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 ليس بجديد إذا قـلنا أن انتشار
األسـلـحة في الـعـراق بات يـشكل
خــطــراً كـــبــيــراً عــلى اســتــقــرار
اجملـتمع وإنَّهـا السـبب الرئيس
ـة وراء ارتــفــاع مـعــدالت اجلــر
والـعنف ومـهمـا تعـددت أسباب
هـذه الـظـاهـرة وبُـحِـثت حـلـولـها
ـتـخــصـصــة يـبـقى ـراكــز ا في ا
السبب الرئيس هو عدم إمكانية
الدولة التـخاذ موقفا جـديا للحدّ
مــــنــــهـــــا بل هي مَـنْ يــــقف وراء

انتشارها!
وظــاهــرة الــتــســلح فـي الــعـراق
وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلى حـــالـــة عـــدم
االســتــقــرار حــظــيت بــاهــتــمــام
بــاحــثـ فـي مـعــهــد الــدراسـات
الــدولــيــة في جــنـيـف وخـلــصت
ــعـــهــد إلى أن دراســـة أعــدّهـــا ا
اطـاحـة قــوات الـتـحـالف الـدولي
للنظـام  السابق أدت إلى انتقال
أكثر من ثمانية مالي قطعة من
السالح اخلفيف إلى أيدي أفراد
عـادي في الـعراق أي نـحو 30
قطعة سالح ناري لكل مئة مدني
ّـــا يـــشــكـل تـــهـــديــداً عـــراقـي 
الستقرار مـنطقة الشرق األوسط
لـســنــوات مـقــبـلــة. فــيـمــا قـدرت
الـقوات األمـريكـية وزن األسـلحة
ـنــتــشــرة في ــرخــصــة ا غــيــر ا
الشارع العراقي بـ 650 ألف طن
ـــســــدســـات مـــعــــظـــمــــهــــا من ا

والرشاشات.
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ويقول الدكتور معتز محيي عبد
ركـز اجلمهوري احلميـد مدير ا
لـلــدراسـات االسـتــراتـيــجـيـة في
ــــرســـوم بـــغــــداد في بــــحــــثه ا
"انـتـشـار األسـلـحـة بـ الـشـباب
ـة والـعـنف" أنَّ وتـنـامي اجلــر
هـناك أكـثر من  30مـليـون قطـعة

سـالح مــــــــتــــــــداولــــــــة خــــــــارج
التـشـكيالت احلـكومـيـة للـجيش
والـشـرطـة وأنَّ مـصـادر السالح
يـتأتى من الكم الـهائل لألسـلحة
الـتي كـانت موجـودة في مـذاخر
اجلـــيش الـــســـابق إضـــافــة إلى
كمـيات هائـلة من األسلـحة التي
تــــدفــــقت إلـى الـــعــــراق من دول
اجلــوار نــاهــيك عـــمــا خــلــفــته
قوات االحتالل من أسـلحة تعذر

نقلها وإعادتها إلى مناشئها.
ويــؤكــد أنَّ الـــقــانـــون الــعــراقي
لألسـلـحـة حـظـر حـمل األسـلـحـة
ومـنـعــهـا ولـكن حــيـازة الـسالح
النـاري قـبلـها الـقـانون الـعراقي
ـكتب سـكن واحملل وا بـحـدود ا
ومـكان الـعمل ولـيس خارج هذه
األمــــاكن مـــــؤكــــدا أنَّ الــــسالح
ـسدس ـسـمـوح حـيـازته هـو ا ا
ختلف أنواعه والبندقية التي
ال تـــــــــــزيــــــــــد عـن 7,62 مــــــــــلـم
"كالشـــنــكــوف" ak47 والــسالح
الـــنــــاري ال يــــجــــوز حـــمــــله إال
بـــــــصـــــــدور إجــــــــازة من وزارة
ـا حـمل األســلـحـة الـداخــلـيـة أمـَّ
احلربـية فال يـجوز حيـازتها في
كل األحـوال بـاسـتـثـنـاء الـقـوات
األمــنـيــة وعـقــوبـة حــيـازة هـذه
األسـلـحـة تصل إلى حـد الـسجن
مـدى احلــيـاة وعــقـوبــة حـيـازة
الـــــــــسالح الـــــــــنــــــــاري من دون
ترخيص تـصل إلى احلبس أما
فيما يخص السكاك والبلطات
فتـكون عـادة الـعقـوبة غـرامة أو
قـــد تــفــرض احملـــكــمــة عـــقــوبــة
عـضلة كما احلبس. وحلّ هذه ا
يــرى الــدكــتــور الـبــاحث مــعــتـز
مــحـيي عــبـد احلـمــيـد يــقـتـضي
الوقوف على األسباب والدوافع
احلقيقيـة النتشار السالح فهي

بـاإلضـافة إلى كـونـها تـعزى إلى
تأثـيرات ثـقـافيـة واجتـماعـية إال
أنَّ الـسـبب الـرئـيس الـذي يكـمن
وراءهـــا اقــتـــصـــادي بــالـــدرجــة
الرئيـسة منوّهاً أنَّ فـئة الشباب
ـفاهيم تـعدّ األكثـر تأثـراً بهذه ا
وإن الـــــســـــبب اجلـــــوهـــــري في
اسـتـقــطـابـهم في الــغـالب يـعـود
إلى عـامل الـبـطـالـة وعـدم وجود
فرص عمل كافـية لهم وإعادتهم
إلى جــادة الــصــواب ال يــتـطــلب
فـقط فـتح قـنـوات احلـوار مـعـهم
وافهامهم عـدم جدوى السير في
ـــشــــون فـــيه الــــطـــريـق الـــذي 
فـحسب بل أيـضاً تـقد الـبدائل
لــهم عـبــر تــوفـيــر فـرص الــعـمل
ــــة الــــتي تـــــؤمن حــــيـــــاة كــــر
ـــا يـــحـــول دون لـــعـــوائـــلــــهم 
عــودتــهـم إلى حــمل الــسالح من

جديد.
فـيمـا يرى الـكـثيـر من الـباحـث
أنَّ السـبب الـرئـيس هـو ارتـخاء
الـــقــــوانـــ الـــرادعــــة لـــتـــداول
ــا انـــعش بـــورصـــة ـَّ الــــسالح 
األســـلـــحـــة وخـــلق ســـمـــاســـرة
مـــخـــتـــصّــ بـــهـــذه الـــتـــجــارة
ووجـودهم في الـعراق بـات أمراً
واضـحــاً بـالــنـســبـة لــلـحــكـومـة
هــا عــاجـزة عن الــعـراقــيــة إال أنـَّ
اتخاذ أي موقف ازاء هذه األمر.
ــركــز ويــعــتــقــد بــاحــثــون في ا
الـعـراقي لـلتـنـمـيـة اإلعالمـية أنَّ
ثـقـفة وسـائل اإلعالم والـنـخب ا
كـنها أن والـشرطة اجملـتمعـية 
تـــــــؤدي دوراً فـي رفـع الــــــــوعي
اجملــــتـــمــــعي لــــلـــحــــدّ من هـــذه

قلقة. الظاهرة ا
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ـكـنـنـا القـول بـصـراحـة أكـثر و
أنَّ بــعـض جتــار الـــسالح يـــقف
خــلـــفـــهم ســـاســة بـل أن بــعض
ـسـؤولـ يـشــجـعـون انـتـشـار ا
األســـلــــحــــة بــــقـــصــــد أو دونه
كـقــيـامـهم بــتـوزيع "مــسـدسـات"
! ونــظـرة كــهــدايــا لـلــمــواطــنــ
خـاطفة وسـريعة لـعدد اإلجازات
الـتي تـمـنـحـهـا وزارة الـداخـلـية

خير دليل على ما نقول!
كمـا ال يـخـفى علـى الكـثـيرين إنَّ
استعمال األسلحة في العراق ال
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يـقـتـصـر عـلى الـعـنف أو لـلـدفاع
عن الـــنــفس بـل تــســـتـــخــدم في
ـنـاسـبـات واالحــتـفـاالت وعـنـد ا
فوز منتخب العراق في مباريات
لـكـرة القـدم وفي األعـراس فضالً
عن أن الــكــثــيــر من رجــال األمن
يسـتـخدمـون أسـلحـة الـدولة في
ـنـاسـبـات وأحــيـانـا تـسـتـخـدم ا
الرتـكــاب جــرائم ســطـو وســرقـة
وقتل بدوافع الثأر والتصفيات.
خالصـة الـقــول تـتـحــمل الـدولـة
مـسؤولـيـة انـتشـار األسـلـحة في
الـــعـــراق وتـــنـــامـي الـــعـــنف في
: اجملـــتـــمع ويـــتـــمـــثل ذلك: أوَّالً
بـــعـــدم وجـــود إجـــراءات رادعــة
لـلــحــد من هـذه الــظـاهــرة وعـدم
مالحـــقـــة ومــعـــاقـــبــة مـــطـــلــقي
ـنـاسـبـات كـفـوز الـعــيـارات في ا
: عجـز أجهزتها نتـخب وثانياً ا
األمنية عن تنـفيذ القوان بحقّ
اخملـــــالــــفـــــ من الـــــعــــشـــــائــــر
ـــــســــؤولــــ والـــــنــــزاعــــات وا
الــعـشـائــريـة في الــبـصــرة خـيـر
شـــاهـــد وثـــالـــثـــاً: قـــيــام وزارة
ــــنـح إجــــازات الــــداخـــــلــــيـــــة 
لـألســـلــــحــــة لـــكـل منْ هبّ ودبّ
رابـعاً: جتـار األسـلـحة وسـوقـها
الــرائــجــة لـيــسـت بــخـافــيــة عن
الـدولـة ومـؤسسـاتـهـا لـكن يـبدو
شـــعــار الــدولـــة "غض الــبــصــر"

و"أمرنا الله بالستر"!

لـكـنـهـا مع ذلك لم تـكن في مـسـتوى
الـــتـــوقـــعــات بـــحـــيـث لم تـــســـفــر
ستمرة عن أي احتجاجات تركـيا ا
نـــتــائـج في ظل جتـــاهل الـــواليــات
ــطــالب. وال تــزال ــتــحــدة هـــذه ا ا
اجملـــمـــوعـــة اإلرهـــابــــيـــة تـــخـــطط
ـــوقع اجلـــديــد الســـتـــخــدام هـــذا ا
لــلـوصــول بــســهـولــة إلى أســلــحـة
الــدوائـر الـشـيـوعــيـة وتـسـعى إلى
إقـامـة دولة دمـويـة لن تـهدد تـركـيا
فـــحــسب بل ســيـــمــتــد تــهــديــدهــا
لــيــشـمـل مـنــطــقــة الــشـرق األوسط
ـتـحـدة بـرمـتـهـا وحـتـى الـواليـات ا
األمريـكية الـتي كانت إحـدى القوى
احلـامـية لـهـا. وبـعد انـتـظـار طويل
دون أن تـــــــتـــــــلـــــــقـى أي رد عـــــــلى

احتجاجاتها ومطالبها.
dš« —UOš

لم يـــبق أمــام تــركـــيــا خــيــار آخــر
ســوى تـولي أمــورهـا بــيـدهـا وشن
حـمـلة عـسـكريـة في عـفرين الـبـلدة
التي شكـلت مركز انـطالق اجلماعة
اإلرهـابــيــة لــتـنــســيق عــمـلــيــاتــهـا
والتـخطـيط لها. بـدأت تركـيا تنـفيذ
عـمــلــيـة عــفــرين وفق قـرارات األ

ـــتـــحــدة (2005) 1624 و2170 ا
 (2014) و2178 (2014) بـــــشــــأن
مـكــافـحــة اإلرهــاب والـبــنـد  51من
ـتـحـدة بـشـأن احلق مـيــثـاق األ ا
في الدفـاع عن النـفس.  وقد أبـلغت
ـؤسسات تركـيا جـميع الـهيـئات وا
الـتـي كـان عــلـيــهـا إبـالغـهــا وكـذلك
ـنـتـسـبـة إلى حـلـف الـنـاتو الـدول ا
تحدة بشـأن هذه احلملة. واأل ا
و حتــديــد الــهــدف مـن وراء هـذه
ـتـمـثل في الـقـضـاء على احلـمـلـة ا
نـطقة تهـديد  PYD /PKK في ا
الـذي يــزداد تـعـاظـمـا وتـرسـخـا كل
يوم. وقد أعربت تركـيا قبل وأثناء
هــذه احلــمــلـة مــرارًا وتــكــرارًا عن
احـتــرامـهـا لـوحـدة أراضي سـوريـا

مواطن تـركي وسعت إلى تـأسيس
نـظـام سـتــالـيـني فـي جـنـوب شـرق
تـركـيـا- قـد عـزز جـهـوده وكـثف من
عــمــلــيــاته بــالــتــزامن مع تــصــاعـد
ــرة أن احلـــرب. واجلـــديـــد هـــذه ا
تــدريب اجملـنـدين فـي صـفـوف هـذه
اجلــمـــاعــة يــتم عـــلى يــد مــدربــ
مـــحــتـــرفــ فـــضال عن تـــزويــدهم
بـالـسـالح من الـدول الـغـربـيـة. وفي
خضم تلك األحداث وقـعت محاولة
االنـقالب في  15يـولــيـو في تـركـيـا
ـا ال يـدع في عـام  2016واتـضح 
مجـاال للـشك أن اجلمـاعة اإلرهـابية
(حركـة غولن)  FETOقدمت الدعم

حلزب العمال الكردستاني.
تـحدة حـليفـتنا ال تزال الـواليات ا

مــــنــــذ انــــدالع احلــــرب األهــــلــــيـــة
السوريـة لم تتوقف تـركيا عن بذل
قـــصـــارى جـــهـــودهــــا لـــتـــوضـــيح
ـرة تـلو األخـرى لتـب احلـقيـقة ا
لــلـــعــالم وخــاصـــة ألعــضــاء حــلف
الـــنــاتـــو أن هــذه احلـــرب تـــشــكل
تــهـــديـــدًا لــسـالمــة تـــركـــيــا بـــقــدر
خـطـورتـهـا عـلى الـشـعب الـسوري.
ومـع احــــتــــدام احلــــرب واتــــســـاع
رقـعـتـهـا أثـبت الـواقع أن مـخاوف
تـركـيـا كــانت في مـحـلــهـا ولـهـا مـا
يـبـررهـا واتـضح أن حـزب الـعـمال
الـــكــــردســـتـــانـي -وهي جــــمـــاعـــة
إرهابـية تـقوم بأعـمال عـدوانية في
األراضي الــتـركــيـة مــنـذ  40عـامًـا
خـلفت مـا ال يـقل عن مـقتل  40ألف

اجليش التـركي للعـالم بوضوح أن
جـميع األهـداف يـتم فحـصـها بـدقة
قبل قصفـها وأكد على أن األهداف
اإلرهـابـيــة ومالجـئــهم ومـواقــعـهم
وأسلحـتهم ومعـداتهم هي وحدها
الـــتي  تـــدمــيـــرهـــا وأن اجلــيش
الــتـركي يـتـحــلى بـ(أقـصى قـدر من
الـعـنــايـة واحلــيـطــة) من أجل عـدم
ـدنـي والـبـيـئة. إحلـاق الـضرر بـا
وفي نفس الـوقت لم يـستـهدف أيًا
ــواقع الــديــنــيــة والــثــقــافــيـة من ا
والـــتـــاريــخـــيــة واألثـــريـــة وكــذلك
ــرافق الـعــامــة مــنـذ بــدايــة هـذه ا
الــعــمـلــيــة. طــوال هـذه الــســنـوات
السبعـة من احلرب السورية دأبت
ـدنـي داخل تـركـيـا عـلى حـمـايـة ا
احلـدود الـسـوريـة وخـارجـهـا بـكل
عـزم وصـرامـة. وال مـنـاص في هـذا
الصـدد من التذكـير بأن تـركيا هي
التـي رحبت بـالالجئـ السـوري

الـــذيـن طــــردتــــهم ســــلــــطـــات دول
االحتــــاد األوروبي من مــــيـــاهــــهـــا
اإلقليمية وحاصرتهم خارج حدود
بـــلــــدان االحتـــاد األوروبـي خـــلف

سياج من األسالك الشائكة.
كان متـوقعا من كتـاب األعمدة مثل
ــقــته ــعــروف  روبــرت فــيــسـك ا
لـتـركيـا أن يـتـصدروا واجـهـة هذه
احلـمـلـة. يـسـتــنـد مـضـمـون مـقـالـة
فــيــسك الــتي نــشــرتـهــا صــحــيــفـة
اإلنـــدبــنـــدنت بـــشــكـل كــامـل عــلى

ضللة. علومات ا ا
w UŠ l u

في ضــوء كل هـذه الــتـفــاصـيل من
هم طرح السـؤال التالي: ما الذي ا
سـتـفـعـلـه الدول الـغـربـيـة لـو كـانت
تلك الدول في موقع تـركيا احلالي?
وهـل كــانت ســـتـــجــلس مـــكــتـــوفــة
الــيــدين تــشـاهــد أكــبــر مـجــمــوعـة
إرهابية في العالم وهي تعمل على
قــدم وسـاق لـبـنــاء دولـة عـلى طـول
ـنطـقة حـدودها? أم كـانت ستـدمر ا
بـالكـامل في غـضون بـضع سـاعات
بـاسـتـخدام مـقـاتالتـها الـنـفـاثة? أم
أنها كانت ستفـعل كما فعلت تركيا
وتشن حمـلة بريـة مدروسة بـعناية
ــــدنـــيـــ تـــراعـي فـــيــــهـــا أرواح ا
األبـريــاء لـعــدة أشــهـر حــتى ولـو
كــلــفــهـــا ذلك خــســائـــر وتــكــالــيف
بـاهــظــة? دعـونــا جنــيب عــلى هـذا
السؤال من خالل نـقل ما صرح به
الـنــاطق بـاسم الــرئـاســة الـتــركـيـة
إبــراهــيم كـالــ الـذي قــال فـيه (إن
عمـليـة عفـرين تمـثل اختـبارًا يضع

صدق الدول الغربية على احملك).

وأكـدت بقـوة أن هدفـهـا من احلمـلة
لـــــيس (احــــــتالال) بــــــأي حـــــال من
األحـوال. وبـدا واضـحـا أن احلـمـلة
عرفـة روسيا منـذ البداية. جتري 
في الـــواقـع كـــانـت وحـــدة أراضي
سـوريـا عــلى الـدوام تــشـكل نــقـطـة
فـاوضات الـتي جرت حاسـمـة في ا
بــــ الـــبــــلـــديـن. عالوة عــــلى ذلك
صرحت السلطات التركية بوضوح
MIT أن جـهـاز اخملـابـرات الـتـركي
عــلـى اتــصــال مــســتــمــر بــالــنــظـام
السوري لضمان الـسالمة اإلقليمية
لـسوريـا. وخالل الـعمـلـية أسـقطت
الـطـائـرات الـتـركــيـة بـشـكل مـتـكـرر
مـنشـورات فوق قـرى عـفرين تـدعو
فـيــهــا سـكــان عـفــرين إلى الــوحـدة
وتـطــمـئـنــهم مـثــلـمـا جــاء في تـلك
نشـورات أن عفرين هي ملك ألهل ا
عــفـرين  .وكــمــا هـو مــعــروف فـإن
احلرب السوريـة شهدت في جميع
مـراحـلـهـا اسـتـخـدام الـطـائـرات من
ــعــنــيــة قــبـل الــعــديــد مـن الــدول ا
بـــــاألزمــــــة حـــــيـث قـــــامـت قـــــوات
ـــقـــاتالت الـــتــــحـــالف وخـــاصـــة ا
األمريـكيـة بشن ضـربات جـوية في
سـوريـا طـوال الــسـنـوات الــسـبـعـة
ـاضــيــة واألمـر كــذلك بـالــنـســبـة ا
لـروسـيـا -راعي الـنـظـام الـسـوري-
التي تـشن ضربـات جويـة في ح
يــقــوم الــنــظــام الــســوري بــقــصف
ـنـاطق احملـتـلـة من قـبل جـمـاعات ا
تـمردين جوًا. مـن نافلـة القول إن ا
تــركــيــا الــتي تــمــتــلك ثــاني أكــبـر
جيش في حـلف النـاتو قـادرة على
تنفيذ حملتها باستخدام الطائرات
قـاتـلة فـقط. ومن الواضح أيـضا ا
أن حــزب الــعــمــال الــكــردســتــاني/
ـــــقــــــراطي حــــــزب االحتـــــاد الــــــد
(PYD/PKK) لـن يـــــتــــــمـــــكـن من
الـصــمـود أمـام الـقـصف اجلـوي أو
كن الـرد عـلـيه وبـهـذه الـطـريـقـة 
تـــطــهــيـــر عــفــرين مـن اجلــمــاعــات
اإلرهــابــيـة في غــضــون أيـام إن لم
يــــكن ذلـك في غــــضــــون ســــاعـــات
وزيــــادة عـــلى ذلـك فـــإن مــــثل هـــذا
اخليار سيجنب اجليش التركي أي
خــسـائــر لـكن رغـم ذلك في الـوقت
ـقـالة الـذي يـتم فـيـه حتـريـر هـذه ا
حتـــصي تـــركـــيــا 43 شـــهـــيــدًا في
عفـرين وتتـلقى في كل يـوم أخبارًا
عن شــهـداء جــدد والـســبب هـو أن
احلمـلة بـرية جتـري وقائـعهـا على
األرض إلى حـــد كـــبــيـــر والـــهــدف
األساسي من ذلك هـو جتنب وقوع
. لــقــد أكـد ــدنــيــ إصــابــات بــ ا
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عـمورة تعيش على مامن امة في ا
غـلة االخـرين ويقـال عنـها مـستـقلة
دائــمــة احلــضـــور  ومــامن شــعب
ـكن ان يـعـيش ويـنـمـوا وافـواهه
فـي صـحــون الـدول  هــذه حــقـائق
الــــتــــاريخ واحلــــاضـــر  ولـم يـــكن
لكي العراقي ومابعده من النظام ا
نظم كانت غافلة عن تلك احلقائق 
لـــذلك كــان الـــطــعـــام الــعـــراقي من
حـنــطــة وشــعـيــر ورز حــاضـرا في
مـوائد الـشـعوب اجملـاورة  وكانت
العديد من دول اخلليج تفضل الرز
الـعـراقي الـعـنـبـر الـفـواح الـرائـحة

على ماسواه من الرز االجنبي .
فلـيس مثالـيا عنـدما ينـزل الرئيس
ــــيـــر بــــوتـــ الى الــــروسي فالد
احلـقــول ويــحــصــد احملــصـول مع
الـفالحــ  فــهـذا االجــراء تـوكــيـد
عـلى اهـمـيـة الـزراعـة للـبـالد بـغـية
حتقـيق االكتفـاء الغذائي وتـصدير
الـفــائض الى الـدول االخـرى وهـذا
مــاحـــصل بــالـــفــعل  حـــيث انــهى
مرحلتي حكم يـلتسن وغرباتشوف
الـلــذين اوقــعــا روسـيــا االحتــاديـة
زراعـيـا وصنـاعـيـا واجتـمـاعـيا في
بـراثـن الـعــوز والــقــحط واحلــاجـة
كــادتـا ان تــمــزق وحــدة مـنــظــومـة
االحتــاد الـــروسي الـــعــظـــيم الــذي
يــعــتــز عــبــر الــتـــاريخ بــوطــنــيــته
وقــومــيــته فــروســيـا الــتي قــدمت
ســبـعـة وعـشـريـن من الـشـهـداء في
ية الـثانيـة وانتصرت احلرب العـا
عـــلى الـــنـــازيـــة لــيـــست هـي الــتي
حتــتــاج االمن الــغــذائي  وحتــقق
بـفـتـرة عشـرين عـامـا تـطـورا هائال
في الزراعـة والصنـاعة  وستـكسر
حتـمـا حـلقـات الـتـكـنلـوجـيـا ونرى
صناعاتها في كل بـيت مثلما تفعل

الص الشعبية .
نــقــول ذلك لــيس مــثــلــمــا تــتـشــيم
وتــفــرح الــقــرعــة بــشــعــر اخــتــهــا
ـــا لـــنــضـع هــذه وجـــارتـــهـــا  وإ
الـوقائع امـامنـا جمـيعـا وباالخص
ــعــنـيــ من اصــحــاب الـســلــطـة ا
والـقــرار في الــعــراق  لم نــشــاهـد
ـانـيـا ومـحـافـظـا ووزيرا عـضـوابـر
ـواقع قـد نـزلـوا ومـا دونـهـمـا من ا

لالراضي الــزراعــيــة مع الــفالحــ
عرفة اسباب تراجع زراعة العراق
ـشتريات من واعتمـاد البالد على ا
احلــــــبـــــــوب مـن الــــــدول االخــــــرى
وشركاتـها التي يـدخل فيها الـكثير
من االبـتــزاز والـتالعب وتـدني تـلك
صالح شتريات الى حـد العبث  ا

ال العام . واطن وا وصحة ا
ــان إن الــكــثــيــر من اعــضــاء الــبــر
ـســؤولــ في الــســلـطــة هم من وا
ابــنــاء الــقـــرى والــنــواحي  ولــكن
واقع الـسلطـة يتـنكر عنـدما يـصل 
لتاريخ قريته ومدينته ويصبح ابن
السلطة وله مااليحق لغيره التقرب
ــــــقـــــاولــــــ والـــــشــــــركـــــات الى ا

ال العام . تالعب با وا
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شخاب ان اي زيارة ب النجف وا
والــشــامـيــة والــديــوانـيــة تــعــطـيك
تـــصــورا كـــامال عن حـــالـــة تــراجع
زراعــة الـشــلب وكـثــيـرا من اراضي
هـذا احملـصـول الـهام قـد  بـيـعـها
نع ذلك كـقـطع سكـنـيـة  فال احـد 
وال مـسؤول يـقف عـلى اسبـاب هذا
التراجع في الزراعة وال احد يعالج
ــيــاه حـتى اســبــاب شـحــة وقــلــة ا
يباس االنهر ومـابقي إال القليل من
عني االراضي الزراعية  وغادر ا
ــــدن يـــركــــبـــون بـــالــــزراعــــة الى ا
الـستـوتات والـعربـات التي جتـرها
احلـمـيـر واالحـصـنـة تـنـقل بـضـائع

. تسوق ا
في الـنـظام الـذي سـبق هذا الـنـظام
ــيــاه والــكــهــربــاء حتــجــز كــانـت ا
ـــــزارعي الـــــشـــــلـب في الـــــنـــــجف
ـشـخـاب والـشـاميـة والـديـوانـية وا
لكي حتقق الزراعة الشلبية مردودا
من احلاصل  اضـافة الى استـنفار
ــافــيــهـا كل الــطــواقـم الــزراعــيــة 
احملـافظـ في الـنـجف والديـوانـية
ـــعـــنــــيـــون في واحلـــلـــة  وكــــان ا
ـساحات الزراعـة والري يـحددون ا
للفالحـ لزراعة احلـنطة والـشعير
ــزارعـ ولم يـســمح لـلــفالحـ وا
تــرك اراضــيـهم والــعـمـل في امـاكن
اخـــرى وإذا فــعـــلـــوا ذلك تـــســحب

منهم االراضي وتسلم لالخرين .

نـســتـذكــر ذلك عـسـى وعال تـلــتـفت
الـــســلــطـــة الزمــة تـــراجع الــزراعــة
نـاطق الوسطى ماعدا خاصة في ا
زراع االراضي في مـحـافظـة الـكوت
سؤول ايـا كان موقعه إذا لم . ان ا
يلتفت ويعالج ازمة تراجع الزراعة
في الـعراق فـهـو بالـضـبط مثل ذاك
الــذي يـهــدم ســيـاج بــيت الــعـائــلـة
ويجعلها مكشوفة امام ماهب ودب
ـــارة  ويـــجـــعل الـــلـــصــوص من ا
واخملتلـ اخالقيا يـتجاوزون على

حرمة العوائل .
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ونـــــحن فـي الــــعـــــراق في الـــــراهن
ـبـتـزين والـدول مـكـشـوفـون امــام ا
افيات لكوننا نحتاج والشركات وا
ليس اجلـمـيع لـسـلـتـنـا الـغـذائـية  ,
ـهم ان تـتـشـكل الـلـجـان الـزراعـية ا
والقـانونيـة والثقـافية واالمـنية من
ـان ولــكن االهم مـاذا اعــضـاء الــبـر
اذا تزدحم قدمت تـلك اللجـان  ثم 
الـــــفــــنــــادق ومـــــنــــهــــا عـــــلى وجه
اخلـــــصــــوص فــــنـــــدق الــــرشــــيــــد
ـانيـ ومـنـهم الـقـادمون من بـالـبـر
ــــنـــــاطق الـــــزراعــــيـــــة ولم جنــــد ا
مايحـرضه ضميره وتـاريخ تكوينه
ويـوجــد بــ الـفالحــ لــيـتــسـاءل
ويـنــاقش اســبـاب تــراجع الــزراعـة

بغية ايجاد احللول لها .
إن االمن الــغـــذائي هـــو ركــيــزة أي
مــجـــتــمع  وهــو الــرافــعــة حلــيــاة
الــــنـــاس واالوطــــان  وأي اغـــفـــال
هم وإهمال لهذا اجلانب احليوي ا
يــــعـــني بــــالـــضــــرورة انـــتــــقـــاص
إلستقاللـية االوطان وجـعل الشعب

مرهونا لالخرين . 
لـقـد بـلـغ االسـتـهـتـار بــالـصـنـاعـات
العـراقيـة التي كـانت مااكـثرها الى
حـــد كل وزارة تـــرمي اخلـــلل عـــلى
االخـرى وضعـنا جـمـيعـا في خضم
الالمـسـؤولـيـة  حــتى الـصـنـاعـات
الــبــتـــــروكــيــمـــيــاويــة في مــديــنــة
الــبـصــرة بـاتـت تـلــفض انــفـاســهـا
االخــيـرة بــ وزارة الــنـفط ووزارة
ـــعـــادن بـــشـــهــادة الـــصـــنــاعـــة وا
العـامل فـيها واجلـالس االن في

بيوتهم .
نحن النريد منـهم ان يبنوا مصانع
جــديـــدة  بــقـــدر مــانـــريــد احـــيــاء
ـة  الــزراعـة والــصــنــاعـات الــقــد
نـــحن اليـــهـــمــــنـــا من الـــفـــائـــز في
انــــتـــخــــابــــات مـــجــــلس الــــنـــواب
والنحتاج احلكواتية  بقدر مانريد
اصـــحــــاب الـــشـــهـــامــــة والـــهـــمـــة
يـدانيـ في العـمل لكي تـتنفس وا
الـزراعـة ويـعـاد احـيـاء الـصـنـاعات
العراقيـة ووقف تدفق االستيرادات
الــــســـيــــئـــة أو عـــلـى اقل تــــقـــديـــر

منافستها .
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بغداد
ـواطن في الـعراق الذي قـارنة بـ السـياسي وا ا
أسـموه الـعـراق اجلديـد ليـست غيـر مـتكـافئـة فقط
لـكنهـا غيـر عادلـة وغير إنـسانـية ومنـافيـة حلقوق
اإلنـسـان ولألعراف الـدولـية واإلنـسـانيـة ومـنافـية
حتـى للـدسـتـور الـذي أقروه سـيـاسـيـو البـلـد بـعد
االحتالل ,فـالـسـيـاسي مــصـون غـيـر مـسـؤول هـو
وعائلته فهو فوق القانـون والنظام اللذان يطبقان
ــواطن الــبــسـيـط فـقط  ,الــســيـاسـي راتـبه عــلى ا
الــشـــهــري ماليــ بــاإلضـــافــة الى ماليــ أخــرى
كمـخـصـصـات وأخرى رواتب  لـلـحـمـاية وأغـلـبـها
تـذهب الى جـيب الـسـياسي  ,واغـلب السـيـاسـي
يسـتـلـمـون أكـثـر من راتب من الـدولـة في مـخـالـفة
قـانونيـة (السـجناء الـسيـاسي ورفـحاء وغـيرها)
ــواطن الـــبــســـيط ال يــســـتــلم أي راتب بــيـــنــمـــا ا
ـوظفـ والـعـسكـريـ ورواتب هؤالء بـاسـتـثنـاء ا
واطن ال يجد الـسكن الذي يستظل به محدودة . ا
وعائـلته والـسياسـي استحـوذ على أكـثر من سكن
لــيس له فــقط بـل ألوالده وبــنــاته وأزواجــهم ومن
عـقـارات الدولـة  كـما اسـتـولى على عـقـارات أركان
الـنـظــام الـسـابق وسـجــلـهـا بـاســمه واسم أبـنـائه
ـمـيـزة في بـغـداد واسـتــولى عـلى قـطع األراضي ا
واحملـافـظات بـأسـعار رمـزيـة  واغلب الـسـياسـي
اآلن يــسـكــنــون في بــيـوت الــدولــة وبـيــوت أركـان
الــنـظــام الـســابق بـدون أن يــدفـعــوا حـتى إيــجـار
ــواطن يـــســكن الـــعــشـــوائــيــات أو في رمـــزي  وا
ــتــلـــكــون بــيـــوتــا خــاصــة, اإليــجـــار وقــلــة مـن 
ـصــفـحـة الــسـيـاسي عــنـده عــشـرات الـســيـارات ا
والـعـادية  تـمنـحـها الـدولة له وحلـمـياته وألبـنائه
ولــــزوجــــته ووقــــود هـــذه الــــعــــجالت ومــــوادهـــا
ـواطن الزال يــسـتـقل االحـتــيـاطـيــة من الـدولــة وا

(الكوستر والكية والستوتة ) .
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الــسـيــاسي إذا مــرض هـو أو أحــد إفـراد عــائــلـته
مرضاً بـسيطاً يسـافر الى أرقى مستـشفيات أوربا
واطن يدفع لـلدولة للـعالج على حسـاب الدولـة وا
حتى يـتعالج في مـستشـفياتـها التي ال تـشفيه من
أبـــسط الـــعــلل وإذا ذهـب الى الـــطــبـــيب اخلــاص
يحتاج الى مـبالغ كبيـرة للكشفـية والعالج ال يقدر
عيب ان بعض واطن واخملجل وا عليها أغلب ا
الــســـيـــاســيـــ أجــروا عـــمـــلــيـــات جتـــمــيـل لــهم
ولــزوجــاتـــهم عـــلى حــســـاب الــدولـــة ومن أمــوال
الـــشــعـب احملــروم مـن أبــسـط رعــايـــة صـــحـــيــة ,
الـسـيـاسي يـزَور شـهــادته الـدراسـيـة وبـالـشـهـادة
ـــنــاصـب  وأعــلى ـــزورة يـــحــصل عـــلى أعـــلى ا ا
ــــواطن يــــســــجـن إذا زور شــــهـــادة الــــرواتب  وا

دراسـية .
الـسـيـاسـي يـعـادل أي شـهـادة يــشـتـريـهـا من دول

اجلوار مع شهادات اجلـامعات العراقـية  ببساطة
ــشـتـراة ديــنـيــة  غـيـر حـتـى وان كـانت شــهـادته ا
ــواطن يــخـضع الخــتــبـارات جـامــعــيـة  بــيــنـمــا ا
ـلـة عـنـدمـا يـريــد مـعـادلـة شـهـادته ومـراجـعــات 
اجلامعيـة التي حصل علـيها من جامـعة معروفة ,
ــاجــســتــيــر الــســيــاسي يــحــصل عــلى شــهــادة ا
ـاله ونـفـوذه و من جـامـعـات أهـلـية والـدكـتـوراه 
غـير معـترف بـها ويـتمتع بـامتـيازات هـذه الدرجة
ـواطن يـشـقى ويـدرس ويكـافح لـلـحـصـول على وا
هـذه الدرجـة العـلميـة وال يتـم تعيـينه  ,السـياسي
ليارات من أموال الدولة ارس الفساد ويسرق ا
والـشعب وال يطـاله القـانون والـعقـاب فهـو محمي
ـــواطن يــســـجن إذا ضـــبط  بـــرشــوة بـــحـــزبه  وا

بسيطة جداً .
الـسيـاسي يـسافـر للـخـارج على حـساب الـدولة أو
واطن يدفع من بأسـعار مخـفضة هـو وعائلـته  وا
ماله اخلـاص عنـد السـفر ,السـياسي يـحصل على
ـنـاسـبـات من هـديـة (مـبـلغ كـبــيـر ) في األعـيـاد وا
ـوظــفـ الــدولـة والــدولـة تــسـتــقـطـع من رواتب ا
تـقـاعـدين وال تـصـرف أيـة هديـة لـلـمـوظـف أو وا
ــواطــنـ حــتى في األعــيـاد ,الــدولــة تــخــصص ا
مـلـيارات الـدوالرات سـنـويـاً لـلـبـطاقـة الـتـمـويـنـية
تــذهب أغــلب مــبــالــغــهــا جلــيــوب الــســيــاســيــ
ــواطن ال يــحـصل إال عــلى مـادة أو الـفــاسـدين وا
اثنـتـ  شـهـرياً من مـفـردات الـبطـاقـة الـتمـويـنـية

ونوعيتها رديئة جداً .
تنفذة ال السياسي خصـوصا سياسيـو األحزاب ا
ـكن اعـتـقــالـهم أو حـجـزهـم وان ارتـكـبـوا جـرمـاً
مــشــهــوداً ألنــهم فــوق الــقــانــون بل هـم الــقــانـون
ـواطـن الـبـســيط يـعــتـقل ويــحـجــز حـتى بـدون وا
ـا أوامـر قـضـائـيـة ويـبــقى في احلـجـز أشـهـر ور
ســنـوات  ,الــســيــاسي والــعــسـكــري مـن األحـزاب
سائلة تنفذة غير مشمـول باجتثاث البعث وال ا ا
وظـف البسيـط مشمول واطن وا والالعدالة أمـا ا
بـهـذه الـقــوانـ وإفـرازاتـهــا اجملـحـفـة  ,حـتى في
احلج الــســيــاسي وعــائــلــته يــذهب ســنــويـاً ألداء
ـواطـن يـخـضع لــلـقـرعــة الـغـيـر فـريــضـة احلج وا
ــارســهــا مــنــصــفــة ,وعــديــدة هي األمــور الــتي 
السـيـاسي ويـستـفـيـد منـهـا عـلى حـساب الـقـانون
واطن وعلى حساب الدولة وعـلى حساب حقوق ا
ـسـكـ وهـؤالء الـسـيـاسـيون احملـروم والـشـعب ا
يـنـتـمـون الى األحـزاب الـتي تـدعـي أنهـا إسـالمـية
فــكــيف ســتــكــون األمــور لــو كــانـت هــذه األحـزاب
تنفذة غير إسالمية سيضن القار أنها ستكون ا
أســوأ بل عـــلى الــعــكس ســتــكــون األمــور أحــسن
بــالـتـأكــيـد ولـيــجـرب الـشــعب ويـنــتـخب األحـزاب
دنية عندها سيعرف النتائج . العلمانية والكتل ا
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