
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6111 Wednesday 8/8/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6111  االربعاء 25 من ذي القعدة 1439 هـ 8 من اب (اغسطس) 2018م

Ê« vKŽ UN OÝQð W¹«bÐ cM  X dŠ WO «dF « WÞdA « WOK  ÊU  W UO)« WÞdA « WOL¼ô Î«dE½

WÞdA « W¹œ«bŽ« Ë« WOK  »öÞ V¹—bð sŽ ÎôËR  Í—«œô« UNKOJAð sL{ WOÝËdH « ÕUMł ÊuJ¹

cM  błË Íc « W UO)« WÞdA « nM  w  qLF « W «œô …UŽ«d  ¨ UNðœUO Ë qO)« »u — vKŽ

rz«d'« lL Ë lM Ë WF¹d « …œ—UD*«Ë VOIF² «  U³ł«Ë ÍœRO  ¨ WO «dF « WÞdA « qOJAð W¹«bÐ

r  w² « WO «dF « ·U¹—ô« oÞUM  sL{ WO½u½UI «  UGOK³² « ¡«dł«Ë ¨ q «uI « dOÝ ‚dÞ 5 QðË ¨

ÆÆÆÆ bFÐ X¾A½« b –  WOC ô«Ë wŠ«uM «–  W¹—«œô«  «bŠu UÐ UNDÐdð w² « WDK³*« ‚dD « sJð

n u Ë …dz«œ vKŽ e d  q  qL²A¹Ë ¨ Êb*« wŠ«u{ w  …œUŽ ÂUIð W UO)« WÞdA « e «d  ÊU Ë

W¦ UŁË ÍdDO³ « bLCLK  Èdš«Ë ‰UFMK  W dſË ÆÆÆÆ ÃËd K  dš« Ÿœu² Ë W×KÝö  Ÿœu² Ë

 ÆÆÆ q³D ô«Ë nKF « Ÿœu² Ë lłUC*« V½Uł v « Ã«d K

UNM  ¨ WOLÝ—  ö−Ý W UO)« WÞdA « e d  qLF² ¹ Ê« vKŽ W UF « WÞdA «  ULOKFð VłuðË

¨ ·ËdB*« œU²F « WOL Ë W×KÝô« q−Ý ¨ gO²H² « q−Ý ¨ …—«œô« q−Ý ¨ w uO « e d*« q−Ý

 a « ÆÆÆÆ œ«d ö  W¹œUO²Žô«  «“Ułô« q−ÝË nKF « q−ÝË

Í√d «  U¼U&≈ 8

s  ¨l UM « dOſ s  ` UB « –U ðUÐ —«dI « ÊuJ¹ b

u×½ tłu² « Í√ ¨ÊU ½ù« …UOŠ w  WLÝU(«  UE×K «

tÐ ‰u³I «Ë tO ≈ Œu{d « Ë√ tC —Ë l «u « W ËUI

¨Îö¦  rJKðË ÆUÎLIKŽ Ë√ «ÎÒd  tÐ wðQ¹Ë t bI¹ U  ÊU  ULN

r UHð YOŠ ¨w U(« U½dBŽ w  Ã«Ë“_« q UA  s

U¼d¦ √Ë ¡UOý_« j Ð_ W¹dÝ_«  U¹b×² « …œU¹“Ë q UA*«

 UFL²:« q UA  vKŽ w U² UÐ V× Mð w¼Ë ÆW¼UHð

qš«bð W−O²½ UN U− ½«  bI  w² « »uFA «Ë ÊUÞË_«Ë

 «bMł√ UN  X UH²Ý« d¼UE  s  Xð√ U Ë W*uF «

WO½UB A «Ë ‚dF «Ë V¼c*«Ë WHzUD «Ë s¹Òb « włÒdN

Æ¡«u « vKŽ

 Â«dłù« W× UJ  w   U½«uO(« Â«b ²Ý≈

 w U×² « ‚«“d « b³Ž »U¼u « b³Ž

بغداد

ــمـنـوع تـداولـهـا في ـهـربـة وا ا
االسـواق احمللـية رقم  18لـسـنة
 2008ومــــــنـــــــهــــــا االغـــــــنــــــام

واحليوانات االخرى . 
 U½«uO(« W¹ULŠ

قانون حماية احليوانات •
والطـيـور الـبـرية رقم  17لـسـنة

 .2010 
قــوانـــ اخــرى كـــثــيــرة •
مـنـهـا قــانـون الـكـمـارك وقـانـون
الـصحـة العـامـة وقانـون حمـاية
وحتـــســـ الـــبـــيـــئـــة  قـــانــون
مــكـافــحـة احلــيـوانــات الـضـارة
وقــــــانـــــون حتــــــســـــ جــــــنس

احليوانات .... وغيرها . 
كـمـا ان اغلب دول الـعـالم كانت
ومـاتــزال  تـسـتـخـدم انـواع من
احلــــيــــوانــــات فـي حــــفظ االمن

العام ومكافحة االجرام ..... 
وعــــنـــدمــــا تـــأســــست الــــدولـــة
الـــعـــراقــيـــة في  1921كـــان من
ا كان عليه الطبيعي ان تتأثر 
حــــال  الـــشــــرطـــة فـي الـــعــــهـــد
الـعثـماني  حـيث كان الـبوليس

ــلــوكــة لــغــيــره او جــرحــهــا
جرحاً بليغاً او اضر بها بوجه
اخر ضـرراً جسيـماً ..... وكذلك
من سـم ســـمــكـــاً مـن االســـمــاك
ـوجـودة في نـهـر او تـرعـة او ا
غدير او مـستنقع او حوض او
استعمل في صيدها او اتالفها
طـــــريـــــقـــــة مـن طـــــرق االبــــادة
واد ـتفـجرات وا اجلمـاعيـة كا
الـــكــــيـــمـــيــــاويـــة والــــوســـائل
الـكـهـربــائـيـة وغـيـرهـا ... مـادة
واد 483  ? 482كـمـا عاقب بـا
و  484و  485و  486عـــــــــلى
افـــــــــعـــــــــال اخـــــــــرى ضـــــــــارة
بـاحلـيوانـات . كـمـا عـاقب على
كثير من اخملالفات التي جتسد
ســوء اســتــخــدام احلــيــوانـات

وعدم الوقاية من اضرارها . 
قـــانــــون تــــنـــظــــيم ذبح •
احلــيـــوانـــات رقم  22لـــســـنــة

 .1972 
قـانـون مـكـافـحة الـكالب •
السائبة رقم  48لسنة  1986. 
قــانـــون ضـــبط االمــوال •

فـي مـخــتـلـف الـدول تــشـريــعـات
تــعــتـنـي بـحــمــايـة احلــيــوانـات
ومنع الـعدوان عليهـا  بوصفها
جـزءاً مـن الـثــروة الـوطــنـيـة ....
كـــمـــا تـــعـــتـــني بـــالـــوقــايـــة من
امــراضــهــا  ومــنع اضــرارهــا 
وتنـظيـم االجتار بـها وحـيازتـها

 ....
فـفي جــمـهـوريـة الــعـراق تـوجـد
قـوانـ عـديـدة اهـتـمت بـشـؤون

احليوانات .... منها :- 
ـدني رقم 40 الـقـانـون ا •  
لــــســــنـــة  1951الــــذي تــــنـــاول
واد موضوع جناية احليوان با
ـســؤولـيـة  226 – 221ضــمن ا

عن االشياء . 
قـانــون مـكـافــحـة اجلـراد •

رقم  142لسنة  1960. 
قــانــون الــعـــقــوبــات رقم •
 111لــــــســــــنـــــة  1969عــــــاقب
باحلـبس وبـالـغرامـة او بـاحدى
الــعــقــوبــتــ من قــتـل عــمـداً او
بــدون مــقــتــضى دابــة من دواب
الـــــركــــوب او اجلــــر او احلــــمل

الـعـثـمـاني يـنـقـسم الى صـنـوف
ـــشـــاة والــفـــرســان ثالثـــة هي ا
ـــــدني اي الـــــذيـن يـــــرتــــدون وا
ـــادة  6من ـــدنــــيـــة ا البـس ا ا
نـظـام الــبـولــيس الـصـادر في 8

جمادي االولى  1331. 
ــسـتـشـارة س بـيل ا واشــارت ا
ــــنـــدوب الــــســـامي في دائـــرة ا
البريطاني التي احلقت باحلملة
الــعـسـكــريـة الـبــريـطـانــيـة الـتي
احـــتــلـت الــعـــراق خالل احلــرب
ــيـة االولى 1914 –1918 الــعـا
الى انه في تموز   1917صادق
قـائـد اجلــيش الـبـريــطـاني عـلى
جتـنــيـد قـوة من الـشــبـانـة يـبـلغ
حـدهـا االقــصى من حـيث الـعـدد
 900جــنــدي في واليــة بــغـداد 
 500مـــنـــهم خـــيـــالـــة . وكـــانت
واجـباتـها تـدور في اطار الـعمل
العـسكـري والـعمل الـشرطي ....
لـذلك توزعت الـشبانـة ب قوات
اجلــيـش الــعـــراقي و الــشـــرطــة
الـعـراقـيـة بـعـد تـأسـيـسـهـمـا في
ــمــلــكــة الــعــراقــيــة .... وعــنــد ا
تـــألــيـف احلــكــومـــة الــعـــراقــيــة
اصـــدرت وزارة الـــداخــلـــيـــة في
1/9/ 1922امــراًبـتــنــظــيم قـوة
الـــشــــرطــــة الـــتـي كـــانـت تـــضم
حـــــــــوالي  3000شـــــــــرطـي في
ــــشـــاة واخلــــيـــالـــة صــــنـــوف ا
والـهــجـانــة ...... واحـدث نــظـام
لــصــنــوف قـوى االمـن الـداخــلي
رقم  2لسنة  2012والتـعلـيمات
رقم  3لسنة  2015الصادرة عن
وزارة الداخلـية لتسهـيل تنفيذه
.... عـــدت اخلـــيــــالـــة من ضـــمن
ـنـصوص عـليه الصـنف الـعام ا

øl «uK  Œu{d « Â√ W ËUI*« øÈbł_« U

fLOK ≈ f¹u

بغداد

إلى كــيـان جــديـد أكــثــر ديـنــامـيــكـة
وأكـــثــر حــركـــة وأكــثــر لـــيــونــة في
الـــتـــعـــامل الـــيـــومي مـع ضــرورات
ـســتـجـدّة. لـكن احلـيـاة اخملـتــلـفـة ا
مـــثـل هــــذا الـــتــــحـــول فـي الـــفــــعل
والـسـلـوك الـيـومي قـد جـرّ الـويالت
عـلى شــعـوب وأفـراد ومــجـتــمـعـات
رأت فيه تضيـيقًا للحـريات وتقييدًا
ـألوف في لـلـتـقالـيـد وخـروجًـا عن ا

احلياة التقليدية.
من هــنـا جنـد من الـطـبـيـعي تـكـرار
مـثل هـذا السـؤال من قـبل كـثـير من
الـبـشر واألشـخـاص الـذين يُعـمـلون
الـفكـر سلـبًـا أم إيجـابًا عـلى صعـيد
شـخـصيّ أكـثـر مـنه مـجـتـمـعـيًـا في
بــعض األحــيــان. فــعــلى الــصــعــيـد
األسري مثالً كثيرًا ما جند احليرة
في عــــيــــون وأفـــكــــار أحـــد األزواج
ـشكلـة منـزليـة مع الشريك تـأثر  ا
اآلخــر وبــســـؤاله: هل أســـتــمــرُّ في
نـــسـق احلـــيــــاة هـــذا بــــالــــرغم من
تنـغيصه حـياتي وإحالـتها جـحيمًا
مـنـذ أمد? وجنـد ذات الـتـساؤل إزاء
زوجة متطلبـة أو أمَ متسلّطة. وهذا
يـنـطـبق عـلـى الـصـعيـد االجـتـمـاعي
لألوطـان واجملتـمعـات. ففي الـعراق
ـقــاومـة تـشــتــد هـذه األيــام وطــأة ا
والـرفض من لـدن مـجتـمـعـات ومدن
وقصبات ابتليت منذ سن بساسة
فـاسـدين وأحـزاب فـاشـلـة لـيس لـها
من مـســوّغ لـلــوجــود سـوى الــعـمل
عــلـى نــهب ثـــروات الــبـالد وإفــقــار
العباد وتـخلّف احلياة في كلّ شيء
إالّ في زيـــادة جــيـــوش الــعـــاطــلــ
وتــدمــيــر الــبــنــاء وزيــادة تــصــحّـر
ـــائـــيـــة ـــوارد ا األرض وجـــفـــاف ا
بـــســـبـب الـــفـــشل في إدارة شـــؤون
الــوطن واألرض واإلنـســان وفـقـدان
اخلطط والبرامج التي تبني وتعمّر
وتـقـدّم. فــكلّ مـا يـنـتـمي إلى الـوطن
واطن ومـصلـحـته العـلـيا وخـدمـة ا
لــيس قــائـمًــا أو بـاألحــرى لـيس من
أولويات أحزاب السلطة في البالد
مـا أدّى إلى االنـتــفـاضـة الـشــعـبـيـة
الــتـي يــشـــتـــدّ أوارُهــا بـــالـــتـــتــالي

مـــهـــمــا كـــان نـــوعـــهــا وشـــكـــلـــهــا
وحـجـمـهـا. أما الـتـاريخ فـسـيـكون
من الــدعـــامــات األولى بـــســبب مــا
يتركه من آالم وذكريات ومنغصات
حــــيـــاتــــيـــة في حــــيـــاة اإلنــــســـان
واجملـتــمــعــات واأل والــشــعـوب.
ـرجع الـذي يعـود إليه فـهو يـبقى ا
اإلنـسان فـي رسم مالمح مسـتـقـبله
أو في تـــغــيـــيــرهــا إن كـــان نــحــو
األفـــضل مـــســـتــــفـــيـــدًا من عـــبـــره
ودروسـه أو نــحــو األســوأ ضــاربًـا
عرض احلائط كل مـا قدمه من هذه

ومن غيرها من العبر.
W ËUI*« ÕË—

ــــقــــاومــــة ومـن ثمّ رفض إن روح ا
ـعاش هي فـي األغلب من الـواقع ا
طــبـيــعــة الــنـفس الــبــشــريـة وهي
تُحسب ضـرورية أيضًـا في مسيرة
األ والــدول واجملـتــمــعــات الــتي
تــفـكــر وحتــلّل وتــعــتـز بــوجــودهـا
وتـفــخـر بــكــيـانــهـا بــالـرغم من أنّ
ـنـدرس من ـاضـي ا الــبـكــاء عـلى ا
دون تـفــكـيـر وال تـفـعـيل وال تـعـديل
وال تـغـيـيـر يـبـقى نـاقـصًـا ال يـنـفع.
ـة مـعـظم فـعـندمـا اكـتـسـحـت العـو
تقـدمة وانساقت دول اجملتمـعات ا
ومجتمـعات لتبريـراتها وحتوالتها
ي بـكل انـسـيـابـيـة وسط تـأيـيـد أ
صـــــارخ صـــــار لـــــهـــــا أعـــــداء في
ـقــابل الـذي لم يـسـعفْ ــعـسـكـر ا ا
ذاتَه لــلـقــنـاعــة بـكــون هـذا الــشـكل
اجلـديـد من الـسـيـاسـة الـدولـيـة قـد
جـعل العـالم قـرية صـغيـرة وحتوّل

في حـياتـنا الـبشـرية تـتبـاين سبل
الــتـفـكـيـر والـفـعل اإلجـرائي بـشـأن
أسئـلة مهـمة ومفـصلية أحـيانًا في
ســيــاق الــعــيش الــعــام واخلــاص.
وإزاءهــــــا تـــــتـــــبـــــاين مـن ثم ردودُ
األفــعــال أيــضًـــا من شــخص آلخــر
ألســبـــاب عــديــدة مــنــهــا تــربــيــته
الـبــيـتــيـة وثــقـافــة اجملـتــمع الـذي
يعيش فيه وشكل التعليم الوطني
ـصـدر التي الـذي يـتـلقـاه وطـراز ا
ا أسباب يستقي منها علومه ور
أخرى مـنها الـنفسـية واالجتـماعية
واألخالقـــــيـــــة ومـــــا ســـــواهـــــا من

مسببات.
الــســكــوت والـــرضــوخ أو الــرفض
ــقــاومــة من الـــعــبــارات بل من وا
ـفاهيم الـفلـسفـية الـتي يصـادفها ا
كل إنـــســـان وسط اجملـــتــمـع الــذي
يقـيم فيه. وهـي بطبـيعـة احلال من
ــــكن أن تـــوجه األســـئــــلـــة الـــتي 
ا فـيـنـا نـفحـة بـشـرية للـجـمـيع طـا
ونــســمــة إنــســانــيــة وعــقـل يــفــكـر
ـفـاهيم ويـحـلل ويـقـرر. فـفي هـذه ا
من اخلـصوصـية بـقدر مـا فيـها من
اجلـــمـــاعـــيـــة فـي حتـــديـــد الـــرؤى
ـناسب واألهـداف واتـخاذ الـقـرار ا
بــالــتـنــاسب مع الــتــحــديــات الـتي
قاربات تطرحـها الظروف وشـكل ا
ــكـان الــتي يالقــيــهـا الــبــشــر في ا
. ـنـاسبـ أو اخملـتـلـف والـظـرف ا
ـكـان قـد يـكـونـان من فـالـظـرف أو ا
بـ األسس والعـوامل الـتي تـطرح
وتـؤثــر في مــثل هــذه الـتــحــديـات

األســريــة مــثالً تــبــعًــا لــلــتــقــالــيـد
والـقـوانـ الـعـائـلـيـة. فـاألم مـهـما
كــانت مــتــســلـطــة في نــظــر الــكــنّـة
ســتـبــقى كــلــمــتُـهــا هي األعــلى في
البيت واألخ األكبر أو الـبنت البكر
سـيــكـون لــهـمـا الــبـاع الــطـويل في
قــرارات الـــعــائـــلــة واألنـــثى كــذلك
هــا أوفـر في الـتـقـديـر سـيـكـون حـظـُّ
واالحـــتــرام أكـــثـــر من الـــذكــور في
األسـرة الـواحـدة. فهـذه من طـبـيـعة
احلـيــاة. وكـذا بــالـنــسـبــة لألوطـان
ِ واأل يبـقى الـسكـوت خلاطـر ع
فـالن وعالّن أو خــوفًــا من ســطــوة
هــــذا احلــــزب أو ذاك الـــتــــشــــكـــيل
ـرجع ــسـلّح أو خــجالً من هــذا ا ا
الــدّيـني أو صــاحب تـلك الــعـمـامـة.
وقــد يــطــول الــصــبــر حــتى حــدود
االنـفــجـار حــيث يــفـقــد الـبــشـر مـا
ــثل صـبــر أيـوب. عـنــده من طـاقــة 
ـنتفض وهذا مـا يحـصل لشـعبـنا ا
ابـتــداء من ثــغــر الـبــصــرة ومـرورًا
ــدن اجلــنـوب اجملــاورة ووصـوالً
إلى الــعـاصـمــة بـغـداد. ومَن يـدري

دّ الغاضب? إلى أين سيقف ا
هـــنــاك مَن يـــقــول بـــالــصــبـــر عــلى
األشياء والـرضوخ لها في الـنهاية
مـهـمــا كـانـت األسـبـاب والــعـواقب.
وهـــذا من ســمـــة الـــقــبـــول األعــمى
بشكل احلياة والترسخ في القناعة
ـا هو قـائم الـنـاقـصـة والـسـاذجـة 
بــالـرغـم من قـتــامـته وعــدم وضـوح
ـا هـو شكل الـرؤيـة فـيه. بل هـذا إ
قدرة في من أشكـال العـجز وعـدم ا
ـواقف الـصــائـبـة وتـقـريـر اتـخـاذ ا
ـصـيـر. وقـد يـشـكّل أيـضًـا ظـاهرة ا
سـلـبـية تـطـبع سـمة شـعب بـأكـمله
ـــــا هـــــو قــــائم حـــــ الــــقـــــبــــول 
ــتـهـرّ مـهـمـا والـرضـوخ لـلـواقع ا
كـان مـزريًـا أو حـرجًـا في حـيـثـيـاته
ونتـائجه التي قـد تبدو كـارثية. أي
ــعــنى آخــر مــثل هــذا الــســلــوك
يعـني هـروبًا نـحو اجملـهول أو إلى
اللّاوضوح والـضبابيـة في االنتقاء
األمثل لألمور والقرارات ما يعني
فقـدان الوعي في االخـتيـار وترتيب

األولــويــات واالحــتــيــاجــات. وتــلك
سـمـة الـشـعـوب الـنائـمـة والـبـائـسة
الــتي تــقــبل وتــقــرّ بــسـلــطــة عــلــيـا
لــلـقـاضـي الـظـالم واجلـالّد الـقـاسي
واحلــاكم الـفـاسـد الـذين ائـتـمـنـتـهم
جهالً عـلى لتـقريـر مصـيرهـا بسبب
رؤيتها الناقصة مهما كانت قساوة

قرارات وأفعال هؤالء جميعًا.
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ـقـابل لـو اجتــهـنـا صـوب سـمـة بـا
الرفض أو مـقاومة مـا ليس منـصفًا
وإنـسـانـيًـا وعـلـمـيًـا فـإنـنـا سـنـجـد
أنـفـسـنـا أمـام كمّ هـائل من األسـئـلة
واالستفسارات لغاية بلوغ اجلدلية
فـي انـــــتــــقـــــاء صـالح وجــــدوى أيّ
مــنــهــمــا. هــنــاك مَن يــرى أن مــبــدأ
قـاومة قـد يكـون قاسـيًا الـرفض وا
في مــحــتــواه وشــديــد الــتــقــبل في
ـقـابـلـة فـحــواه من جـانب اجلـهـة ا
نـظرًا لـفراغه من أيـة سـمة لـلمـرونة
ومن ثمّ بـالقـبـول باحلـلـول أو حتى
بأنصاف احللول. لـذا تبقى فرضية
ـثابـرة لدى الـصبـر وطول األنـاة وا
ــتـذبــذب في انــتــظـار هــذا الـنــفــر ا
احلل أو احلــــلـــــول الــــقـــــادمــــة من
الـــــســـــمــــاء هـي األرجح فـي ضــــوء
تــفــعـــيل نــظــريــة االنــتــظــار ومــنح
ـشـكـلـة الـقـائـمـة مـزيـدًا من الـوقت ا
واإلدراك لزيـادة التـفاعل مع احلدث
ومع الــظـــرف حلــ بــلــوغ عــتــبــة
الصدّ التي ال رجعـة عنها وال مجال
لـلـتـراجع عن رفض مـا هو قـائم من
وضـع مـزرٍ ومــثــبّط. لــكنّ مــثل هـذه
النظرة الوسـطية بالتـجمّل بالصبر
غـــيــر اجملـــدي تــبـــقى تـــدور ضــمن
نـظريـة الـتوافق الـتي يكـون حـبلُـها
ــكن قــصــيـــرًا أو مــتــوســطًــا وال 
الـتــعــويل عـلــيه إلى مــديـات أكــثـر.
"إنّـمـا للـصـبـر حدود" كـمـا تـقول أم
كلـثـوم في إحدى أغـانيـها. ومن ثمّ
إن كان مفهوم االنـسجام والتناسق
تـناقـضة عـطيـات القـائمـة وا بـ ا
فـي بـعض ردودهـا وآلــيـاتـهــا سـيـدَ
ـوقـف لـفئـة مـعـيـنـة في حـقـبـة من ا
الـدهــر فـإنه لن يـكـون كـذلك ألتـبـاع

والــتـوالـي. فـمن حق أي إنــسـان أن
ــصـلــحـته وال يــبـقى يـقــرّر الـنــافع 
ــملّ طــيــلــة حتت قـــبــة االنــتــظــار ا
حـيـاته فـاغـرًا فـاه مـن دون نـتـيـجة.
فـهــو لن يـعـيش سـوى مـرة واحـدة
ذلك أنّ احلــــــــيـــــــاة إنْ هـي ســـــــوى
حلـظـات إحـسـاس وشـعـور وحـرية
حـركة وفـكـر واستـراحـة بعـد تعب.
من هـنـا تـأتي أهـميـة اتـخـاذ الـقرار
ــنـــاسب من ــنـــاسب في الـــوقت ا ا
أجل تقرير النافع والصالح للتوجه
إلــيــهــمــا واالبــتــعــاد عن غــيــره من
قـزّز ورفض كل أداء تافه الضـارّ وا
وضار وقاتـل. والعبـرة في مَن يُقدم
عــلى خــطـة جــريــئـة لــكــسـر جــلــيـد
االنــتــظــار ورفض الــبــقــاء في دارة
اخلنوع واخلضوع ألجندات دخيلة

مدمّرة للنفس واجلسد معًا.
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قد يكـون القرار باتـخاذ الصالح من
غير النـافع من اللحـظات احلاسمة
في حياة اإلنسـان أي التوجه نحو
مقاومة الـواقع ورفضه أو الرضوخ
إليه والقبول به مهما كان ما يقدمه
ويــأتي به مــرًّا أو عــلــقــمًــا. وتــلــكم
مـــــــثـالً من مـــــــشــــــاكـل األزواج في
عـــصـــرنـــا احلــــالي حـــيـث تـــفـــاقم
شـاكل وزيادة الـتحـديات األسـرية ا
ألبـسط األشــيـاء وأكــثـرهــا تـفــاهـة.
وهي تنـسحب بالـتالي عـلى مشاكل
اجملـتــمـعــات واألوطــان والـشــعـوب
الــتي فــقـدت انــســجـامــهــا نـتــيــجـة
ـة وما أتت من مـظاهر تداخل الـعو
اســتــفـاقـت لـهــا أجــنــدات مــهـرّجي
ـذهب والـعـرق الـدّيـن والـطـائـفـة وا
والــشـــخــصـــانـــيــة عـــلى الـــســواء.
كن الـتـعويل وبـالنـتـيجـة فـإنه ال 
عــلى قــرار الــســكــوت والــقــبـول أو
ــــقـــاومـــة إالّ في ضـــوء الـــرفض وا
اســتــعــداد الـشــخـص ونـوع الــقــيم
والـثقافـة التي يـحمـلهـا ويسـتجيب
لـهـا والـشـعـور والـغـيـرة والـضـمـير
الـتـي يـتـحـلى بـهـا في قـرارة نـفـسه
وبراعة عـقله. فهـناك من البـديهيات
ـــكـن جتـــاوزه في احلـــيـــاة مـــا ال 

ـكـنـهـا في حلـظـات شــعـوب حـيـةّ 
حــاســمــة اســتــرجــاع حــضــارتــهـا
وتـاريـخـهـا وهـيـبتـهـا عـبـر اجـترار
مـاضـيـهـا وتـطـبـيق مـا أفـلحـت فيه
في حلــظـة تــاريـخــيــة حـاســمـة من
الــزمن لـتــعــيـد أمــجـادَهــا وتــغـلق
الــطــريق أمـــام األغــراب والــدخالء
ــــفــــســــدين في ـــنــــدسّــــــــ وا وا

األرض.
ــطــلــوب من الــعــراقــيــ الــيــوم ا
مــزيــدًا من الــشــجــاعــة في اتــخــاذ
الـــقــرار الـــصــائب والـــتــنـــاغم مع
ـــثــقـــفـــ والـــعــقالء مــوســـيـــقى ا
والـتـكـنوقـراط وسـائـر الـداع إلى
طالب بإعادة بناء دولة مدنيـة وا
هــيــبــة الــوطن وســيــادة الــقــانـون
واالحــتـكــام لــلــمـســاواة وتــطــبـيق
الــعـــدالــة ومــحــاســبــة الــفــاســدين
واســتـبـعـادهـم واسـتـعـادة األمـوال
ـــســـروقـــة لــلـــخـــروج من الـــنــفق ا
ــــظـــلم. واحلــــكـــمـــة فـي الـــرفض ا

ومـقـاومـة الـواقع الـفـاسـد تـنـبع من
الـضـمـيـر احليّ والــرؤيـة الـوطـنـيـة
الـصادقـة واحلـرص الصـحـيح على
مصلحة الوطن الـعليا وعلى حقوق
ــواطن الــذي بــقي أســيــر أحــزاب ا
ورمـوز نـكــثت بــوعـودهــا وتـاجـرت
ـــشـــاكـــلـه وضـــاعـــفت من أزمـــات
الــبالد وسـرقـت آمـالَه في ديــامـيس
الليل وعـزّ النهـار من دون حياء وال
خـجـل وال خــوف من الــســمــاء. أمّـا
متلـكات العامة وجتاوز اإلضرار با
احلدود السـلميـة التي تعطي احلق
كلّ احلقّ لـلـتــظـاهـر والـتــعـبـيـر عن
سـتور فـهذه تـبقى الرأي وكـشف ا
خطوطًا حـمراء ال مجالَ لـتجاوزها.
ــمـتــلــكـات الــعــامـة أيــنــمـا فــهــذه ا
وُجـدت ال يـنـبغي أن تـكـون مـشـاعًا
تـعارف عـليه "للـفرهـود العـراقي" ا
إنّـمـا هي مـلـك اجلـمـيع ولــلـجـمـيع.
ومن ثمّ حتـطـيمُـهـا وخسـارتُـها هي

خسارة للعابث بها قبل غيره.
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ــادة  1من في الــبـــنــد اوالً من ا
النـظام اعاله . لـكنـها لم تـتطرق
الى الهجانة كصنف من صنوف
قـــــــوى االمـن الـــــــداخـــــــلي  الن
ـركبـات حلت مـحل اجلمال في ا
دوريـات الـشـرطـة مـنـذ اكـثـر من

 50سنة . 
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ا تـتميز به بعض انواع ونظراً 
الــكالب فـي حــاســة شم قــويــة 
ــنـبـعـثـة من وخـاصـة الـروائح ا
االجـــســام واالشـــيــاء  ومـــنــهــا
جـــــــسـم االنـــــــســــــــان  فـــــــقـــــــد
اسـتـخدمـتهـا الـشرطـة الـعراقـية
في مـجاالت عـديدة واهـما كشف
ـتفجرات وعـمليات اخملدرات وا
الــتــشـخــيص في الــتــحـقــيــقـات
اجلـنـائـيـة ... لـذلك سـنـحاول ان
نـتـعـرف في هــذه الـدراسـة عـلى
صور اسـتـخدام احلـيـوانات في
الـــعـــراق الغــــراض حـــفظ االمن
ومـــكـــافــــحـــة االجـــرام من خالل
الـتــعــرف عـلـى صـنــوف شــرطـة
الــهــجــانــة واخلــيــالــة والــكالب
الـبـولـيــسـيـة في فـتـرة االحـتالل
الـــبــــريـــطــــاني لـــلــــعـــراق خالل
الــــــســــــنــــــوات 1918 – 1914
اعـــــتــــــمـــــدت قـــــوات االحـــــتالل
اســـتــحـــداث قــوة من الـــشــرطــة
تـــســـتـــخــــدم اجلـــمـــال وتـــؤدي
واجـبــات حـفظ االمن ومـكـافـحـة
ـرتــبـطـة االجـرام في الــبـوادي ا
ـنـتفك بـألـويـة الـدليم االنـبـار وا
الـناصرية والـديوانية الـقادسية
وذلك لـلـتـدخل الـسـريع في فض
ــنـازعــات بـ الــعـشـائــر الـتي ا
غـالـباً مـا كـانت تـتـنازع من اجل
السـيـطـرة على االبـار او بـسبب
ارسات  الـغزو واالخذ شيـوع 
بـالـثأر .... الخ وكـان يطـلق على
تـــــلك الـــــقــــوة بـ الـــــبــــيـــــرق ثم
استـحدث بـيرق اخـر في منـطقة
وصل اجلزيـرة الـتابـعـة للـواء ا
سـنة  1922... وفي سـنة 1923
 الــغــاء الـبــيــارق واسـتــحـدث
بدلهـا شرطة نظـامية هي شرطة
الــهـــجــانــة مــســؤولــة عن حــفظ
االمن في الـبـاديــة اجلـنـوبـيـة –
الــغــربــيــة من وادي حــوران في
لواء الدليم االنبار حتى احلدود
الـكـويتـيـة مع تـشكـيل مـفارز من
الــهـجــانــة في مـخــافــر الـرحــبـة
والرهيمـية واحلياضية في لواء
الــديــوانــيــة . وفي ســنــة 1929
كـانت شـرطـة الـهـجـانـة تـمـارس
عـمـلـهـا في مـواقع عـديـدة ضمن
البادية اجلنوبية وهي السلمان
 الشـبكـة  النـخيب  الـبصـية 
مــنــطــقــة احلــيــاد  االنــصــاب 

صفوان  –محيور . 
وبـــعــد اســـتــحـــداث مــديـــريــات
شرطـة الـبـاديـة اجلنـوبـيـة سـنة

 1929والـشـمـالـيـة سـنة 1942
واجلـزيـرة سـنة   1946احلقت
مــفـارز شـرطــة الـهـجــانـة بـهـا 
وتـقلـص دورهـا تـدريـجـيـاً بـعد
الـتـوسع بـاسـتـخـدام الـوسـائط
اآللـية في اعمـال شرطة الـبادية
... بـــحــيث لم يـــبق من شــرطــة
الـــــهــــجــــانـــــة في مــــنـــــتــــصف
اضي اخلمسينيات من القرن ا
سوى  130هـجانـاً يعـملون في
الـتـعـقـيبـات احملـدودة ومـراقـبة
ـناطق الـعشـائريـة في مواسم ا
الــرعي ... حــتى انـتــهى دورهم
بـتطـور احوال شـرطة الـبادية .
لـلـمـزيـد من الـتـفـاصـيل يـراجع
كـتـاب  –احملـيط في تــشـكـيالت
الــشــرطــة الــعــراقــيــة  –اجلــزء
االول  –مطبعة العاني  –بغداد

 – 1945 –صفحة  360. 
امـــا اســـتـــخـــدام اخلـــيـــول في
الـشرطة العـراقية فكـان معروفاً
ة والـعـصر مـنذ الـعـهود الـقـد
االسـالمي  وكــــــمـــــا ســـــبق ان
اشرنا ان الفرسان كانوا صنف
من صــــــنـــــــوف الــــــبــــــولــــــيس
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ونـظراً الهميـة الشرطـة اخليالة
فـان كــلـيــة الـشـرطــة الـعــراقـيـة
حرصت مـنـذ بـدايـة تـأسـيـسـها
عـلى ان يكـون جنـاح الفـروسية
ضــــمن تــــشـــكــــيـــلــــهـــا االداري
مـسؤوالً عن تـدريب طالب كلـية
او اعداديـة الشرطـة على ركوب
اخلــيـل وقــيـــادتـــهــا  مـــراعــاة
الدامــــــة الــــــعــــــمل فـي صــــــنف
الشرطة اخليالة الذي وجد منذ
بـداية تشكـيل الشرطة الـعراقية
 لــيــؤدي واجــبــات الــتــعــقــيب
طاردة السريعة ومنع وقمع وا
اجلــرائم  وتــأمـ طــرق ســيـر
الـقـوافل  واجـراء الـتـبـلـيـغـات
الـــقـــانـــونـــيـــة ضـــمن مـــنـــاطق
االريـاف العـراقـيـة التـي لم تكن
ـبـلـطـة الـتي تـربـطـهـا الـطـرق ا
بـالوحـدات االدارية  –النواحي
واالقضية  –قد انشئت بعد ....
وكانت مـراكز الـشرطـة اخليـالة
دن  تـقام عـادة فـي ضواحـي ا
ويـشـتـمل كل مــركـز عـلى دائـرة
ومـوقف ومــسـتـودع لالســلـحـة
ومــسـتــودع اخــر لـلــسـروج ....
وغرفة لـلنعال واخرى لـلمضمد
البـيـطـري وثـالـثـة لـلـسراج الى
ـــضــاجع ومـــســتــودع جــانب ا

العلف واالصطبل ... 
وتــوجب تــعــلــيــمــات الــشــرطـة
العـامة عـلى ان يـستـعمل مـركز
الـــشــرطـــة اخلـــيـــالــة ســـجالت
ــركـز رسـمــيــة  مـنــهـا ســجل ا
الـيـومي  سـجل االدارة  سجل
الــتــفــتــيش  ســجـل االســلــحـة

ــصــروف  وكــمـــيــة الـــعــتـــاد ا
وسجل العلف وسجل االجازات

االعتيادية لالفراد .... الخ 
وتــوجب الــتـعــلـيــمــات عـلى كل
مأمـور مركـز ان يعـتني بـتهـيئة
ا يلي:- واعداد قوائم خاصة 
اسـمـاء الـقـرى واحملالت •
ـعـروفـة بـارتـكـاب اعـمـال غـير ا

قانونية . 
قــائــمــة احــصــائــيــة عن •
اسماء اخملتارين وعدد النفوس
ــــصـــــائف ودور الـــــســــكـن  وا
سـلـح  ـشافي الـعـامـة  ا وا
ـــــراعـي  مـــــيـــــاه الـــــشــــرب  ا
ــــــــــواشي  ـــــــــزروعـــــــــات وا ا
ـراكز قـائـمة ا • الـعشـائر. 
احلـيـويـة كــاجلـسـور والـسـدود
والـــنـــواظم والـــتـــرع واالمـــاكن
ــــــــــطــــــــــارات االثــــــــــريـــــــــــة وا
ـــســـتـــودعــات احلـــكـــومـــيــة وا
والـدوائـر الـرســمـيـة كـالـكـمـارك
ــســتــوصــفــات ... والــبــريــد وا
ودعامات احلدود وارقامها ....
االمـــاكن ذات اخلــطــورة •
واالهــمـــيــة اخلــاصــة كــاالنــهــر
ـمــالح والـعــيـون والــغـابــات وا
ــاء ــعـــدنــيــة ..... ويــنــابــيع ا ا
ـــســتـــنــقـــعــات ... والـــطــرق وا
ـبلـطـة والفـرعـية والـوعرة .... ا
والــطــرق الـتـي يـتــعــذر وصـول
ـرور منـها وسائط الـنقل الـيه ا
عند هطول االمطار والثلوج . 
قـــــوائـم امــــــاكن صــــــنع •
الفحم ومخازن احلبوب االهلية
ـنازل التي ومواقع اخلـانات وا
ـــبـــيت او اعــتـــادت الـــقـــوافل ا

االستراحة فيها. 
ـهجورة قـائمـة بالـقرى ا •

همة .  واخلرائب ا
وواضح ان الــشـرطـة الـعـراقـيـة
كــانت قـد اعــتـمــدت عـنــد بـدايـة
تــأسـيــســهـا ســنـة  1922حـفظ
االمن بــالــصــحــاري والــبــوادي
بواسطة شـرطة الهجانة وحفظ
االمـن في الــــــقــــــرى واالريــــــاف
بــواسـطــة شـرطــة اخلـيــالـة  ...
وبعد تزايد استعمال السيارات
والـدراجـات في الشـرطـة اصبح
االعـتــمـاد قـائـمــاً عـلى الـشـرطـة
احملــلـــيــة وصـــنــوف الـــشــرطــة
الـتـخــصـصـيـة كـشـرطـة الـسـكك
ــوانئ والــكـهــربــاء والــنــفط وا
والــــنــــجــــدة واحلــــراســـات ....
وغـيـرها  هـو االسـاس في حفظ
االمن الـعام ومـكافـحة االجرام 
كما تـصاعدت العنـاية بتخفيف
اعــــبـــــاء مــــديــــريــــات شــــرطــــة
احملــــافــــظــــات بــــاســــتــــحـــداث
مــديـــريــات عـــامــة لالمـن ســنــة
 1957وللـسفر واجلنـسية سنة
 1965ولــلـــحــدود ســنــة 1973
ـــرور ســـنـــة   1974ومـــنـــذ وا

مـــنــتــصف ســتـــيــنــيــات الــقــرن
ــــاضي  وبــــفـــضـل انـــفــــتـــاح ا
الـشرطـة الـعـراقيـة عـلى عدد من
ـــانــــيـــا دول اوربــــا ومـــنــــهــــا ا
الشرقية  استحداث جناح في
ركز كليـة الشرطة بـإسم جناح ا
الـتـدريـبي لكـالب الشـرطـة يـقوم
عـلى فكرة استـثمار مـا تمتاز به
بـعض انـواع الـكالب من حـاسـة
شم قـــويــــة وخـــاصــــة الـــروائح
نـبـعثـة من االجـسام واالشـياء ا
وبــشـكل خــاص جــسم االنــسـان
.... ومن ابــــرز اســـتــــخــــدامـــات
الـــكالب الـــبـــولـــيـــســيـــة كـــشف
ـــــتــــفـــــجــــرات  اخملــــدرات او ا
وتشخـيص مرتكبي اجلرائم من
ـتـهمـ االخـرين اسـتـناداً بـ ا
الى شم الكلب لـرائحة منديل او
جـوارب او حــذاء عـثـر عـلـيه في
ـــة عــــائـــد الى مــــســـرح اجلــــر
مـرتــكـبــهـا .  وتــسـتـلــزم سالمـة
عـمــلـيــة الـتـشــخـيص بــواسـطـة
الـكالب الـبـوليـسـيـة عـدة شروط

هي :- 
ان يـــــعـــــثـــــر فـي مـــــحل •  
احلـادث االجــرامي عـلى اثـار او

مواد معينة ذات رائحة . 
ان يـــــــجـــــــلب الـــــــكـــــــلب •
الــبـولــيـسـي الى مـكــان احلـادث
واد او ويوعز له بأن يشم تلك ا
االثـــار او تــنــقل الــيه من مــكــان
وجــودهــا لــيــشــمــهــا قــبل زوال

رائحتها . 
ان يــكـــون هــنــاك مـــتــهم •
ــة او اكـثـر من بـارتـكــاب اجلـر

متهم واحد . 
وتـتم عـمــلـيــة الـتـشــخـيص بـان
ــتـــهـم بــ ثـــمـــانـــيــة يــوضـع ا
اشـخـاص اخــرين مـشــابـهـ له
ويـجــلـســون خـلف بـعــضـهم في
صف طــــابـــور وبـــ كل مـــنـــهم
مـسـافة خـطـوة واحـدة تقـريـباً .
ثم يؤتى بالكلب البوليس ويشم
االثـــــر او الــــشـيء  فـــــاذا كــــان
ـــــة مـن بــــ مـــــرتـــــكب اجلـــــر
ـــــوجـــــودين في االشـــــخــــاص ا
ـا له من الـطـابـور فـان الــكـلب 
حــاســة  شم قـــويــة يــتــمــكن من
تــمــيـيــزه فــيــمـسـك به او يــنـبح

بالقرب منه . 
يــقــوم احملـقـق الــذي قـام •
بـعـمــلـيـة الـتـشـخــيص بـتـنـظـيم
مــحـــضــر حتـــريــري بـــعــمـــلــيــة

التشخيص . 
وفي الـــوقت الـــذي انـــتــهى دور
شـــرطـــة الـــهـــجـــانـــة و شـــرطــة
اخلـيـالـة في الـشـرطـة الـعـراقـيـة
فــــــان ادارة وتـــــــدريب الـــــــكالب
الــبــولــيـــســيــة مــازالـت قــائــمــة
وشــهــدت تـــطــورات ايــجـــابــيــة

واسعة .... 
{ لواء شرطة متقاعد 
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