتكبة على
�أ�سا�س النزاعات الع�شائرية يف م��دن جنوب
العراق انخف�ضت �إىل �أك�ثر من الن�صف خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني بف�ضل تطبيق القانون
ال��ذي يعترب ما يعرف بـ"الدكة الع�شائرية"
جرمية �إرهابية ،ف�ضال عن جلوء الع�شائر �إىل
املحاكم حلل م�شاكلهم بدال من ا�ستخدام ال�سالح.
وق��ال م�س�ؤول ب��وزارة الداخلية يف بغداد �إن
"�أحداث العنف املعتمدة على الدكة الع�شائرية
تراجعت ،وه��ذا تطور �إيجابي على م�ستوى
النظام مبحافظات اجلنوب" ،مبينا �أن "مراكز
ال�رشطة خمولة باعتقال �أي م��ن ط��ريف �أي
�رصاع ع�شائري م�سلح ،ويف حال احتاجت �سيتم
تعزيزها بقوات �أمنية �أخ��رى لفر�ض القانون
بالقوة".

و�أك��د املتحدث با�سم جمل�س الق�ضاء الأعلى،
عبد ال�ستار البريقدار ،يف بيان �صحايف� ،أنه
"مت توقيف  64متهما بجرمية الدكة الع�شائرية
يف عموم البالد ،كما �صدر � 20أمر قب�ض بحق
هاربني ،و�أغلب املوقوفني �ألقي القب�ض عليهم
باجلرم امل�شهود �أثناء ارتكابهم اجلرمية".
و�أ�ضاف البريقدار � ّأن "حماكم حمافظة مي�سان
كانت لها احل�صة الأكرب يف عدد مرتكبي جرمية
الدكة الع�شائرية ،وبلغ ع��دد املوقوفني 42
ثم الب�رصة ،ووا�سط،
متهما ،تليها حماكم بغدادّ ،
وك��رب�لاء ،والإج����راءات اتخذت وفقا لأحكام
امل��ادة الثانية من قانون مكافحة الإره��اب،
تعد �صورة من �صور التهديد
ل ّأن هذه اجلرمية ّ
الإرهابي الذي ت�صل فيه العقوبة �إىل الإعدام
�أو ال�سجن امل�ؤبد ،وقرار ربط اجلرائم الع�شائرية
بقانون مكافحة الإرهاب القى ترحيبا �شعبيا
وا�سعا ،وت�أييدا من �شيوخ ووجهاء الع�شائر".
وتعترب "الدكة الع�شائرية" من الأعراف ال�سائدة

يف ج��ن��وب ال��ع��راق ،وات�سعت �سطوتها عقب
االحتالل الأمريكي للبالد� ،إذ ال تعرتف الع�شرية
بال�سياقات القانونية وتلج�أ �إىل الهجوم على
الع�شرية التي تتنازع معها ب�ش�أن املياه �أو
الأرا�ضي الزراعية ،وخالفات �أخرى بع�ضها ال
ي�ستحق االقتتال.
و�أو�ضح النقيب يف قيادة عمليات الفرات الأو�سط،
�أحمد الالميّ � ،أن "ن�سب اجلرائم الع�شائرية يف
عموم املحافظات اجلنوبية �سجلت عقب تطبيق
قانون الإرهاب انخفا�ضا بن�سبة ت�صل �إىل 60
يف املائة ،لكن الن�سب متفاوتة من حمافظة �إىل
�أخرى".
و�أكد � ّأن "القرار انت�شل حمافظات اجلنوب من
ن��زاع��ات م�سلحة متكررة بني الع�شائر كانت
حت�صد �أرواح املدنيني ب�شكل يومي" ،داعيا �إىل
ا�ستمرار تطبيق القانون على الع�شائر ،وعدم
الرتاخي فيه ،وح � ّذر من "مغبة اخل�ضوع �إىل
الو�ساطات يف تطبيق القانون".

وحتولت حمافظات جنوب العراق ،خالل الفرتة
ّ
التي �سبقت تطبيق القانون� ،إىل جبهات حرب
بني الع�شائر ،وا�ستخدمت يف املعارك كافة
�أنواع الأ�سلحة ،و�صوال �إىل الأ�سلحة الثقيلة التي
متتلكها الع�شائر.
بدوره ،دعا ال�شيخ عارف ال�ساعدي� ،أحد �شيوخ
حمافظة مي�سان ،احلكومة �إىل "ب�سط �سلطتها
على عموم املحافظات من خالل احلد من �سلطة
الع�شائر ،خا�صة يف اجلنوب" ،و�أكد � ّأن "القانون
انعك�س ب�شكل �إيجابي على �أبنائنا ،حيث كنا
ن�سجل يوميا غارات ع�شائرية يذهب �ضحيتها
الع�رشات" ،داع��ي��ا �شيوخ ووج��ه��اء الع�شائر
العراقية �إىل "دعم �أجهزة الدولة يف تطبيق
القانون ،وعدم الت�ساهل فيه".
ومل تتمكن ال�سلطات من ال�سيطرة على انت�شار
ال�سالح يف املحافظات ،وخا�صة اجلنوبية ،حيث
متتلك الع�شائر كميات كبرية من ال�سالح �ساهمت
يف ات�ساع دائرة العنف الع�شائري.

