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باالنـتـماء والـوالء  والـعـمل على
زيـادة قـدرة مـؤسـسـات الـتوجـيه
ـعـنـويـة .. الـوطـني لـبث الـروح ا
ـعــنــوي أو االعــتــقـادي الــبــعــد ا
ـعتـقد الـديني بـصفته /احـترام ا
الــعـــنــصــر األســـاسي في وحــدة
األمـــــة الــــــتي تــــــدين بــــــاالسالم
وتتوحد مـشاعرها باجتاهه  مع
مــــراعـــاة حـــريـــة األقــــلـــيـــات في
اعتقادها..البـعد البيئي / حماية
الـبيئـة من االخطـار التي تـهددها
كـالتلـوث وخاصـة في التجـمعات
ـصـانع الـسـكـنـيـة الــقـريـبـة من ا
الـتي تنـبعث مـنهـا الغـازات التي
تــــســـــهم في تـــــلــــوث الــــهــــواء 
واالضـــرار بـــعــنـــاصــر الـــبــيـــئــة

االخرى من نبات ومياه .
عـوامل تـهـديـد األمن االجـتـمـاعي
..االنــحــراف/ هـــو االبــتــعــاد عن
سـار احملـدد وانـتهـاك الـقـواعد ا
ــعــايــيـر ومــجــانــبــة الــفــطـرة وا
السـليـمة واتـباع الـطريق اخلـطأ
ــنــهـي عــنه حــكـــمــا وشــرعــاً... ا
الغـلو/ ويـعني التـجاوز اجملانب
حلـد االعـتـدال . .اخملـدرات /وهو
من أخـــطـــر اآلفـــات الــتـي تـــهــدد
اجملــــتــــمـع وتــــعــــبث بـــــكــــيــــانه
ـا تــتــركه مـن آثـار واســتــقــراره 
ســـلـــبـــيـــة عـــلى صـــحـــة االبــدان
والـــعــقـــول .. الـــفـــقــر/ مـن أبــرز
ـــــشـــــكالت االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ا
واالقــــتــــصــــاديــــة حــــيث يــــؤدي
احلــــرمــــان والــــعــــوز إلى بــــروز
حـــــاالت اجلــــنــــوح الــــتـى تــــدفع
أصحابها إلى السرقة واالنتقام.
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PUBG) Player Unknown’s
 (Battlegrounds صـــدرت عــام
2017وتــعــرف بـلــعــبــة ســاحـات
معارك الالعب اجملهول  يقال
أن عددالعبيـها جتاوزوا أكثر من

وجتـنب الـفـجـيــعـة(تـلك الـكـلـمـة
ــؤثـــرة الــتي أســـتــعــرتـــهــا من ا
مـقــدمــة الـكــتــاب) فال تــدمع عـ
أعـتذرمـنـكم لـكني واليحـزن قـلب 
ــقــدمــة جـاءت عــلى أعــتــقــد أن ا

قال . مقاس منظبط مع غاية ا
األمـن األجــــــــتــــــــمــــــــاعـي واألمن
األنـــســانـي ..األمن االجـــتــمـــاعي
حــسب الــنــظــرة الــقــرآنــيـة بــأنه
نع (اطـمئـنان يـجده الـفرد ومـا 
ـنع قـلـقه خـوفه في حـاضــره و
عـلى مـســتـقـبـلـه ويـحـرص عـلى
تــبــادله مع اآلخــرين عــبــادة لـله
ـمـارسة ذاتـيـة مـنه يـحـقق بـها
مـشــاركـة إيــجـابــيـة مــجـتــمـعــيـة
ــمــارسـات وحـضــورا فــاعـال و
وواجبـات منـوطة باحلـاكم يكلف
بــــهـــا مـــؤســــســـات عـــامــــلـــة في
اجملـتـمع وبـرقـابـة ومـتـابـعـة من
النـظام الـسيـاسي لـتحـقيق غـاية
خـــلق الــلـه لإلنــســان ومـــقــاصــد
في حـــ  يـــركــز الـــشـــريـــعـــة .. 
مـــفـــهـــوم األمن االنـــســانـي عــلى
االنسان الفـرد وليس على الدولة
أي  حتــقــيق أمن الــفــرد بــجـانب
أمـن الـدولــة إذْ قـد تــكـون الــدولـة
آمـنــة في حـ يـفــتـقـر بـعض من
مــواطــنــيــهــا إلى األمن لــظــروف

عِدة.
أبـعـاد األمن االجـتـمـاعي : الـبـعد
الـسيـاسي /مـعـنـاه احلـفـاظ على
الكيـان السياسي للـدولة وحماية
ـــصــــالح الــــعـــلــــيـــا ..الــــبـــعـــد ا
االقــتـــصــادي /تـــوفــيـــر أســبــاب
الـــــعــــيـش الــــكــــر وتـــــلــــبــــيــــة
االحــتــيــاجــات االســاســيــة ورفع
مستوى اخلدمات مع العمل على
ـعـيـشـة وخـلق حتـسـ ظــروف ا
فرص عـمل ..البـعد االجـتماعي /
تـوفـيـر األمن لـلمـواطـنـ بـالـقدر
الـذي يــزيـد من تـنــمـيـة الــشـعـور

حقاً ما الذي حل ببغداد إذن ...? 
فـي يــــوم مـــــضى كـــــان الــــنــــاس
ـواقـد يــلـتــقـون عــنـد حــكـايــات ا

سرات.. وآماسي ا
أمــا الـيــوم فــإن بــعـضــهم يــدعـو
اآلخـر الى سهـرة بكـاء ينـتحـبون
فـيـهـا الـفـجـيــعـة الـتي حـلت بـهم
وتــلك الـــتي يــخــافـــون قــدومــهــا

إليهم. 
من الـذي فعل هذا بـبغـداد فأطلق
فـيــهـا الــبـكـاء والــشـجن لــيـخـنق
األغــــانـي وإيــــقــــاعــــات اخلالخل

وقهقات الصغار ...?
قدمة تلك  الكلمـات كانت نهاية ا
الــتي ســـطــرهــا األســـتــاذ ســعــد
البزاز بتاريخ 4/15/ 1996على
صــفـحــات كــتـابه د.عــلي الـوردي
فـي الـطــبــيـعــة الــبـشــريــة  مـادة
دســـمـــة مـن الـــدرايـــة واخلـــبـــرة
والـــعـــقـل اجلـــريئ في مـــحـــاورة
إتسمت بـالفكر الـبالغي والنقدي
أســـمــــاهـــا (مـــحــــاولـــة فـي فـــهم
مــاجـرى)  ,في الــكـتــاب عــنـاوين
الــظــلم أهــمــهــا .. الــعــراق أوالً 
القيم األجـتماعي في مـجتـمعنـا 
رأة العراقية مأزق ا العشائرية 
الــــقــــيم الــــدوافع الــــقــــهـــــريــــة
الـبغـدادية ..وفـيه أيضـاً محـطات
ـا يـسـتــغـرب الـقـار أخــرى . ر
الــــــكــــــر عـالقـــــة الــــــعــــــنـــــوان
ـــقـــدمـــة!!وعـــنـــدي جـــوابـــان بـــا
خـيــرهـمــا مـاقــاله سـيــدنـا األمـام
عــلي(ع) في األهـتــمـام بـالــصـحـة
والــبـدن (ان لألبــدان حـاالت ست
ــــرض والــــنـــوم ..الــــصــــحــــة وا
ـــوت واحلـــيــاة  والـــيـــقـــظـــة وا
وكـــذلك األرواح فـــان صـــحـــتـــهــا
اليـق ومـرضهـا التـردد ونومـها
الغـفلة ويقـظتها الـتوجه وموتها
اجلهل وحـياتـها العـلم ) والثاني
درهم وقاية خـير من قنطار عالج

 400مـليـون حـول العـالم سرقت
عـــقـــول الـــشــــبـــاب وتـــركـــيـــزهم
واســــتـــــولـت عــــلـى حـــــيــــاتـــــهم
الـشخصـية وبـعضـاً من أموالهم.
علماء النفس يقولون أنها عملية
اخـتطـاف من نـوع آخر الـتجـربة
األولى تكون بإرادتك لتتحوّل في
مـــــــا بـــــــعـــــــد إلـى شـــــــــــيء من
اإلدمــــان. تــــعـــــلّــــمك فـن الــــقــــتل
واالسـتـمـتـاع فـيه "تـثـقفـك" حول
أنـــواع األســلـــحــة ?والـــرصــاص
وجتــبــرك عــلى الــهــرب من عــالٍم
واقـعيّ خـطـر إلى آخـر افـتراضيٍ
أخـطر جتـعل اإلنـسان يـهرب من
واقـــعه لـــيـــعــيـش في عـــالم آخــر
بــعــيـداً من احلــقــيــقــة. فال يـدرك
?دائــــمــــاً الــــفــــرق بـــ الــــعــــالم
احلــقــيـقـي والــعـالـم االفـتــراضي
تـــوهم اآلخـــرين  بـــأن أســالـــيب
الـعــنف هي الــطـريــقـة الــوحـيـدة
لـلدفـاع عن النـفس "وكأن الـعنف
هـــو الــوســيــلــة ?لــلــوصــول الى
نـشود وإلغاء اآلخر أمر الهدف ا

طبيعي". 
جتـعـل الـفــرد يــلـجــأ إلى الــعـنف
حلـل نــــــزاعـــــــاته كـــــــأن االذيــــــة
أصـبــحت أمـراً عـاديــاً  وتـصـبح
بــذلك ردات فـعــله عــصـبــيـة كــمـا
يـــصــبـح مــنـــعــزًال اجـــتـــمــاعـــيًــا
ويتـفاعل مـع اللـعبـة ويـعيش في
عـــالـم خـــيـــالـي هـــذه اخلـــطـــورة
ــشــاكل األســريــة وغــيــرهـــا من ا
والـصحـية والـدراسية والـعائـلية
دعـت أجــــهـــــزة األمن فـي بــــعض
الـــدول ومـــنــهـــا األردن الى مـــنع
كـوادرها حتمـيل واستـخدام هذه
ـا حتـتـويه من تـشـجـيع الـلــعـبـة 
عـلى عــمـلـيــات الـقـتل والــتـدمـيـر
وتـشــكـيل الــعـصــابـات بـل أنـهـا
حـــذرتــــهـم من عــــقــــوبـــات عــــلى

اخملالف .
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ــة بــفـرض تــتــكـفـل آلـيــات الــعـو
أخالقـيـاتــهـا أواألخالقـيـات الـتي
يـــــجـــــرى تـــــفـــــصـــــيـــــلـــــهـــــا في
ركـز(الغرب) لـيتم ترويـجها في ا
الهـامش (شعوب الـعالم الثالث )
ــــا يــــخــــدم الــــهــــدف األســـاس
(االقـتصـادي التـجاري الـسياسي
والـثقـافي) . أن كثـيراً من الـنخب
ـــثــقـــفـــة أصــبـــحت تـــدرك هــذا ا
التـهـديد األخالقـي السـلـبي الذي
لم يـسـلم مــنه الـعـلـمــاء أنـفـسـهم
ـعرفة مـتمـلكة بـعد أن أصـبحت ا
وخـصـوصــيـة ولـصـالح الـنـشـاط
ـناهج ـادي بل لم تـسلم حـتى ا ا
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بغداد

كــشـفت صــحـيــفـة خـلــيـجــيـة عن
تـورط جــهــات واحــزاب عــراقــيـة
بــعــمــلـــيــات تــهــريـب الــنــفط من
الــــعــــراق الى االمـــارات ,وقــــالت
الـصحيـفة في تقـرير لهـا ان نحو
 40 جـــهــة عـــراقــيـــة ونــحــو 10
احـزاب ســيـاسـيـة تـتـغـذى مـاديـا
ــهــرب من جــنـوب عـلـى الـنــفط ا
الــعـراق  ,كــمـا ان هــنـاك احــزابـا
كـرديـة تـمــول نـفـســهـا ايـضـا من
ـــنـــهــوب في الــنـــفط الـــعــراقي ا
الــشــمـال . وان الــنــفط الــعــراقي
ــــهــــرب يـــذهـب مـــعــــظــــمه الى ا
الشارقة ورأس اخليمة والفجيرة
لــتــشــغــيل مــحـطــات كــهــربـاء او
خلـلطة مـع النفـط االيراني اخلام
الــذي يــتــمــيــز بــارتــفــاع نــســبـة
ـضــر بــالـبــيــئـة الـكــبــريت فـيـه ا
بـهدف تـخفـيف هذه الـنسب . اما
االمـــوال الــتـي حتــصل عـــلــيـــهــا
شـبـكـات تــهـريب الـنـفط الـعـراقي
فـيتم ايـداعهـا في بنـوك اماراتـية
.فـي الـبــصـرة تــسـيــطـر االحـزاب
ــتــنــفــذة عــلى مــوانئ تــصــديـر ا
الـنفط  ,فـالبـعض مـنـها يـسـيـطر
عــلى مــيـــنــاء ابــو فـــلــوس الــذي
ـركـز الـرئـيس لـتـصـدير يـعـتـبـر ا
النفط اخلام  ,والبعض اآلخر من
االحـزاب يسـيطـر على مـينـاء ابو
اخلـصــيب الـعـمــيق الـذي تـرسـو
فيه الـسـفن الكـبيـرة. كـما امـتدت
سـرقـات وتهـريب الـنـفط الى نفط
الـشمـال ايـضـا فـفي كـركـوك مثال
تـــقــــوم الـــعــــشـــائـــر مـن الـــقـــرى
اجملـــاورة بــعـــمـــلــيـــات تـــخــريب
ألنـابــيب الـنــفط بــإحـداث ثــقـوب
فـيــهـا ويـتم ســرقـة االف االطـنـان
يـومـيـا مـنـهـا . وتـشـيـر الـتـقـارير
الـى انه فـي اواخـــــر عــــام 2007
كـــان هـــنـــاك مـــا يـــقـــرب من  25
ثقب في خط انـابيب الـشمال الى
تركيا وتشير ايضا الى ان بعض
ـكلـفـة بحـمايـة هذه قـوات األمن ا
اخلــطـــوط مـــتـــواطـــئــة فـي هــذه
األنـشــطـة او كـانـوا هـم انـفـسـهم

اجلناة.
أشكال تهريب النفط العراقي

تأخذ سرقة الـنفط العراقي اليوم
أشكاال مختلفة مثل:

سـروق مع النفط - خلط الـنفط ا
ـسـروق وتـصـديـر شـحـنـة غـيــر ا
الـنـفط اخلــام الـعـاديـة مع الـنـفط
االضــــافي الـــذي يـــتـم حتـــصـــيل

ثمنه بشكل منفصل .

الــنــفط الــعــراقي ?و مــا هي طـرق
تــهـريـب الـنــفط ? ومـا هــو مـوقف
ـتـعاقـبـة مـنذ 2003 احلـكومـات ا
ـشــكـلـة والـى الـيــوم جتـاه هــذه ا
اخلــطـيـرة ?عـمـومــا يـنـهب الـنـفط
ــنـاطق اجلـنــوبـيـة الــعـراقي من ا
والـوسـطـى والـشـمـالـيـة عـلى حـد
سواء  ,وتـشـيـر الـتـقـاريـر الى ان
الـنـفط في البـصرة يـنـهب من قبل
ميـليـشيـات مـسلـحة مـتداخـلة من
ــــفــــاصل حــــيث الـــــنــــفــــوذ مـع ا
الرسـمية للـمحافظة عـلى مستوى
السـلطات الـتشريعـية والتنـفيذية
والـقــضــائـيــة تــرتـبـط مع احـزاب
الـسـلــطـة بـشــكل مـبــاشـر او غـيـر
مـبـاشـر وقـيـامـهم بـالـتـنـسـيق مع
ثلون مسؤولـي احملافظة الـذين 
تنـفذة وفقـا لنظام تلك االحـزاب ا
احملـاصــصـة سيء الــصـيت الـذي
ــشـــهــد الـــســيــاسي يـــتــحــكـم بــا
الــــــعـــــراقي  ,حـــــيـث يـــــنــــــتـــــمي
ـــســؤولـــون في احملـــافـــظــة الى ا
احــزاب مـخـتـلـفــة وهـو مـا يـوسع
نـزاعـا خـفيـا لـلـسـيطـرة والـنـفوذ.
وكثـيـرا ما تـشهـد مـدينـة البـصرة
الــتي تـعـد الـشــريـان االقـتـصـادي
ـوانئ الـبـحـريـة لـلـعـراق وتـضم ا
الـوحيـدة للـبالد تـصعـيدا خـطيرا
ـواجــهـات بــ الـعــصـابـات فـي ا
ـســلــحـة نــتـيــجـة خالفــات عـلى ا
جتــارة اخملـدرات وجتــارة الــنـفط
ــســتــخــرج من آبــار الــبــصـرة . ا
ــسـلح بـ هـذه واشـتــد الـنـزاع ا
الـــعــصـــابــات لـــيــصـل الى درجــة
االغـتـيـاالت لـبـعض الـقـيـادات في
ظل وقــوف األجــهـزة األمــنــيـة في
ــتــفــرج دون احملــافــظـــة مــوقف ا
اتخاذ أي اجراء يحد من تطورها
الــــــذي وصل حــــــافـــــة االنــــــفالت

األمني.

تلك العراق ثـروة نفطية كبيرة
تــنـــتــشــر في مـــخــتــلـف مــنــاطق
الـعـراق ,وتـتـركــز غـزارة االنـتـاج
الـــنـــفـــطي فـي جـــنـــوب الـــعــراق
وبــشـــكل خـــاص في مـــحـــافـــظــة
البـصرة الـتي تضم اجلـزء األكبر
من االحـتـياطي الـنـفطي الـعراقي
ـكـتـشف حـتى االن والـذي يـقدر ا
بـ   65 مـلـيــار بـرمــيل وبـنــسـبـة
ــــئـــة من تـــقــــتـــرب من  60 في ا
االحــتــيــاطي الــنــفــطي الــعــراقي
ا تـمتـلكه الـبحرين ,وهي اكـبر 
ا تـمتلكه دولة االمارات ومقارب 
. اال ان اوضـــــاع دول اخلـــــلـــــيج
العـربي افضل بـكثـير من اوضاع
الـبصـرة والعـراق عمـوما  ,حيث
تنـتشـر في الـعراق مـظاهـر الفـقر
رتفعة جدا الى جانب والبطالة ا
سوء اخلدمات البلدية والصحية
والتعليمية وغيرها. وعلى الرغم
من ان الـعــراق يـعـتــمـد كــلـيـا في
وارداته عـــلى تـــصـــديـــر الـــنـــفط
اخلــام  وال يـفــكــر في تــصــنــيـعه
وحتــويـله الى مـنـتــجـات نـفـطـيـة
مـــفـــضـال اســـتـــيـــرادهــا   ,اال ان
الـصـناعـة النـفطـية فـيه عانت من
ـــشـــاكل بـــســـبب الـــعـــديـــد مـن ا
احلــروب والــعــقــوبــات الــدولــيـة
تفشي , وسوء االدارة والفساد ا
اضــــافــــة الى اعــــتــــمــــاد نــــظـــام
قيت .يعتبر تهريب احملاصصة ا
الــنــفط اخلــام ومــشــتــقــاتـه احـد
اوجه الـفـساد الـكبـير في الـعراق
حـــيـث اصـــبح تــــهـــريب الــــنـــفط
الـعــراقي ظـاهـرة مــلـفـتـة لــلـنـظـر
اشــارت الــيـــهــا تــقـــاريــر دولــيــة
عديدة. فـمن يقوم بهـذه السرقة ?
ومـن يـــحـــمــــيـــهم ? وايـن تـــذهب
الـية الـناجـمة من هذه الـعوائـد ا
السـرقة ? ومـا هي اشكـال تهريب

ـــا اآلبـــار بـــشــــكل مـــبـــاشـــر وا
ــقــايـــيس مــوجــودة فــقط عــنــد ا
حتـمـيل الــنـفط لـذلك هـنـاك ضـرر
كـبــيــر يـحــدث نــتـيــجــة الـســرقـة
والـتــهــريب من االبــار الـنــفـطــيـة
مــبـاشــرة . كـذلك يــجـري تــهـريب
الـنـفط فـي بـغـداد مـا بـ الـدورة
والرصـافة  ,واحلـكومـة العـراقية
غـير قـادرة على فـرض سيـطرتـها
عـــــلى الـــــفــــســـــاد في الــــوزارات
اخملـتـلـفة ويـعـود الـسبب في ذلك
الى نظام احملاصصة حيث توزع
الوزارات ب االحزاب السياسية
ــتـنــفـذة  ,وكل احــزب ســيـاسي ا
يعتبر نفسه صاحب هذه الوزارة
ومـــــلــــــكـــــا لـه وانه صـــــاحـب كل
الصـفـقـات الـتي تـبـرم داخل هذه
الـــــوزارة . كـــــذلك لـم تـــــتـــــمـــــكن
احلكومة االحتـادية من السيطرة
عـلى الـفسـاد في اقـليـم كردسـتان
حـــيث انـــهـــا في بـــغـــداد فـــقــدت
سـيـطـرتــهـا عـلى الـفــسـاد فـكـيف
احلــــال في اقــــلــــيم كــــردســــتـــان
والـبصـرة واحملـافظـات االخرى ?
واكــــتــــفت احلــــكــــومـــة بــــإطالق
الوعـود حملـاربـة الفـسـاد ولكـنـها
عـاجـزة عن التـنفـيذ وتـقد كـبار
الـفاسـدين الى احملاكـمة وهـذا ما
الهب اجلـمـاهيـر الـشعـبـية وادى
كافحة الى انتفاضـتها مطالـبة 
الــفـسـاد الـكـبـيـر ولـكن احلـكـومـة
الـعــاجــزة لم تــكن عــاجــزة جتـاه
ـنـتـفـضة اجلمـاهـيـر الـشـعـبـيـة ا
حيث واجهتـها بالرصاص احلي
ـــــســـــيل لـــــلـــــدمــــوع والـــــغــــاز ا
والــــــهــــــراوات واالعــــــتــــــقــــــاالت
والـــتـــعـــذيـب وتـــكـــمـــيم األفـــواه

واالغتياالت.
صهاريج محورة

-كـما يـتم تـهريب الـنفط الـعراقي
وقـد عــبــر الــصــهـاريـج احملـورة ,
منع قانون مكافحة تهريب النفط
ومـشـتـقـاته رقم  41لـسـنة 2008
ـادة  1أوال  ,حتــويــر خــزانـات ا
ـــركـــبــات الـــوقـــود في جـــمـــيع ا
ألغـراض الـتـهــريب مـا يـجــعـلـهـا
تـــســتــوعـب اكــثـــر من طــاقـــتــهــا
الــتــصــمــيــمــيــة وتــتم مــصــادرة
ضبـوطة وتغر ناقالت الـنفط ا
نتج اصحابها خـمسة اضعاف ا
ـهــرب اضــافــة الى الـعــقــوبـات ا

نصوص عليها في القانون . ا
ان تــهــريب الـنــفط الــعــراقي يـتم

عبر :- 

ـوانئ اجلـنـوبـيـة في الـبـصرة -ا
باجتـاه الكويت وايـران واخلليج

العربي .
نافذ الشمالية الى تركيا . -ا

ــنـــافـــذ الــغـــربـــيــة الى األردن -ا
وسوريا .

ذكــر تـــقــريـــر صـــادر عن مـــكــتب
احملـــاســـبـــة األمــــريـــكي الـــتـــابع
للكـونكرس األمريـكي ان التهريب
والـسـرقـة لـلـنـفط الـعـراقي يـحـرم
البالد من نحو   15 مليون دوالر
يـومـيا من عـائـدات النـفط وان ما
يـصل الى ثـالثـمـائــة ألف بـرمـيل
نـفط تـختـفي يـوميـا من الـعراق .
كما اشار خبراء عراقيون الى ان
ـهـرب اكـبـر من الـنـفط الـعـراقي ا
ــــعــــلن عــــنه اذ تــــتــــراوح بـــ ا
ثالثــمـــائــة ألف بــرمـــيل ونــصف
مــلـيــون بـرمــيل يـومــيـا . وبــهـذا
ـفـتش اخلاص الـصـدد فـقد اكـد ا
بـــعــمــلــيـــات  اعــادة االعــمــار في
الــعــراق  ســتـــيــوارت بــوين  في
نــهــايــة عـام  2006أن عــمــلــيـات
تــهـــريب الــنـــفط مــتــورط فـــيــهــا
مسؤولون عراقيون وانها جتارة
سـلحة توفـر دعما لـلمـيلـشيـات ا
بنحو مائة مليون دوالر سنويا .
الــتــهــريـب يــعــتــبــر من اجلــرائم
االقــتـصـاديــة الـتي تــتـسـبب  في
تــخــريـب أمن واقــتـــصــاد الــبالد
والبد من مـنع عـمـليـات الـتـهريب
ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة
ـة بـفرض الـعـقـوبات هذه اجلـر
الصـارمـة وحـمايـة ثـروة الـشعب
الــنــفــطــيــة ووضع حــد لألزمــات
ـسـتـمــرة في شح الـوقـود. ومن ا
الــــــضــــــروري فـي هــــــذا اجملـــــال
االسراع في اصدار قوان للنفط
والـغاز ولـشـركـة الـنفط الـوطـنـية
ـالـيـة بـعـدالـة ـوارد ا ولـتـوزيـع ا
ومـــــحــــاربــــة تـــــهــــريب الـــــنــــفط
ـنــتــجـات الــنــفــطـيــة وتــأمـ وا
ـسـتــلـزمـات الـضـروريـة جــمـيع ا
لـــــــذلك ,واخلالص مـن نـــــــظــــــام
احملاصصة  ,وهذا يتطلب وجود
حـكـومـة وطـنـيـة قـويـة ذات ارادة
سـياسـيـة جادة  ,حـكـومـة لـيست
ـا قـائــمـة عــلى احملــاصـصــة وا
ـواطـنــة والـكـفـاءة عـلـى اسـاس ا
والــنـزاهـة والـتـكـنـوقـراط تـتـبـنى
بـرنـامـجـا اقـتـصـاديـا اجـتـمـاعـيا
إلدارة شــؤون الـــبالد ومــحــاربــة
الـفسـاد بـكـافـة اشكـاله . حـكـومة

توعد وتنفذ.

- الـتـهـريب عن طـريق ملء قوارب
او شـاحـنـات بـنـفط  مـسـروق يـتم
تـسـلـيـمه  بـعـد ذلك الى صـهـاريج
في اخلــلـــيج الــعـــربي . وفي عــام
 2006 كـــشــفت وزارة الـــنــفط عن
وجــود   166 قـــاربــا بـــدائــيــا في
انـهــار الـبــصـرة تـنــتـظــر االبـحـار
لــلــقــاء قــوارب اكـبــر فـي اخلـلــيج

العربي .
-امـــا الــشـــكل اآلخـــر لــلـــتـــهــريب
لء الـشـاحنـات الـناقـلة فيـتـمثل 
ــسـروق وقـيــادتـهـا الى بــالـنـفط ا
الــــــدول اجملــــــاورة مــــــثـل ايـــــران

وسوريا وتركيا .
- ومن األشـكـال الشـائعـة لتـهريب
الـنـفط الـعـراقي هـو الـقـيـام بثـقب
خط األنابـيب ثم يتم سـحب النفط
اخلام منه الى شاحنات او سفن .
ووجد حتقـيق اجرته وزارة النفط
عــــام  2009 ان بـــــعض وحــــدات
اجلـيش تـشــارك في سـرقـة الـنـفط

من خط انابيب النفط. 
ــنـتــجـات كــمـا اصــبـحت ســرقـة ا
الـــنـــفــطـــيـــة ايــضـــا من األعـــمــال
الـتـجـارية الـكـبـيـرة بـعـد االحتالل
األمـــريــكـي لــلـــعــراق اضـــافــة الى
سـرقـة الــغـاز وبــيـعه في الــبـلـدان
اجملاورة حيث يكـون السعر اعلى
ـا في الـعـراق . وحـسب بـكـثـيـر 
ـفتش الـعـام لوزارة الـنفط افـادة ا
فـانه من ايـلول  2004 الى شـباط
 2005  تـــــــســـــــجـــــــيل  1551
شاحنة حتمل   56 مليون لتر من
ــسـتـوردة ـنــتـجــات الـنـفــطـيـة ا ا
وبــســـعــر   28 مـــلــيـــون دوالر لم
تـصل ابدا الى الـعراق و تـغر
شــركـــات الــنــقـل مــبــلغ  4 مالي
دوالر نـتـيـجـة لـذلك في حـ انـهـا
قــد اســـتــفــادت من   24 مــلــيــون
دوالر في هـــذه الــعــمــلـــيــة ولــذلك
واصلت انشطتها غير القانونية .
وكــان يـتـعـ عـلـى الـعـراق ايـضـا
شـراء مـنــتـجـات مـكـررة من ايـران
وتـركيـا والكـويت ألنه ال يسـتطيع
تلبـية الطلب احملـلي وكان الفساد

يطال هذه العملية ايضا .
تــشــيــر الــتــقــاريــر الى أن قــيــمــة
تـــهــريب الـــنــفط الـــعــراقي اخلــام
ومـــشـــتـــقـــاته خـالل  الـــســـنــوات
ــاضـيــة قـد بــلـغت  90 اخلــمس ا
مـلـيار دوالر وهـي تعـادل مـيزانـية
بـعض الـدول  ,وان هــنـاك فــسـادا
في وزارة الـــنـــفط الـــتي لم تـــضع
مـقــايــيس الســتـخــراج الــنـفط من

 w½“u « dÝU¹

بغداد

Î«d √ X×³ √ W¹–ô« ÊQ  ¨tðUŽ«e½ q( nMF « v ≈ Q−K¹ œdH «

ÎôeFM  `³B¹ UL  WO³BŽ tKF   «œ— p cÐ `³BðË  ¨ÎU¹œUŽ

Ác¼ w UOš r UŽ w  gOF¹Ë W³FK « l  qŽUH²¹Ë UÎOŽUL²ł«

WOÝ«—b «Ë WO×B «Ë W¹dÝ_« q UA*« s  U¼dOſË …—uD)«

Êœ—_« UNM Ë ‰Ëb « iFÐ w  s _« …eNł√ vŽœ WOKzUF «Ë

t¹u²% U* W³FK « Ác¼ Â«b ²Ý«Ë qOL% U¼—œ«u   lM  v «

dO b² «Ë q²I «  UOKLŽ vKŽ lO−Að s

الـعـلـمـيـة من مـؤسـسـات األعـمال
ـــمــــولـــة  إن احلـــديـث الـــيـــوم ا
يــنــصب عن نــوع اإلنـســان الـذي
يـــــريـــــدون إنـــــتـــــاجـه وحتـــــويل
الـطـبـيعـة الـبـشـريـة إلـى كـائـنات
أخـطـر مـا تكـون وأكـثـر مـا تـكون
خــروجـا عن ســمـات هــذا الـكـائن
وهـــــو اإلنـــــســــــان ذو الـــــطـــــابع
األخالقي الــفـطـري وذو الــكـرامـة
التي مـنحه الله سبـحانه وتعالى
إن  قــيم الــسـرعــة والـقـوة إيـاهـا
ــنـفــعـة في كل شـؤون والـربح وا
احلــيــاة هي في تــضــاد مع  قــيم
ساعـدة والتعاطف التـضحيـة وا
ة لم يـقفـوا عنـد هذا  قـادة العـو
احلــــد بل تــــعـــدى إلـى حـــمــــايـــة
ــافـــيــات شــبـــكـــات الــفـــســـاد وا
الـدولـيـة الـتي تـتجـاوز سـلـطـتـها
ســلـطــة احلـكــومـات نــفـســهـا في
أكثـر من مـكـان في الـعـالم فضال
عن تــمـــكـــ وتــعـــزيـــز الــنـــفــاق
الـســيـاسي الـذي تــمـثـله حــمـايـة
الـــديــــكـــتـــاتـــوريـــات عـــنـــدمـــا ال
تــتــعــارض مـع أهــدافــهــا  أو من
خالل تـدمـيــر الـبـيــئـة والـثـروات
الطـبيـعية من أجل مـصاحلهم أو
مــصـالح  الــشـركـات الــكـبـرى في

العالم.
مـسـؤولــيـة الـدولـة واجملـتـمع في

واطن .. حماية ا
هي  كل ـــة حــدود  لـــيس لــلـــعــو
ــسـتــجــدات والـتــطــورات الـتي ا
تسـعى بقصـد أو بدون قصد إلى
دمج سـكــان الــعـالم في مــجــتـمع
ــــكن لـــنـــا ـي واحـــد..فـــهل  عـــا

جتنب تأثيرها ...?
ـتــلك اجملــتــمع الــقــدرة عـلى .1
تفعيل أدوات الـضبط االجتماعي
ومـعـاجلــة االخـتـالالت الـنــاشـئـة

ووضع احللول الناجحة لها .
ــا تـمــلك من 2.تـتــولى الــدولــة 
أجـهزة وقـدرات في التـصدي لكل

األخــــطــــار وحتــــســــ االوضـــاع
عيشية واالخذ بيد الفئات األقل ا
خطـاً لتـنال نـصيـبهـا من الرعـاية
ؤسـسـات الـتـربـوية كـمـا تـقـوم ا
بإعـداد النشء اجتـماعياً ونـفسياً

ومعرفياً .
3.البـد أن يكـون للـجهـازالقـضائي
واألمني دوراً في التصدي لآلفات

التي تهدد اجملتمع .
ــــســـــجـــــد في تـــــهـــــذيب 4.دور ا
ــــكـــارم  االخالق واحلث عــــلـى ا
والـتــحــذيـر مـن الـفــ  فــالـصالة
ــنــكـر  تــنـهـى عن الــفــحــشــاء وا
والــصـــوم جُــنـــة  والــذكـــر غــذاء

الروح  ومبعث الطمأنينة .
5.تـشــكل الــنـوادي واجلــمـعــيـات
اخليرية داعماً رئيساً في مكافحة
اآلفــات االجــتـــمــاعــيــة عن طــريق
توجيه طاقـات الشباب إلى العمل
النـافع واالبتعـاد عن رفاق السوء
من خالل األنخراط في الـنشاطات

الهادفة واالعمال التطوعية .  
ــطـــبــوع 6.دور أجــهـــزة االعالم ا
ـرئي والتي ـسمـوع وا مـنـها  وا
تـــســـاهم بـــشــكل فـــاعل فـي خــلق
ا لديها الرأي العام  والتوجيه 
من حضور  وقـدرة على االنتشار
ــا تـمــلك من سـلــطـة مــعـرفــيـة و

ومعنوية .
7.تـــبــقى االســـرة احلــاضن األول
وحـــجــــر األســــاس فـي الــــبــــنـــاء
الـتــربـوي  فـالــتـربـيــة الـصـاحلـة
ـسـؤولـة تــقـدم لـلــجـمـيع أفـراداً ا
ـشاركة في أسـوياء قادريـن على ا

بنائه بكفاءة  واقتدار .
ـدرسـة واجلـامـعـة مـا 8.وتـكـمّـل ا
بــــــدأت بـه األســــــرة مـن االعــــــداد
والصـقل وغرس الـقيم والـفضائل
عرفة واخلبرة وتزويد االجيال با
لــيــكـونــوا أعــضــاء صــاحلـ في
ساواة مجتمع تسوده العدالة وا

حتت مظلة األمن واألمان .
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مـا تـزال  الـتطـورات احلـاصـلـة في فـنـزويال تـلـقي بـظاللـها
شـهـد الـسـياسي في أمـريـكـا الالتـيـنيـة السـيّـما عـلى عـمـوم ا
جلهـة التدخل األمـريكي وتهـديد واشنـطن بعمل عـسكري لدعم
ان الفـنزويلي ضد عـارضة بقـيادة خوان كوايـدو رئيس البـر ا
حكـومة الـيـسار الـبولـيـفاري بـزعامـة نـيكـوالس مادورو نـاهيك
عن ردود الفـعل الدوليـة سواء من جانب روسـيا أم الص أم
ا غيـرها األمـر الـذي يثـير مـخـاوف شديـدة وقلـقـاً متـصاعـداً 
ـكن أن تــؤول إلـيه األوضـاع في هـذه الـدولـة الــغـنـيـة بـالـنـفط
واحملاصرة منـذ عهد  الرئيس هـوغو تشافيـز وخصوصاً منذ
الـعـام  2006 والـذي شــكّل هـاجـســاً جـديـداً لـواشــنـطن بـعـد

كاسترو وكوبا.
ـزاج الــسـيــاسي مـنــذ الـعــقـد األول في األلــفـيـة وإذا بــدأ ا
ـيل لــصـالح الـيــسـار في الــعـديـد من دول أمــريـكـا الـثــالـثـة بــا
الالتيـنيـة فثـمـة ارتكـاس حصل فـيه ويكـفي أن نـطلّع عـلى ما
أفـرزتـه االنـتــخـابــات الـرئــاســيـة في ســبع بــلـدان خالل الــعـام
 2018 ليتبيّن لنـا التغييرات احلاصلـة في العديد منها حيث
بـدأ يـتـشـكـل " تـوازن" مـؤقت بـ الـيـسـار والـيـمـ وأصـبـحت

األنظمة القائمة تتأرجح بينهما.
ويـعــكس مـثــال الـبـرازيل مــثل هـذا الــتـوازن الــقـلق فــبـعـد
سـنـوات من الـتـوجه الـيـسـاري فـاز الـيـمـ فـيه في حـ فـاز
كـسيك بـعد أن كـانت بوصلـة "مكـسيـكو" مـوجهة الـيسـار في ا
نـحــو الـشـمـال لــكـنـهــا اسـتـدارت بــاجتـاه أمـريـكــا الـوسـطى
خـصـوصـاً في ظلّ سـيـاسـة الـرئـيس األمـريكـي دونـالد تـرامب
وتـهديـداته وابتـزازه لبـناء اجلـدار العازل ومـوقفه مـن الالجئ

هاجرين. وا
وقف من اليـسار أو اليم مرهونـاً بتغيّر الظروف ويبقى ا
ا واألحـوال فهـو لـيس ثابـتاً أو مـسـتقـراً على طـول اخلط وإ
هـو تعـبـير عن تـنـامي الوعي لـدى الـناخـبـ للـتـصدي لـظـواهر
عاقبة الي واإلداري والسـياسي من أي أتت وذلك  الفساد ا
النخب السياسية الغارقـة فيه وعدم التصويت لها بل اختيار

خصومها ليكونوا بديالً عنها.
وكانت الـبـرازيل قـد انتـقـلت من الـيمـ إلى الـيـسار لـتـعود
. والـسبب هو "إنه االقتصاد يا غبي" مجددًا إلى حضن اليم
حـسب الـعـبـارة الـتي اسـتـخـدمـهـا بـيل كـلـيـنـتـون خالل حـملـته
االنـتــخـابــيـة الــنـاحــجـة ضــد جـورج بــوش األب الـعـام 1992
فـاألزمات االقـتصـادية لم تـكسب الـيمـ أو اليـسار أي مـناعة
ي من الـنـفط الـذي  تـطـفـو علـيه ولم يـسـتـطع االحـتـيـاطي الـعـا
فــنــزويال من إخــراجــهــا من وضــعــهــا االقــتــصــادي الـبــائس
والسـبب يعـود إلى الـضغـوط اخلـارجيـة والعـقـوبات األمـريكـية
فـروضة علـيها بـالدرجة األسـاسية  إضـافة إلى الـسياسات ا
الي واإلداري وفشل خطط التنمية التي لم الداخلية والفساد ا
تـسـتطـع توظـيف الـفـوائض النـفـطـيـة واستـثـمـارها في الـتـعـليم
والصحة واخلدمات االجتماعـية والضمان االجتماعي والرخاء
االقـتصادي وغـير ذلك من "الـوعود" الـتي ظل الفقـراء يحـلمون

بها.
أما االرجنتـ فقد سجلت انكـماشاً كبيـراً في النمو بسبب
السياسات الداخليـة اخلاطئة التي ظلّت تراهن على االقتراض
من صنـدوق الـنقـد الدولـي واألمر في بـيـرو  ال يخـتلـف كثـيراً

حيث أوقع الفساد البالد في أزمة خطيرة.
وتـعاظم ضـعف الثـقة في دول امـريكا الـالتينـية بـ النـخبة
احلـاكـمـة وشـعـوبـهــا لـدرجـة أن بـعض الـبــلـدان انـقـسـمت بـ
الــتـيـارين الــيـمــيـني والـيــسـاري خــصـوصـاً بــارتـفـاع الــنـبـرة
ـدعومـة أحيانـاً من واشنطن. الـشعبـوية  ذات الرنـ العالي وا
ـهاجـرين من شعـوب هذه البـلدان بـقصد كـما ارتفـعت قوافل ا
ـتـحـدة  وهـذا وحده دلـيل عـلى تـقـهـقر الـتوجـه إلى الواليـات ا
األوضـاع االجـتـمـاعـية واالقـتـصـاديـة وتـزايـد الـبـطـالـة وتراجع
مـسـتويـات الـعـيش الـكـر نـاهـيك عن عـبـور مـئات اآلالف من
الـسـكان خـط الفـقـر إلى مـا دونـه بأجـور ال تـزيـد عن دوالرين
في الـيوم. وينـتشـر العـنف وتضعف الـدولة أمـام غول اإلرهاب

وانعدام األمن.
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ـســلـحـة في هــذه الـبــلـدان بـ ـواجـهــات ا كـمــا تـنــتـشــر ا
ـكسيك وتـتزايد هرّبـ وجتار اخملدرات في ا مجـموعات مـن ا
التهـديدات واالبتـزازات للسكـان. وتشهد دول مـثل الهندوراس
و ثلث الشمالي)  والسلفادور وغواتيماال التي تسمّى (دول ا
نـظـمـة بـشـكل مـلـفت حـيث تـرتـفع وتـيرة ـة ا عـصـابـات لـلـجـر
دافـع عن العـنف إزاء الشـعـوب األصلـيـة وسكـان البـاديـة وا

وارد الطبيعية. البيئة واألرض وا
واألمـر يـدلّ داللـة بـالـغـة عـلى فـشل سـيـاسـات الـتـنـميـة في
تـدبيـر وإدارة األزمات الداخـليـة إضافـة إلى فشل سـياسـاتها
اخلــارجــيـــة حــيث تـــلــعـب واشــنــطـن دوراً كــبــيـــراً في إذكــاء
ـنـاطقـيـة فـمثالً تـتـنافس اخلالفـات الداخـلـية واحلـسـاسـيات ا
كسيك والبـرازيل حول "الزعامة اإلقلـيمية" ففي الوقت الذي ا
تتـجه فيه الـبرازيل نحـو اليمـ وتلتـحق بواشنـطن وتنضم إلى
األرجـنــتــ والـبــاراغــواي واألرغـواي لــتـدخـل في قـطــيــعـة مع
ـكسـيك حـواراً سـياسـيـاً مع دول الـيـسار في الـيسـار تـفـتح ا

مسعى حلل األزمات.
ـيـنيـته ووالءه ولم يـتـأخـر رئـيس الـبـرازيل اجلـديـد لـيـثـبت 
لـواشنـطن من إعالن عـزمه عـلى نـقل الـسـفارة الـبـرازيـلـية إلى
القـدس بعـد قرار تـرامب بنـقل الـسفـارة األمريـكيـة إليـها  دون
ـــ الــعــربي االكـــتــراث بــعـالقــات بالده الـــتــاريــخـــيــة بــالـــعــا
واإلسالمي عـــلى الـــرغم من عـــدم وجــود ردود فـــعل عــربـــيــة

وإسالمية رسمية تتناسب وخطورة تلك اخلطوة.
وهـكـذا فـإن أمـريـكـا الالتـيـنـيـة الـتي كـانت سـبع دول مـنـها
ــاضي تـتــجه صـوب الــيـسـار وإذا بــبـعــضـهـا خالل الـعــقـد ا
يتـراجع بشدة نحو الـيم  مثـلما تسـتمر الضـغوط على كوبا
وتـواصل واشـنطن حـصارهـا على اجلـزيـرة منـذ خمـسة عـقود

ونيّف من الزمان.
{ باحث ومفكر عربي
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