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من  مالية،  مبالغ  على  الحصول  أجل  من  قبلية،  واعتداءات  مشاكل  وسط  عراقيين  عالقين  وسماسرة  وسطاء  يبتز 
التعويضات التي صارت وسيلة لإلثراء السريع، على حساب هيبة القانون الذي غاب في مقابل حضور األعراف العشائرية

وسطاء يجنون 
ثروات من النزاعات 
القبلية في العراق

سماسرة 
الدم

بغداد ـ  أمير العبيدي

سامان  العراقي  األربعيني  نجح 
ــبـــاح، فـــي الـــرجـــوع إلــــى مــنــزلــه  صـ
بمنطقة األمني الثانية في بغداد، 
أكبر تهديد لحياته، نجم عن نزاع  بعد حل 
ــــد جـــيـــرانـــه بــســبــب مــشــاجــرة  بــســيــط مــــع أحـ
أطـــفـــال الــعــائــلــتــني، ســـرعـــان مـــا تــحــولــت إلــى 
منزله  استهدف  والعصي  باألسلحة  هجوم 
وأدى إلــى تــدمــيــره، األمـــر الـــذي اضــطــره إلى 
الــهــروب بــأفــراد عائلته والــلــجــوء إلــى بيوت 

أحد األقارب.
بــعــد أســـبـــوعـــني نــصــحــه صـــديـــق فـــي الــعــمــل 
ــع، يـــتـــجـــاوز روتـــني  ــريـ ــل سـ بــالــلــجــوء إلــــى حـ
تــقــديــم شـــكـــوى إلــــى مـــركـــز الـــشـــرطـــة أو رفــع 
ــي املـــحـــاكـــم املـــخـــتـــصـــة، عـــبـــر طــلــب  دعــــــوى فــ
من  املنحدر  سامان  أن  غير  قبيلته،  وساطة 
أصول تنتمي ملحافظة السليمانية في شمال 
الــعــراق، لــم يــتــواصــل منذ قــدومــه إلــى بغداد 
قبل عشرين عامًا، مع أفراد عشيرته التي لن 
يكون لها تأثير يذكر في العاصمة العراقية.

حصة الوسيط ربع مبلغ الدية
لم يكن أمام سامان، غير اللجوء إلى وسيط، 
يــتــمــتــع بــمــنــزلــة ديــنــيــة وعـــاقـــات عــشــائــريــة 
كريم  الوسيط  التقى  صديق  وعبر  واســعــه، 
زامــــل األعـــرجـــي، فــي مــقــهــى شــعــبــي بمنطقة 
إلــى »ما  األمـــور  أن تتطور  بــاب املعظم، قبل 
ال تحمد عقباه«، مع العائلة املعتدية والتي 
حــصــل الــوســيــط مــنــه عــلــى أصــولــهــا القبلية 
ــتـــى يــتــســنــى لــــه االتـــــصـــــال بـــهـــم وتــهــيــئــة  حـ
»جــلــســة حـــق« أســفــرت عــن تــعــويــض صباح 
 3800 )تـــعـــادل  ديــنــار  مــايــني  بمبلغ خمسة 
دوالر أمــيــركــي( وفـــق مــــادة »دوســــة الــبــيــت« 
التي تعني انتهاك حرمة املنزل وترويع أهله 

بحسب القانون العشائري العراقي.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  يــــوضــــح صــــبــــاح لـــــ
ــــذي حـــصـــل عــلــيــه،  ــع مــبــلــغ الـــتـــعـــويـــض الــ ــ ربـ
لــقــاء إحــضــاره مجموعة من  دفــعــه للوسيط 
الــشــخــصــيــات املــســانــدة لــه فــي جلسة يطلق 
خيمة  فــي  عــقــدت  »الــفــصــل«،  تسمية  عليها 
منصوبة في نفس منطقة االعــتــداء، أسفرت 
ــا إلــــــــزام عــشــيــرة  ــهـ ــمـ ــان أهـ ــ عـــنـــهـــا قــــــــــرارات كــ
والسماح  عليه،  املتفق  املبلغ  بدفع  املعتدي 
والتعهد  منزلها  إلــى  ســامــان  عائلة  بــعــودة 

التحقيق الذي دفع حساب الغداء واتفق مع 
الــوســيــط عــلــى مــوعــد ثـــان مــن أجـــل مناقشة 
التي  األوراق  وإحــضــار  النهائية  التفاصيل 
تثبت أن شقيقه تمت تبرئته من قبل املحكمة.

العاطلون من العمل أسسوا المهنة
فـــي مـــقـــره بــحــي الـــيـــرمـــوك يــتــحــدث الــعــضــو 
املــؤســس فــي مجلس عــشــائــر بــغــداد الشيخ 
أو  التجاريني،  الوسطاء  العبودي عن  ظاهر 
سماسرة الديات، باعتبارهم ظاهرة مؤسفة 
تعود بداياتها إلى تسعينيات القرن املاضي 
غير أنها استشرت بشكل كبير بعد االحتال 
األمـــيـــركـــي فـــي 2003، وتــوســعــت فـــي الــوقــت 
ــــدي مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب  الـــحـــالـــي عــلــى أيـ
قــدم أغلبهم من  العمل والــذيــن  العاطلني من 
املحافظات إلى بغداد بعد أن اكتسبوا خبرة 
فــي أعـــراف وقــوانــني حــل املشاكل العشائرية 
ــذه  ــل هـ ــثـ ــــن خــــــال حــــضــــورهــــم املـــســـتـــمـــر ملـ مـ
الـــجـــلـــســـات فــــي مـــنـــاطـــق ســكــنــهــم األصـــلـــيـــة، 
مشيرًا إلى أن هوالء قاموا بتحويل الواجب 
اإلنساني النبيل إلى تجارة يعتاشون منها 
عــبــر اصــطــيــاد الـــزبـــائـــن الـــذيـــن يــكــونــون في 
الضعيفة  القبلية  الــجــذور  ذوي  مــن  الــعــادة 
العبودي  الشيخ  إفــادة  املنقطعة. بحسب  أو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن املــقــاهــي الشعبية  لـــ
في مناطق مثل الباب الشرقي وباب املعظم 
بــغــداد هــي املفضلة ملمارسة  والـــعـــاوي فــي 
هذه التجارة، حيث تعد ملتقى للقادمني من 
مختلف مناطق العاصمة، مبينًا أن الوسيط 
يعتمد في تجارته على مظهر جميل وهندام 
املماثلني  األشخاص  من  وفريق  أنيق  عربي 
له ومنظومة عاقات مع بعض الشخصيات 
 عن الصفة 

ً
املتنفذه حكوميًا وعشائريًا، فضا

األســـاســـيـــة وهـــــي إجــــادتــــة لـــلـــكـــام وحــفــظــة 
لبعض آيات القرآن واألحاديث النبوية وعدد 

من األمثال والقصص واألبيات الشعرية.
ــــف وهـــــــو يـــتـــابـــع  ــاألســ ــ الـــــعـــــبـــــودي يـــشـــعـــر بــ
في  العريقة  العشائرية  الــقــوانــني  اســتــخــدام 
مضاربات تجارية تقوم بتحديد أسعار لكل 
والخطأ  العمد  القتل  قضايا  ومنها  قضية 
وانتهاك حرمة الدار »دوس العتبة« وإلحاق 
الضرر الجسدي »السكاطة« وجرائم الشرف 
»نــهــب الـــنـــســـاء« وإشـــهـــار الـــســـاح »الـــدكـــة«، 
الفــتــًا إلـــى أن ســعــي هــــؤالء الــوســطــاء يــكــون 
إليقاع الغرامة املالية فقط من أجل منافعهم 
القوانني  من  الكثير  أن  من  برغم  الشخصية 
مثل  باملال  تتعلق  ال  تأديبية  تفرض حلوال 
عــقــوبــة الــنــفــي »الـــجـــلـــوة« عـــن املــنــطــقــة الــتــي 
وقـــع فيها االعـــتـــداء أو »دفـــع الــحــشــم« وهــي 
تــعــويــضــات عــيــنــيــة يــتــم دفــعــهــا لــلــمــتــضــرر 
وتشمل في العادة قطعة ساح أو سيارة تم 

استخدامها في االعتداء. 

تراجع هيبة القانون
يــؤكــد املــحــامــي يــاســني محسن الــحــيــانــي أن 
انعكس  العشائريني  الوسطاء  مهنة  ازدهــار 
سلبًا عــلــى عــمــل األجــهــزة األمــنــيــة واملــحــاكــم 
ــيـــرون   ــثـ ــكـ الـ الـــــقـــــانـــــون، إذ يـــســـحـــب  وهـــيـــبـــة 
ويحيلونها  القانوني  املــســار  مــن  قضاياهم 
إلــى الــعــرف الــعــشــائــري مــن أجــل الــبــت فيها، 
ــتــــجــــاب مـــؤخـــرًا  مـــضـــيـــفـــًا أنــــــه شـــخـــصـــيـــًا اســ
وأغلق قضاياهم وتوقف  زبائنه  ألربعة من 
عــن الــتــرافــع فــيــهــا ألنــهــم قــــرروا الــلــجــوء إلــى 

املقاضاة القبلية.
»العربي  املحامي الحياني أشار في حديثة لـ

الــــجــــديــــد« إلـــــى أن الــــوســــطــــاء ســـاهـــمـــوا فــي 
تــحــويــل كـــل مــشــكــلــة وســــوء فــهــم بــســيــط في 
قابلة  عشائرية  قضية  إلــى  اليومية  الحياة 
األمر  املادية، حتى وصل  التعويضات  لدفع 
األطباء  إلى ماحقة  والوسطاء  بالسماسرة 
ــــوت مـــرضـــاهـــم أو املــعــلــمــني مــمــن  نــتــيــجــة مـ
يـــضـــربـــون تـــامـــيـــذهـــم أو حـــتـــى مـــشـــاجـــرات 
األطفال التي من املمكن أن تتحول إلى نزاع 
عشائري »كوامة« تستوجب جلوس ممثلني 
عــن الــطــرفــني وتــحــديــد مبلغ مــالــي للتسوية 

وإنهاء النزاع.

تحدي سلطة القانون
امـــتـــنـــع أكــــثــــر مــــن قـــــاض عــــن الـــحـــديـــث ملــعــد 
ــاقــــض الـــحـــلـــول  ــنــ ــيـــق بــــخــــصــــوص تــ ــقـ ــتـــحـ الـ
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــ ــــدولـ ــوانــــني الـ ــع قــ الـــعـــشـــائـــريـــة مــ
ــي مــحــكــمــة  ــ ــذة، فـــيـــمـــا وافــــــــق قــــــاض فـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
استئناف الرصافة ببغداد على الحديث في 
املــوضــوع مشترطا عـــدم ذكـــر اســمــه حــتــى ال 
يتعرض لتهديد من املستفيدين من الظاهرة.
املــشــكــلــة  الـــــعـــــراقـــــي، أن  الــــقــــاضــــي  يــــوضــــح 
التعامل الهش  األساسية في هــذا األمــر هي 
للدستورالذي تم إقراره عام 2005، إذ اكتفى 
ــدة فــقــط فــي الــفــقــرة الــثــانــيــة من  بــعــبــارة واحــ
املــــادة 45 والــتــي تــنــص عــلــى )مــنــع األعــــراف 
العشائرية التي تتنافى مع حقوق اإلنسان( 
وهي عبارة لم تترجم إلى قوانني وتشريعات 

جديدة ومحددة بهذا الخصوص.
ويــلــفــت الــقــاضــي إلـــى وجــــود مــــادة قانونية 
سارية املفعول حتى اليوم وهي القرار رقم 24 
لسنة 1997 ويعود إلى مجلس قيادة الثورة 
السابق والذي تم حلة بعد عام 2003 وينص 
على )املعاقبة بالحبس مدة ال تقل عن ثاث 
سنوات لكل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد 
مــن قــام بفعل تنفيذًا لقانون أو ألمــر صــادر 
»الــعــربــي  إلـــيـــه مـــن جــهــة أعـــلـــى( مــوضــحــًا لـــ
الجديد« أن العمل بهذا القرار متوقف بشكل 
القضاة منه  تــام وغير رسمي بسبب تحرج 

لكونه محسوبا على النظام السابق.

اتهامات لمتنفذين بتشجيع الظاهرة
مــن جــهــتــه، يــتــهــم أســتــاذ عــلــم االجــتــمــاع في 
جـــامـــعـــة األنــــبــــار عـــلـــي كـــرجـــي الــحــلــبــوســي، 
قـــــادة ســيــاســيــني ومــتــنــفــذيــن فـــي الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة بــتــشــجــيــع املـــحـــاكـــم الـــعـــشـــائـــريـــة 
ــال مــن  ــذا املــــجــ ــ ــاء الـــعـــامـــلـــني فــــي هـ والــــوســــطــ
ــتــــوددة لــلــعــصــبــيــات  خــــال تــصــريــحــاتــهــم املــ
القبلية أو حتى حضورهم شخصيًا ملجالس 
املحاكمات العشائرية، وهي تصرفات بعيدة 
تمامًا عن األداء الرسمي املتوازن واملتحضر 

في إدارة الدولة.
ويــضــع الــحــلــبــوســي، فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
»العربي الجديد«، العديد من قيادات الدولة 
ــــوزراء  عــلــى قــائــمــة االتـــهـــام ومــنــهــم رئــيــس الـ
السابق نوري املالكي، صاحب أقوى خطاب 
فـــي تــقــويــة الــعــصــبــيــة الــقــبــلــيــة، إذ أعــلــن في 
عام 2014 أمــام اإلعــام بأنه )ولــي الــدم( على 
كــردي  جندي  بنيران  صحافي  مقتل  خلفية 
في بغداد، وهي عبارة »بحسب الحلبوسي« 
ال يــرددهــا ســوى شيوخ القبائل وتــدل على 
ــقــــاضــــاة الـــعـــشـــائـــريـــة بـــمـــعـــزل عــــن ســلــطــة  املــ
جد نفعا في حالة سامان 

ُ
ت لم  التي  الــدولــة، 

صــبــاح الــــذي أصــبــح أكــثــر حــــذرا فـــي جميع 
تعاماته اليومية خوفا من تحولها لتحكيم 

عشائري مكلف.

، وتحديد مبلغ 
ً
بعدم التعرض لهم مستقبا

يــــوازي أربــعــة أضــعــاف الــتــعــويــض الــحــالــي، 
االعتداء  تكرر  استيفاؤه منهم في حــال  يتم 

مستقبا على عائلة سامان.

وسيط: مصاريفنا ضخمة
ــامـــان صــبــاح،  حــصــل مــعــد الــتــحــقــيــق مـــن سـ
على مجموعة بطاقات عمل لوسطاء، منهم 
الــشــيــخ مــظــهــر عـــلـــوان الــنــعــيــمــي الــــذي أصــر 
املطاعم  أحــد  على مقابلة شخصية معه في 
الــراقــيــة فــي ضــاحــيــة الــحــارثــيــة بــبــغــداد، من 
أجل مناقشة تفاصيل مشكلة عرضها عليه 
شقيقه  أن  ادعــى  إذ  لحلها،  وساطته  وطلب 
ــرأه الــقــضــاء منها،  ــ اتــهــم فـــي قــضــيــة قــتــل وبـ
ولكن قبيلة املجني عليه تصر على تحميلهم 

املسؤولية كاملة عنها.
ــن تـــوفـــيـــر  ــمـ ــتـــضـ ــدم الـــنـــعـــيـــمـــي عــــرضــــه املـ ــ ــ قـ
العشائرية  الوجاهة  ذوي  الــرجــال  من  فريق 
واملساومة،  الوساطة  في  الخبرة  وأصــحــاب 
ــة والـــذيـــن  ــ ــــدولـ ــي الـ ــن املـــتـــنـــفـــذيـــن فــ وعــــــدد مــ
يحضرون جلسة الحكم العشائري مستقلني 
أســطــوال مــن الــســيــارات الــفــارهــة تضمن لهم 
ــرام الــفــريــق  ــتــ نـــظـــرة اجــتــمــاعــيــة مــمــيــزة واحــ

املقابل.
حدد الوسيط النعيمي أتعاب فريقه بنسبة 
الثلث من مبلغ التعويض الذي يتم تخفيضه 
الــتــي سيتم االتــفــاق عليها،  الــديــة  مــن حجم 
النعيمي،  للشيخ  والحديث  يعني،  مــا  وهــو 
أنـــه »فـــي حـــال طــلــبــت عــشــيــرة املــجــنــي عليه، 
ديــــة بــمــبــلــغ 100 مــلــيــون ديـــنـــار عـــراقـــي )77 
ألــف دوالر(، ونجح هو وفريقه بتخفيضها 
ألـــف دوالر(، فــإن  إلـــى 40 مــلــيــون ديــنــار )30 
عــمــولــتــهــم ســتــكــون ثــلــث مــبــلــغ الــتــخــفــيــض 

البالغ 60 مليون دينار )42 ألف دوالر(«.
أي مناقشة في تخفيض  النعيمي  وال يقبل 
أجور فريقه التي حددها بـ 20 مليون دينار 
عليها  يــحــصــلــون  دوالر(،  ألــــف   26( عـــراقـــي 
لقاء أتعابهم في املناقشة واملفاصلة وتكريم 
ــذي يــتــحــمــل  ــ الــــخــــواطــــر، مــــن قـــبـــل الــــزبــــون الــ
بعناية  اختياره  يتم  واســع  فريق  مصاريف 
وفقا للقبيلة التي سيجلسون معها وحجم 
املشكلة التي يناقشونها، إذ إن جرائم القتل 
والشرف تعد األصعب في الحل، مؤكدا أنهم 
يجنبون الزبون حاالت االنتقام التي ال تقل 
أبدًا عن القتل املضاد، منهيًا حديثه مع معد 
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