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مـنــذ سـنــ والـشـعـب الـعـراقي
يــــســــمع  مـن الـــســــيــــاســــيـــ
ــســؤولــ احلــكــومــيــ في وا
أعـلى هرم الـسلـطة دعـوات فقط
حلــصـــر الــسالح بـــيــد أجــهــزة
الـدولة العـسكريـة واألمنية دون
أيـة إجـراءات حـقـيـقيـة وعـمـلـية
عـــلـى األرض لـــتــــنـــفــــيـــذ هـــذه
هـمة الـتي لهـا تأثـير اخلطـوة ا
كبيـر ليس على أمن الوطن فقط
ــواطــنـ وعــلى بل عــلى امن ا
ــتـلــكــاتـهـم وعـلى حـيــاتــهم و
السـلم اجملـتمـعي فـمنـذ حكـومة
ـالكي األولى والـثـانـيـة وحتى ا
حـكـومـة العـبـادي والـكل يـنادي
بــضــرورة حـصــر الــسالح بــيـد
ظاهر الدولة بعـد ان أصبحت ا
سـلحة وانتـشار السالح حتى ا
ـــتــوسط والـــثــقــيل مـــنه بــيــد ا
يـليشـيات والعصـابات وأبناء ا
الـعشـائـر ظـاهـرة ملـفـته لـلـنـظر
ذات تـأثـيـر كـبيـر وخـطـيـر عـلى
األمن وانـتـهاك فـاضح لـلـقـانون
ــــشــــكــــلــــة ان والــــنــــظــــام  ,وا
ـــســـؤولــ الـــســـيـــاســـيـــ وا
الــتـــنــفـــيــذيـــ في أعـــلى ســلم
الـســلـطــة وعـلى رأســهم رئـيس
الـوزراء الــقـائــد الـعـام لــلـقـوات
سـلحـة هم من يـدعون حلـصر ا
الـــــسالح بـــــيـــــد الـــــدولــــة دون
إجـراءات عـمـلـية لـتـحـقـيـق هذا
الـهـدف وإذا كـان هـؤالء يـدعـون
ويـتـمـنون فـقط فـمن الـذي يـنـفذ

ومن عـــــنـــــده الـــــصـالحـــــيــــات
والــــقــــوانـــ واإلمــــكــــانــــيـــات
والـقـوات والـوسـائـل اخملـتـلـفـة
التي يستطيع من خاللها تنفيذ
وحتقـيق عمـليـة حصـر السالح
بـيد الـدولـة فعـليـا وعـملـياً غـير
احلـكومـة والـدولة وأجـهـزتهـما
العسكريـة واألمنية ? فهل أبناء
الـشــعب أم مـنــظـمــات اجملـتـمع
ـدني أم اجلـمـعـيـات اخلـيـريـة ا
لــديــهم اإلمــكــانــيــات والــقـوات
والوسائل التي يستطيعون من
خاللــهــا حتـــقــيق هــذا الــهــدف
هم واحليـوي حتى نسمع من ا
سـؤول ومـنذ السـياسـيـ وا
أكـثـر مـن عـشـرة أعــوام  مـجـرد
دعوات فقط حلصر السالح بيد
الــدولـة الى أن تـفــاقـمت األمـور
واسـتـفــحـلت وانـتــشـر الـسالح
بـشكل كبـير جداً خـارج سيطرة
الــدولــة وبــات يــشـكـل تــهــديـدا
واطـن وأمنهم يومـياً حلياة ا

وأمن الوطن.  
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ان من يـريـد حصـر السالح بـيد
الــــدولـــة عـــلـــيه ان يـــكـــون أوال
ــهــمــة الـتي مــســتــعــدا لـهــذه ا
أصبـحت صعبة بـسبب تقاعس
تعاقبـة وأجهزتها احلكومـات ا
اضـية األمـنيـة طـيلـة السـنـ ا
عن الــتـــصــدي لــهــا والــقــضــاء
عـلـيهـا أو حـتى حتـجيـمـها الى
أن تطورت األمور واتسع نطاق

انــتـشــار الـسالح بــشـكل مــلـفت
لــلـنــظــر وأصـبح يــشـكل خــطـراً
كبـيرا على األمن الـوطني وعلى
هـيـبـة الـدولـة  ويـشـكل تـهـديـدا
ـواطـنـ وبـات يـومـيـا حلـيـاة ا
يـحـتـاج الى عـمـل  كـبـيـر وجـهد
استـخبـاراتي وعـسكـري وامني
مـــنـــسق وإمـــكـــانـــيـــات فـــنـــيــة
ولـوجـسـتيـة والى قـوات كـبـيرة
بإمكـانيـات فنيـة وقتـالية عـالية
هم الى خـطط عمليـة واقعية وا
ومتقـنة ومـرنة تسـندهـا قوان
صارمة وعقوبات شديدة جداً و
وإضـــافــــةُ الى كل هـــذه األمـــور
يــــجب ان تـــكــــون هـــنـــاك إرادة
حقـيقيـة  لدى احلكـومة والدولة
حلــصــر الــسالح بــيــد قــواتــهـا
ـسـلـحـة فـقط  ومـنـع انـتـشاره ا
الــعـــشـــوائي وتـــداوله الـــغـــيــر
مسـؤول خارج نـطـاق قواتـها ال

مجر دعوات وأمنيات . 
هم واخلـطير وفي هـذا الشـأن ا
عـلى امن وطـنـنـا وشـعـبـنا ومن
تواضـعة في الشؤؤن خبـرتي ا
الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة أضع بـ
ــسـؤولـ في احلـكـومـة أيـدي ا
والـدولـة واألجـهـزة الـعـسـكـريـة
قترحات التي واألمنية بـعض ا
ـكن ان تـضـاف الى مـا لـديـهم
من خـــطط وإجــراءات وأعـــمــال
عـلـهـا تكـون ذات فـائـدة لعـمـلـية
حـــصـال الــسـالح بـــيـــد الـــدولــة
ومعـ لـهم عنـد تنـفيـذ مهـامهم

ــهــمـة وعــمــلــيــاتــهم في هــذه ا
ـــلــحـــة ومن هــذه الــوطـــنــيـــة ا

قترحات :               ا
 1- يجب أن تـشكل جلـنـة علـيا
تـسـمى جلـنـة نـزع األسـلـحـة أو
جلــــنـــة حـــصـــر الــــسالح بـــيـــد
األجـهـزة الـعــسـكـريـة واألمـنـيـة
ويـجب ان تـكون بـرآسـة الـقـائد
ـــســـلـــحـــة الـــعـــام لـــلـــقــــوات ا
وعــــضــــويــــة وزيــــري الــــدفـــاع
والــداخــلــيـة ومــســتــشـار األمن
الــــــوطـــــنـي ورئـــــيـس جـــــهـــــاز
اخملابـرات ورئـيس جلـنـة األمن
ــانــيــة ورؤسـاء والـدفــاع الــبــر
أجــــهـــزة االســــتـــخــــبـــارات في
وزارتـي الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيــة
واحملــافــظـ الــذين يــعـتــبـرون
أعضـاء في الـلـجـنـة الـرئـيـسـية
ورؤسـاء للـجـان يشـكلـونـها في
مـحافـظـاتـهم وأي شـخص يراه

رئيس اللجنة مناسباً .  
باشرة بأية 2- وقبل ان يتم ا
أعــمــال أو إجـــراءات  يــجب ان
يـشـرًع قانـون اسـتـثـنـائي يضع
عــقـوبـات صـارمـة عـلى حـائـزي
الـــسالح بـــشـــكل غـــيــر شـــرعي
ومــروجي األسـلــحــة ومـافــيـات
ـتاجرة بـها مع غرامـات مالية ا
كــبـيــرة جــداً تـراوح من ( 5الى
 100مليون دينار) تفرض

عــلـيــهم وان تـصــنف الـعــقـوبـة
والــغـرامـة حــسب نـوع الـسالح
إذا كــان ثـقـيالً أو مــتـوسـطـا أو
خــفــيـفــاً أو إذا كــان عــبـارة عن
ألغام ومتفجرات وقنابل ومواد
تـــدخل فـي صــنـــاعــة الـــقـــنــابل
ـــتـــفـــجــرات ـــفـــرقـــعـــات وا وا

ووسائل التفجير. 
3- تشكيل جلنة حتقيقيه

خـــاصـــة من قـــضـــاة مـــدنـــيــ
وعـســكــريـ وأمــنـيــ تــرتـبط
بــرئــيس الــلـجــنــة الــرئــيــســيـة
لـلـتحـقـيق في كـيـفيـة احلـصول
عــــلـى األســــلــــحـــــة واالعــــتــــدة
ومــصــادر الـتــمــويل واجلــهـات
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الــتي تــقـف خــلــفــهــا وكــيــفــيــة
دخــولـــهــا لـــلــعــراق ومـــافــيــات
تاجرة بـها وترويجها  وطرق ا
نـقـلـهـا وأماكـن خزنـهـا وغـيـرها

تعلقة بها . من األمور ا
4- على اللجنة الرئيسية

تــهــيـئــة أربـعــة فــرق مـتــكـامــلـة
اثـنتـان من اجلـيش وواحدة من
الـشـرطة االحتـاديـة وواحدة من
جـهـاز مـكـافـحـة اإلرهـاب و عـدد
ـــــقــــاتـــــلــــة مـن الـــــطــــائـــــرات ا
ــســلــحــة وأيــة ــروحــيـــات ا وا
أسـلحـة سـاندة أخـرى (مـدفعـية

_هندسة ميدان  _وحدات
مـيــدان طـبـيـة _كـتـائـب تـمـوين
ونـقل ) إلسـنـاد العـمـلـيـات التي
ـيلـشـيات سـتـنفـذ لـنـزع سالح ا

والعشائر وغيرهم . 
 5- عــلى الـلـجـنـة إصـدار بـيـان
يــــحــــدد مــــدة ثـالثــــون يــــومــــا
لـــلــمــيـــلــيــشـــيــات والــعـــشــائــر
سلحـ وباقي أبناء الشعب وا
لتسـليم أسـلحتـهم للـجنة أعاله
ـــثـــلــيـــهـــا في احملـــافـــظــات و
وسيتعرض اخملالف للعقوبات
الـــتي تـــضـــمــــنـــهـــا الـــقـــانـــون
االسـتثـنـائي (يـذكر الـقـانون في
الــبــيـان) وبــعـد الــثالثـ يــومـا
ســتــبـــدأ عــمــلــيـــات تــطــويق و
تـفتـيش ومـداهـمات  حملـافـظات
وأقـضـيه ونــواحي بـاســتـخـدام
القوة واستـخدام كافة الوسائل
واألجـهزة لـلبحـث  والكشف عن
ـتفـجرات األسلـحة واالعـتدة وا

وغيرها . 
6- يكلف رئيس اللجنة وزارتي
الـدفاع والداخـلية بـإعداد خطط
عـملـيـة ومرنـة ومـتقـنـة تتـضمن
أسـلـوب عــمل الـقـوات وكــيـفـيـة
الـتـنـفـيـذ ومـراحلـه وأسـبقـيـاته
ـنـاطق الـتي يـبدأ وأسـبـقـيـات ا
الـــعــــمـل فــــيـــهــــا أوال وحــــسب
أهميتهـا على ان تخصص فرقة
ــهـمــة الـتــطـويق  و زائــد لـواء 
ـــهـــام فـــرقـــتــــان نـــاقص لـــواء 

مـلثـمة يـدعون إنـهم ينـتمون الـى جهة
تـنــادي بـالـعــفـة وطــهـارة أألخالق. كل
ـكن احلـصـول عــلـيـة بـطـريـقـة شيء 
معينة على شرط أن النقترب من عرين
الــسـلــطـان  –ذو اجلـاه والــوجـدان- .
كـانت لديـنا طرقـنا اخلـاصة الـبسـيطة
في التعبير عن أفراحنا وأحزاننا دون
أألقـــتــراب مـن شيء إســمه  –الـــقــائــد
الضـرورة- . إحترقت أجـساد الـشباب
في معارك طـاحنة خـلف احلدود وعند
بـــوابـــات الـــتـــضـــاريس والـــهـــضـــاب
وتــمــزقت عــشــرات الــبــيــوت بــقــصف
حــامالت الــقــنــابل الــعــمـالقــة والأحـد
يـجـرأ عـلى شـتم  –الـقـائـد الـهـمـام في
الـنــهــار والـظالم- مع هــذا لم أشــاهـد
جـثـة ملـقـاة عـلى مـزبـلـة بال هـويـة..لم
أشـــاهـــد عــوائـل نــازحـــة تـــرجتف في
الـشـتـاء أو تـكـاد تـمـوت من احلـر عـند
الـصـيف.لم أشـاهـد مدرسـة بال مـقـاعد
أو جـامـعة تـشـكـو الـعوز من كل شيء.
لم يـــكن لــديــنــا فـــيس بــوك أو مــواقع
أخـرى لــكـنـنــا نـنـام فـي الـلـيل دون أن
نــخــشى مـن جــيــرانـنــا أو مـن مــخــبـر

إسمه العراق بكل ماتعنيه هذه الكلمة
ــقــابل كــانت لــديــنــا من مــعــنـى. في ا
حـريـة نـسـبـيـة  –لـيس مـطـلـقـة  –لكن
ـكن أن نـقول أنـهـا نسـبـية نـوعـاً ما.
ـناسـبـة نـحن هـنـا فـي هذا الـبـحث بـا
الصغير النـذم أحد من جميع أألطراف
ـدح أحد من احلـكومـات الـسابـقة وال
أو الالحـقـة  –لــكـنـنــا أمـام حـقـائق أو
وقـــــائـع نـــــعــــــيــــــشـــــهــــــا في الــــــزمن
احلـيث...وبـالتـالي فـهي لن تـؤثـر على
أحـد ولن تـسـقط دولـة مـعـيـنة من دول
الـعالم. مـجـرد كالم متـنـاثر في الـهواء
ا ليس له قـيمـة مادية أو مـعنـوية وإ
مــجـرد شــذرات من حق أي مـواطن أن
ساس بحريات يقول مايحلو له دون ا
أآلخــرين. حــيــنــمــا كــان قـفـص صـدام
يـضيق عـليـنـا اخلنـاق من أجل معـرفة
مـايدور في الـعـالم من أحـداث ساخـنة
أو باردة  ,كـنا نـستـطـيع اخلروج عـند
مـنـتـصف الـلــيل ونـسـيـر في احلـدائق
نـتزهـات وجنلس عـند ضـاف دجلة وا
أو الفرات دون أن يعترضنا أحد..دون
أن نـخشى سـيطـرة وهمـية أو عـناصر

ــفـاهــيم الــعـامــة والـبــديـهــيـة أن من ا
احلـــريــة التـــقــدر بـــثــمـن وكل فــرد في
احلياة يـحلم باحلـرية احلقيـقية لذاته
ولـــكـل من يــــعـــيش حــــولــــة. من هـــذا
ـنطـلق خطـرت على ذهـني عدة نـقاط ا
ــوضـوع وعــلـيــنـا أو مــفـاهــيم لــهـذا ا
جمـيعاً أن نـكون متـجردين ومنـطقي
ــوضــوع دون عــنـــد مــنــاقـــشــة هـــذا ا
الـولـوج في مـهـاتـرات وعـبـارات تـضـر
بالـطرف أآلخر. من يـؤمن بهذه الـفكرة
الــتي ســنــطــرحــهــا أآلن هـو حــر ومن
ـتــلك كــامل اليــؤمن بــهــا هــو أآلخــر 
طـلقة في التعبير عن صفات احلرية ا
ـسـاس ــفـهـوم الـذي يــؤمن به دون ا ا
بـحرية الـتعـبير لـلطـرف أآلخر. حيـنما
كــان صــدام عــلى هــرم الــســلــطــة كــنـا
نـــعــيـش في تـــعـــتـــيم إعالمـي شـــديــد
ـتـلك طــبق لـنـقل ومـحــرم عـلـيـنــا أن 
ـيـة عن طــريق الـتــلـفـاز أألخـبــار الـعــا
تـلك جـهاز خـلوي ومـحرم عـلـينـا أن 
ـارسة نشاطاتنا نستطيع من خاللة 
الـــعــــامـــة واخلــــاصـــة مـن خالل هـــذا
اجلـهـاز. كـنــا نـعـيش في قــفص كـبـيـر

كــيــدي. تــهـــشــمت قــضـــبــان الــقــفص
الــفـوالذي وطـارت أرواحــنـا حتـلق في
فضاءات من حريةٍ التنتهي عند الفجر
ــمــتــدة بال وعــنــد ســاعــات الــنــهــار ا
توقف. راودتنا أحالم ليس لها حدود.
ـا ســنــنـافس ســنـكــون كــذا وكــذا ور
ـتقدمة فـي مصروفنـا اليومي. الدول ا
وحل عـليـنا ظالم اليـنتـهي رغم شروق
الصـباح الـيومي. الـكل خائف من هذه
احلرية. حرية ليس لها حدود. كل فرد
يـســتـطــيع أن يـحــمل في يـده وســيـلـة
مـعـيـنـة لـذبح أألخـر. الـفـرد يـخـاف من
اجملـتــمع وجـمـيع اجملـتـمع يـخـاف من
الفرد. طوفاف الينتهي من دماء تسيل
على الـطرقـات واحلارات وعـند هـياكل
البـنـايات  –احلـرية تـرفـرف علـيـنا من
كل حـــدبٍ وصــوب- . اجلـــنـــدي صــار
يـخـيفـنـا بـكل وسـائـله الـتي يـحـمـلـها.
اجلـــنــــدي في الــــســـابـق يـــجــــلس في
البسة قاهي ويـسير في الطـرقات  ا
الـــعـــســكـــريـــة والـــضـــابط يـــذهب مع
صـديـقـته الى كـل مـكان كـي تـفتـخـر به
أمــام اجملــتـمع  –فــهــو ضـابـط يـســيـر
كـطـاووس اليـقـهـر-. ثـالثـة عـشـر عـاما
مـرت كـلـمح الـبـصـر لم أشـاهـد جـنـديا
البسه العـسكرية ـقهى  يجلس في ا
أو ضـابـطا يـجـلس مع مـحبـوبـته على
نـتزهـات العـامة. مـقاعـد خشـبيـة في ا
يـوجد الـيوم جيـش جرار لـكنـنا النراه
إال عــنــد الــسـيــطــرات اخملــيــفـة أو في
ــعـركـة يـقــاتل عـلى مـحـاور سـاحـات ا
مــخــتـلــفـة. لـم أشـاهــد جــنـديــا واحـدا
البسة العسكرية يجلس قرب بائعة
القيـمر في الصبـاح الباكر عـند الطرق
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داهمات التفتيش والـتثبيت وا
واالقــتـــحــام وفـــرقــة احـــتــيــاط
ــواقف الــطــارئـة أو جملــابــهـة ا
لــتــعــزيــز الــفــرق األخــرى عــنـد
احلـاجـة و عــلى ان تـشـمل هـذه

اخلطط الصفحات التالية :
ناطق الـتي يجري أ . تطـويق ا
نــزع أســـلــحـــتــهــا ( االقـــضــيــة
والـــنــواحـي والــقـــرى ومـــراكــز
احملــافــظـات) من قــبل قــطــعـات
الـــتـــطــــويق  اخلـــاصـــة بـــهـــذا

الواجب (فرقة زائد لواء ). 
ب . تـــثــبــيـت األهــداف بــقــوات

ستوى سرية  _فوج  .
ج . تــفـتــيش الــهـدف بــوحـدات

ستوى سرايا _أفواج .
ـــــســــلــــحــــة ــــداهــــمــــات ا د .ا
ـواجـهات واالقـتحـام اجلر وا
عـــنـــدمــــا يـــتـــطــــلب األمـــر ذلك

ستوى أفواج . بوحدات 
 هـ . الــتــعـــامل مع اخملـــالــفــ
لقـى القبض عليـهم وإحالتهم ا
الى الـلـجـنــة احلـقـيـقـيـة وجـمع
تفجرات األسلحة  واالعـتدة وا
ـستولى عـليهـا  في مكان آمن ا
تمهيـداً لتسليمها لـلجنة العليا
أو الــــلـــجــــان الــــفــــرعـــيــــة  في
احملافـظات بـعد إشـعار الـلجـنة

الرئيسية بذلك. 
 و . تـنـفذ الـفـقرات من ب الى ه
من قــــبـل قــــوات الــــتــــفــــتــــيش

داهمات واالقتحام .  وا
7- يجب فرض حظر التجول
ــنــاطق الــتي في احملــافــظــة وا
تنفـذ فيها عمـليات نزع السالح
ـنـع اخلـروج والـدخـول إلـيـهـا.
8- يجب ان ال يكون التفتيش
روتـــيـــنـــاً بل جـــادا وعـــمـــلـــيـــا
تـسـتـخـدم فــيه أجـهـزة الـكـشف
احلـديـثـة والـكالب الـبـولـيـسـية
نـاطق التي واحلـفارات حلـفر ا
يــتم دفن األســـلــحـــة واالعــتــدة
ـتـفـجـرة حتت األرض ـواد ا وا

شكوك فيها . ناطق ا وا
9- إلقاء القبض على كل من

ــتــنع عن تــســلــيـم األســلــحـة
واالعــــتــــدة ومــــلـــــحــــقــــاتــــهــــا
ــتـفــجــرات أو يــواجه قـوات وا
مــهــمــة نــزع الـسـالح بـالــسالح
والـقـوة وإحـالـته ومن يـسـاعده

الى جلنة حتقيقية .
10- يعتبر شريكا في حيازة
تـفجرات األسـلحـة واالعتـدة وا
كل من لم  يــخـبــر عن أمـاكــنـهـا
عـلومات بـصددها أو وإخـفاء ا
مــحــاولــة تــضــلــيل قــوات نــزع
األسلـحـة  وكل من يـخفـيـها في
مـنـطـقته أو( األرض _الـبسـتان
 _األبنية  العائدة له)  ويحال

للجنة التحقيقية . 
11- جترد األسلحة واالعتدة
ـتفـجرات والقـنـابل واأللغـام وا
ومواد صـناعتهـا من قبل الفرق
الـتي تـسـتــولي عـلـيـهـا وتـسـلم
ــحـضــر رســمي الى الــلـجــنـة

العليا .  
12- تتولى اللجنة العليا فرز
وتـصـنـيف األســلـحـة واالعـتـدة
تفجرات وإحالتها الى عينة وا
ـــحــاضـــر رســـمـــيــة اجلــيـش 
لالسـتفـادة مـنـها في تـشـكيالت

سلحة .  قواتنا ا
13- يتبع هذا األسلوب نهجاً
عـامــاُ لــقــوات نـزغ الــسالح في
تـفـتـيش احملـافـظـات واالقـضـية
والــنـــواحي والــقــرى و جــمــيع
مـــدن الــعـــراق ومـــنـــاطــقه دون
استثناء ألي منطقة أو محافظة
ـكن تـعديل وألي سـبب كـان  و
هــذا األســلــوب أو إضــافــة أيــة
إجـــراءات أخــرى تـــتـــطــلـــبـــهــا

واقف اآلنية .   ا
14- تعد اللجنة العليا جدوالً
دوريـاُ زمنـياُ وتوقـيتـات خاصة
لكل مـحافظات ومـناطق العراق
لــتــفــتـــيــشــهــا ونـــزع أســلــحــة
ــــلـــيــــشـــيــــات  والـــعــــشـــائـــر ا
ــسـلـحـة ويـكـون واجلـمـاعـات ا
سـريـاً ويجـري اخـتيـار تـفـتيش
ــنــاطق حــسب احملــافـــظــات وا
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ـا ألنـنا أن  يـوجه اإلنـتـقـاد الـعـلـمي لـفكـره و لـكـيـانه لـر لـيس من الـسـهل عـلى اإلنسـان 
لك. معاشر البشر نعتبر أن أفهامنا و طرائق تفكيرنا هي أسمى و أغلى ما 

ـنهـجـيات و ـتـعـلقـة بـا و أجـدني دائمـا أتـنـقل ب ضـفـة إلى أخـرى في كثـيـر من األفـكار ا
باد التي أحترمها و أقدرها. األشخاص  بل و حتى ا

في بواكير شبابي  كنت متأثرا إلى حد كبير بفكر و منهجية  من األفكار الطارئة على
ـفـكــرون من أصـحـاب مــجـتـمــعـنـا و مــنـطـقــتـنــا و لألسف الـشــديـد  فـلــقـلـمــا تـعــرض  ا
اإلخـتصـاص  إلنـتـقـاد هـذه الـفـكـرة  و مـنـهجـيـات الـتـفـكـيـر تـلك  و قـد  أمـضـيت عـشرات
الـسـن قـبل أن  أكـتـشف  بأن تـلك الـفـكرة –لألسـف الشـديد  –هي مـن بنـيـات الـطريق 
ـنـهـجـية و رغم كـثـرة الـتـطـبـيل و الـتـزمـير و نـتـمـ لـتـلك ا وخـطل  الـكالم  رغم  كـثـرة  ا
ـبتـورة من  اإلرث احلضـاري و العلـمي  لـلحضـارة التي أنـتمي ـدرسة  ا الـتلـميع  لـتلك ا
صري ؤرخ و الـصحـفي ا زجـى بكل تـواضع .. في  ذاكرتي يـقف  ا إلـيهـا أنا و فـكري ا
أعـتـبره عالمـة فـارقـة  في غرة الـفـكر الـتـاريخي و الـكبـيـر  محـمـد جالل كـشك  و الذي 
عـاصر و مع يقيـني بأن غالبـية  أبناء هذا الـزمان  لم يحالـفهم احلظ بقراءة  الـصحفي ا
فـكـر الـعمالق  لـكن ذلك ال  يـؤثر فـي منـزلـته الرفـيـعة  و مـنـزلته بـعض من ثمـار هـذا ا
اضي  والذي أحتف  الفكر الـعظيمة كواحد من أكبر  مفكري الـعالم العربي  في القرن ا
دارس الفكرية  الشاملة اإلنـساني بأكثر من عشرين مؤلفا  لعلي ال أبالغ إن  وصفتها با
فـكرين الذين ـوسوعـية.. الـعمالق محـمد جالل كـشك  كان من  أولـئك ا  و اجلـريئة  وا
ؤاخذات العلمية تبـنوا الفكر  الشيوعي في شبابهم ثم إنقلبوا عليه  و كتبوا كثيرا من  ا
ـا يعد  في نهـجيـة علـميـة تقـوم على البـينـة  و الدلـيل ... محـمد جالل كـشك لر عـنه  
نـظري خـير مـثال عـلى تفـاعل  اإلنـسان بـاخلبـرات و الثـقافـات الـتي يحـصلـها اإلنـسان

فكر و على طريقة تصويره و تصوره لهذا العالم الكبير. فتعطي ثمارها على مسار ا
ـفكر اإلسالمي الكبير سيد قطب  رحمه الله  ورغم مؤخذاتي  الكثيرة  و الكثيرة جدا  ا
عن حـياته وعن أفكاره و عن مـنهجيـته لكني أعـتبره مثـال واضح على التحـول الفكري 
ثقف  سيد  قطب رحمه الله من تالمـيذ أديب العربية الكبيـر عباس محمود العقاد  عنـد ا
ـا أهم و أعز من أي ـكـتبـة فيـه لر أي سيـد قـطب قد نـشأ في بـيت  ريـفي كانت ا و هـو 
ـشارب  و التـوجهات ـكتبـة كتب  مـختلـفة ا مـرفق  آخر في البـيت  و قد  كـان في تلك ا
بل  قـد كان فـيها  كـتب  تعـلم السـحر وقـد  تعـلم قطب الـسحـر  من بعض هـذه الكتب

تمرس  كما  قد ذكر ذلك مؤرخه  الدكتور حس اخلالدي بأسلوب الهاوي غير ا
ـضي ما يربـو عن الثمـانية عشـرة ساعة بـ الكتب يـوميا  و قد فـكر كان  سـيد قطب ا
صـنع  لنـفـسه منـزلـة  فكـريـة  منـعت  إسـتاذه الـعـقاد  من  الـوقـوف معـه خلوف اآلخـير
عـلى كرسـيه  الـفكـري الـرفيع. و طـبـعا فـالـعقـاد فيـلـسوف  و عـقالني  و أديب  يـقدم 
الـنقل على العقـل  لذلك فال شك أن كل هذه العـوامل كانت كافية لـقولبة فـكر سيد  قطب

 في قالب الفلسفة  واألدب  بعيدا عن  ثوابت القرآن و السنة.
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وفـاة حسن الـبـنا  و تـواصل  قـطب مع  الفـكر اإلخـواني حـولت  تفـكـيره رويـدا رويدا 
درسة الفكرية ـنهجية  ا من الـفكر الفلسفي إلى اإلرث اإلسالمي  ضمن اإلطار العام  
ـنهج  الـعـلـمي فـقد اجلـديدة  له و ألن سـيـد قـطب مـثـقف يحـتـرم الـكـلمـة و يـحـتـرم ا
مع قـرآته  فكـان في  آخر أيامه مـياال إلى الـتراث الـعلمي إسـتمرت مـنهـجيتـه بالتـفاعل
ـقـربـ مـنه أنه لـو طـال به الـعـمـر ألعاد  من مـظـانه  احلـقـيـقيـة فـقـد أعـلن لـبـعض  ا
دراسـة كتب إبن القيم لوصوله إلى  قناعات مهمة في أهمية  كتب إبن القيم في التربية 
ـراجع التي إسـتعـان بهـا سيد  في  وقـد كان  تفـسيـر محـمد بن جـرير الـطبـري أحد ا
إعـداده لـلـطـبــعـة اآلخـيـرة من كـتــابه في ظالل الـقـرآن. قـد  يــظن الـبـعض  أني  أقف مع 
شـخص  أو مع  فكرة  ح سطرت  كلماتي السـابقة لكن القصة أبدا لم تكن كذلك و
ـا هي حتـلــيالت  لـتـحــول مـفـكــرين من  ضـفـة إلـى أخـرى  و لـتـحــول إنـسـان  من إ
مـنهـجـية إلـى أخرى  لـيس  إتـباعـا  لـهوى وال مـيال مع جـهـة فائـزة بل ألن  هـناك من
ستجدة  فتحول  بناءا على وصلت به ـفكرين من قد  إحترم عقله و إحترم حصيلـته ا ا
ا هي أمثلة بسيطة جلية تقوم لفكرتي.   أفكاره  و حتليالته. و األمثلة التي ذكرتها إ
الـيوم  لألسف الشـديد قلمـا أجد إنسـانا يتـقبل وجهـة النظـر  اخملالفة لـه  يظن نفسه
عـلى  حق و يـجـزم بـأن  كل الـردود عـلـيه و اإلنـتـقـادات  لـفـكـره بـاطـلـة وأصـحـابـهـا بال
عقـول و بال  أفهام  فـتجده منـكفئا  عـلى نفسه منـكفأ على مـكتبته يـحارب من يناقض
ـدرسة غـيـر مدرسـته الـفكـرية  قـناعـاته و يـضع حاجـزا  بـينه وبـ أفـكار من يـنـتمـون 
اركسية درسة ا حـتى لو كانت األفكار ال عالقة لها بقضايا اإلختالف  فإن كان من ا
جتـده يـحارب األدب  الـسـلـفي و إن كـان من أبـناء الـفـكـر الـلـيبـرالي جتـده غـالـبـا عدوا

لدودا للمدرسة التاريخية اإلخوانية ....
مع أني  ســأظل أردد بـأن  احلــضـارة اإلسالمــيـة  قــد  أفـادت من  األطــبـاء الــيـهـود و
ـسيحـ  و  إن تاريخ منـطقتـنا  قد شـهد عالقات مـودة  و تزواج ما ب  اخملـترع  ا

ا  لم تتميع  حدود احلق مع حدود الباطل . سلم و النصارى  طا ا

خـطـورتـهـا وأهـمـيـتـهـا من قـبل
الـلـجــنـة الـعــلـيـا حــصـراً وقـبل
وقت قصير من مباشرة القوات
في تـنـفيـذ مـهامـهـا وواجبـاتـها
فـي نــزع الـــسالح لـــعـــدم فــسح
يلـيشيات اجملال لـلمسلـح وا
من إخـفـاء أسـلـحـتهـا أو نـقـلـها

الى مناطق أخرى  .   
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هـــــــذه اإلجـــــــراءات واخلـــــــطط
قـترحـة يضـاف إليـها مـا لدى ا
ــســلــحــة واألجــهــزة الــقــوات ا
األمـــنـــيــــة واخملـــابـــراتـــيـــة من
إجراءات وأعمال وخطط أخرى
كـــفــــيـــلـــة بـــنـــزع أســـلـــحـــة كل
سـلحـة والـعشـائر اجلمـاعـات ا
ـواطــنـ إذا نُــفـذت بــجـديـة وا
وفــاعـــلــيـــة وإخالص وتـــفــاني
ودون مــحــابـــاة لــهــذا الــطــرف
الــســيــاسي أو احلـزب الــفالني
أو لــهـذا الــشـخـص الـســيـاسي
ـــؤثـــر أو ذاك ودون خــوف أو ا
تــــردد بــــاســــتــــخــــدام الــــقــــوة
والـقانـون أمـا إذا بـقـيت األمور
مـجرد دعـوات وأعمال تـرقيـعية
هـنـا وهنـاك ال تـأثـير فـعـلي لـها
ــكن حــصــر الــسالح بــيـد فال 
يليشيات الدولة وسيبقى بيد ا
ـسندة من أحـزاب وسيـاسي ا
متنـفذين وبيـد العـشائر الـقوية
وســــــــيــــــــبـــــــقـى أمـن الــــــــوطن
ـواطـنـ مـهدداً وسـتـسـتـمر وا
ــيـلـشـيـات وتـتــصـاعـد أعـمـال ا
ــسـلـحــة  الـتي والــعـصــابـات ا
ــــواطـــنــــ وتـــســـرق تـــهـــدد ا
ـتلـكاتـهم وتـقتـلهم أموالـهم و
دون خوف من حساب وستبقى
الـنزاعـات الـعشـائريـة مـستـمرة
ـــواجـــهـــات مع وســـتـــتــــطـــور 
احلكـومة واجتزتـها األمنية إذا
لم يـتم ردعـها والـقـضـاء علـيـها
نــهــائـــيــاً بـــإجــراءات عــمـــلــيــة
وحـقـيقـيـة واسـتخـدام الـقـانون
والـقـوة أهم  وأقـوى أسـلـحـة و

أذرع احلكومة والدولة .
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بغداد

لــــكـن لــــيس بــــصــــورة كــــامــــلــــة او
صحـيـحة. حـيث لـوحظ عمل نـسـخة
احـتــيـاطـيــة من الـبــيـانـات ومــلـفـات
الـشــركـة وحــفـظـهــا في نـفـس مـكـان
لفات االصـلية وهو أمر البيـانات وا
ـا هو غـير صـحيح ,وسـنـرى الحقـا 

أمر خاطئ .
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1- ينصح بتنبيه العامل على
هــكـذا نــوع من اخملــاطــر   وكـيــفــيـة
جتـنبـهـا او الوقـوع في فخ الهـاكرز,
عن طريق حمالت توعيـة متخصصة
بـكــيـفــيـة حــدوث االخـتــراق او الـيـة

عمل الفيروس وكيف ينشط.

كــأن يــكــون احلــاســوب الـشــخــصي
وهـو غــيـر مــحـمي بــنـفس مــسـتـوى

قدم في مكان العمل . احلماية ا
وهـذا يـقـودنـا الى اخلـرق احلـقـيـقي
ستـخدم" حيث وارد جدا  ان وهو "ا
وظف بإجنـاز بعض االعمال يقـوم ا
ـــنــزل او الـــعــكس ـــكــتـــبــيـــة في ا ا
صـحـيح فقـد ينـقل مـلف معـ حامل
لــفـايــروس بــدون عــلــمه  عن طــريق
ــتـــوفــرة  الى وســـائط الـــتــخـــزين ا
حــاســوب الــعــمل وبــالــتــالي ســوف
يؤدي الى انتشار الفيروس على أقل

تقدير .
- تـطـبـيق  ألـيـة الـنـسخ االحـتيـاطي

ـاذا يـحـدث قـد يـتـبـادر الى االذهـان 
علومات في خرق امني للبـيانات وا
شركات تستخدم احدث انظمة االمن
واحلـــــمــــــايـــــة الـــــرقـــــمـــــيــــــة مـــــثل
(Symantec,Sophose) مـن خـالل
firewall ,antivirus) تـطـبـيقـاتـها
network security) وتعتبر هذه

االنظمة مصنفة كـ :
Market leader في سوق العمل.
االســبـاب عـدة نــورد بـعض الــشـائع

منها :
- ان الــعــامـلــ عــلى هـذه االجــهـزة
احملـمـيـة  ,هم بـالـواقع مـسـتـخـدم
اجهـزة حاسـوب اخرى خـارج العمل

والـــــروابط الـــــتـي تـــــرد عن طـــــريق
ـيل واالسـتجـابة لـهـا اذا لم تكن اال
طلبـتها  ,حتى وان كـانت من جهات

اتصال معروفة بالنسبة لك.
عني(IT) بأي 5- ابالغ القسم ا

لفات حالة مـشبوهة (ظهـور بعض ا
او الـصور لم تـكن موجـودة سابـقا ,
اختفاء مـلفات معيـنة كانت موجودة
سـابقـا...الخ )  حتـدث في النـظام او
ـيـل مـلـغم  لـيـتـسـنى لـهم اسـتالم ا
اجــــــــــراء الـالزم وابـالغ االخــــــــــريـن

للوقاية .
6- متابعة النشرات واالخبار التي
ــعــلــومــات تــخص تــكــنــولــوجــيــا ا
واحلـــمــايــة و الـــفــايـــروســات الــتي
ـتاحة تـصدر عبـر وسائل االتـصال ا
مـسمـوعة (وسـائل مرئـية  ,مـقرؤة  ,
ووســـائل الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي)
ـتـصيـدين لـتـجـنب الـوقـوع في فخ ا

والهاكرز .
جــمـــيع االجـــراءات اعاله تــقـــلل من
فـرص حــدوث خـرق او اصــابـة ألمن
ـعــلـومـات فـي اجـهـزة الـبــيـانــات وا
ؤسسة . احلاسوب في الشركة أو ا

نعم عبد الواحد عبد ا
{ رئيس قسم في كلية دجلة اجلامعة

2- اعتماد مضاد فايروس مع
للحاسـوب الشخصي  يوصى به من
IT ـعلومات او قسم قبل قسم امن ا
فـي مــؤســـســته  وإجـــراء حتــديث و

مسح للملفات بشكل دوري.
3- عمل اكثر من نسخة احتياطية
(نسخة اولى) تكون موجودة بالفعل
في نفس الـبنـاية لـلمـلفـات االصلـية
كن الرجوع الـيها في حالة حدوث

مشكلة او خلل وأستئناف العمل .
(نسخة ثانيـة) تكون محفوظة خارج
كن ؤسـسة في مـكان اخـر  بـنايـة ا
الرجـوع الـيـها في حـالـة حـدوث أمر
خــارج عن الـــطــبــيــعــة مــثل الــزالزل
والــفـــيـــضـــانــات او حـــتى احلـــريق
والــذي يـؤدي الـى اتالف الـبــيــانـات
ــــلــــفــــات االصــــلــــيــــة والــــنــــسخ وا
االحـتـياطـية  (نـسخـة اولى) اخملبـئة
هـناك  عـلى ان تـكـون جـمـيع الـنسخ
االحتـيـاطيـة مـؤمنـة ومـحدثـة بـشكل
مــــســــتــــمـــر (up to date) وجـــود
النسخ االحتياطية يقلل من االضرار
وخــــاصــــة االصــــابــــة بــــفــــايــــروس
(Ransomware ريـــنــــســـوم ويـــر)

لشائع هذه االيام  
رفقة لفات ا 4- عدم فتح ا
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اخلـارجـيــة حـيـنـمــا يـعـود في إجـازته
الــدوريـة. عــنــد مـكــان إســتالم الـراتب
الـتـقـاعـدي قـال مـتـقـاعـد كبـيـر الـسن "
..ســأحــول كل راتــبي الى دوالرات كي
أسـتـطـيـع إخبـاؤه فـي مـكان بـعـيـد في
البيت .." . نـظرت إليه بـدهشة. أضاف
ــرة الـســابــقـة عــنــد تـفــتـيش " .. في ا
بـيـتنـا عثـروا عـلى راتبـي في مكـان ما
وأخـذه اجلــنـدي ولم أسـتـطع أن أفـتح
فــمـي خــوفــا من أشـــيــاء كــثــيــرة" . لم
أصـــــدق هــــذا أبـــــداً. أقــــسـم لي بـــــكل
ـقدسـات أن هـذا مـاحدث له. في زمن ا
احلـريـة إخـتفـت مـيـزانـية الـدولـة بـكل
أمـوالـهــا الـعــمالقـة. وأصـبـح الـشـعب
ـوت جوعـا. أصـبحت فـئة يـخاف من ا
مـعيـنـة من الـبـشـر مـتـخـمـ بـأألموال
لـدرجــة أن أحـدهم يــفـتــخـر أن قــائـمـة
الـتلـفون الـتي وصلـته شهـراً ما بـلغت
 4مالي دينار عراقي بسبب طفله

الصـغير الـذي كان يحـمل ويدخل على
ـبـلغ مـواقـع كـثـيرة. وأنـا أحـلـم بهـذا ا
طـــيــلــة حــيــاتي كـي أتــشــتــري بــعض
ــومــة أألشــيــاء الــضــروريــة جــدا لــد
احلــيـاة. أحــدهم سـرق أمــوال الـعـراق
وراح يـفـتح مـكـانـا لـلـدعـارة في إحدى
الــدول أألجــنــبــيــة  –كــمــا ذكــرت هــذا
وســـائل أألعالم. وأآلخــر أصـــبح لــديه
إسطـول كبـير في دولـة أخرى. احلـرية
جـــعــلـــتـــنـــا نـــتــحـــســـر عـــلى أشـــيــاء
مـــخـــزيـــة.....تـــمــزقـت أألرض وجــاءت
مــخــلـوقــات من كـل الـعــالم تــعــبث في
أرضـنـا أشيـاء وأشـيـاء. أيهـمـا أحسن
الــــــقـــــــفص أم احلـــــــريــــــة ? الأعــــــرف

صدقونني.


