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األمن الـغــذائي ويــقــصــد به (مـدى
قدرة بلـد ما على تـلبية احـتياجات
ـــواد الـــغــذائـــيــة مــواطـــنـــيه من ا
الـرئـيـسيـة) من مـنـتجـاته اخلـاصة
أو عــبـر االسـتــيـراد من اخلـارج أو
اإلثـــــنــــ مـــــعــــاً ,وأصــــــبـح األمن
ـواضــيع الــتي الــغــذائي من أهـم ا
ــيــة ــنـــظــمـــات األ تــهـــتم بــهـــا ا
والـدوليـة واالنسـانيـة واحلكـومات
ا له مـن أهمـية كبـيرة وتـماس مع
حياة االنسان ,ويعتبـره الكثير من
ــعـايــيــر الـتي ـراقــبــ من أهم ا ا

تـسـتـخـدم لتـقـيـيم أداء احلـكـومات
فــكـــلــمـــا ارتــفـــعت مـــعــدالت األمن
الـغـذائي في بلـد مـا كلـمـا كان أداء
حـكـومـته جيـداً والـعـكس صـحيح,
لــذا وجب عــلى كل حــكـومــة تـدّعي
الوطـنية وحـبّها لـشعبـها أن تولي
األمـن الــغـــذائي جُلّ اهـــتـــمــامـــهــا
وتـــســـخّـــر له كل األدوات الـالزمــة
لـــتـــحــقـــيــقـه ورفع مــعـــدالته وذلك
بـاخـتــيـار الـشـخـصــيـات الـكـفـوئـة
والتي تمتلك اخلبرات الطويلة في
هذا اجملال واعداد االستراتيجيات

العلمية لتحقيقه على أرض الواقع
وتـوفــيـر األمـوال الــكـافــيـة والـدعم
الـكــامل لـتـحـقــيق االسـتـراتــيـجـيـة
ــوضــوعـــة لــتــحــقـــيق االكــتــفــاء ا

واطنيها.  الغذائي 
ويـكون األمن الـغذائـي غيـر مكـفوالً
في حـاالت عـديـدة منـهـا عـدم تـمكن
الدول وخاصة الفقيرة التي تعتمد
في زراعــتــهــا بــشـكـل أسـاس عــلى
األمـطــار فـعـنــدمـا تــقلّ األمـطـار أو
تـنـعـدم يعمّ اجلـفـاف فالتـتـمكن من
ا تغـذية سـكانـها وال مـواشيـها و

أنـها فـقيـرة وإمـكانـياتـها مـحدودة
فـإنّـهـا تـكـون عـاجـزة عن اسـتـيراد
وتـــعـــويض الـــنـــقص مـن اخلــارج
فتحدث اجملاعات وتنتشر الوفيات
واألمـراض واألوبـئـة وتُـهـدد حـياة

سكانها.
ـسـاعدات من وهـنـا تـلـجـأ لـطـلب ا
ــنــظــمــات الــدول األخــرى أو من ا
ية ,وفي حاالت أخـرى يحدث األ
اخلـلل فـي األمن الــغـذائي عــنــدمـا
حتـــدث الــكــوارث الــطــبــيــعــيــة أو
احلروب الـكبيـرة أو يحـدث بسبب
ـــلف ســـوء اإلدارة احلـــكــــومـــيــــة 
الـغـذاء. لـو تـمعـنّـا جـيـداً في حـالة
بـلـدنــا الـعـراق لـوجــدنـا أن جـمـيع
ــقـــومــات االســـاســيـــة مــتـــوفــرة ا
لـتــحـقـيق األمن الـغـذائي وحتـقـيق
اإلكـتفـاء الغـذائي للـسكـان ألن الله
سبـحانه وتـعالى قـد حبـانا بأرض
ـوذجـية  صـاحلة خـصبـة وتـربة 
لــــزراعــــة مــــخـــتــــلـف احملـــاصــــيل
ـيـاه مـتــوفـرة بـشـكل الـزراعـيــة وا
كــبـيـر حـيث تــشق أرض الـبـلـد من
شماله الى جـنوبه نهرين عـظيم
هـمـا دجـلـة والـفـرات وكـذلك وجود
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رقم 3 في ظل الواليـة األمـريكـيـة على الـعـراق عام 2003 أصدر مـجلس احلـكم قـراره ا
لـسـنـة 2004 بـتـشــكـيل جلــنـة من اجلـهــات اخملـتـصــة تـتـولى األشــراف عـلى أنــتـخـابـات
ـناهـضة هذا ـواطنـ الشـرفاء من أبـناء الـعراق  األحتادات والـنقابـات . وقد أنـبرى كل ا
قـبول ألن الـذين تـبوؤا رئـاسات األحتـادات والنـقابـات هم من عمالء القـرار اجلائـر غيـر ا
شـروع قانـون الـنقـابات أمريـكا او بـتـوصيـة من األمـريكـان ونحـن اآلن بصـدد التـصـدي 
ـقـترح وهـذا مـايذكـرني بـقصـة ظريـفـة مفـادهـا أن أحد الـعـاطلـ  تـعيـينه واألحتادات ا
ـياه (الـبـالـوعة السـبـتـتنك) وكـان يـخـاطب نـفسه : أتـرضـ بـهذا أم منـظـفـاً في دورات ا

أجعلك في األقذر ? سأله أحد أصدقائة:
ارة وأنشرها على  وما القذر واألجنس من ( الطهارة ) قال : األقذر أن أرمي ذلك على ا
الناس . فالقانون 3 لسنة 2004 لم نقبله وأعترضنا علـيه إال أن اجلهات اخملتصة تنشر
اليوم مشـروع قانون األحتـادات والنقـابات الذي يشـكل جنايـة بحق النـقابات واألحتادات
شـروع داعـيـا" كل ابنـاء الـبـلد الـشـرفاء نـتـمـ اليـهـا . وادنـاه مالحظـاتي حـول هـذا ا وا
ـشروع الذي يـعمل عـلى تفـتيت الكـيانات واخمللصـ لوحـدة العراق أن يـقفـوا ضد هذا ا
ـهنة شـرف ويشجـع على تـمزيق أبـناء ا والنـقابـات التي كـان ومازال لـها الـدور الوطنـي ا

الواحدة بطريقة لعينة تقود في النهاية الى تقسيم العراق :
1- أن يقوم 25 شخـصا" بـتشكـيل جلنـة تأسـيس تتـكون من 3-5 أشخاص كـما نصت
ادة 5 من مشـروع القـانـون ذلك يدفع لـتفـتـيت األحتادات وألـنقـابـات الى شراذم مـهنـية ا
تتـسابق من أجل حتـقـيق مصـالح شخـصيـة خاصـة وتكـون تـابعـة للـوزير اخملـتص ينـعدم
ـهـنة ـسـتـقل ويصـبح ال تـأثـيـر لـها فـي حركـة اجملـتـمع عـمـوما" أو أبـنـاء ا ـوقف ا لـديهـا ا

الواحدة .
ـادة 6 أوال" أن يـقـدم الـطـلـب الى الـوزيـر اخملـتص أو رئــيس اجلـهـة غـيـر 2- أشـتـرطت ا
قـصود هـو وزير رتـبطـة بـوزارة ولم حتدد الـوزير وهـذا يقـودنـا الى أعتـبار أن الـوزيـر ا ا
العـمل والـشؤون األجـتمـاعـية كـمـا ورد في قرار مـجـلس احلكم رقم 3 لسـنة 2004 فهل
ـعلمـ وغيرهم من ـهندس وا ام بشـؤون احملام وا لهذا الـوزير على سـبيل الفـرض إ

هن األخرى وعلى بينة وإطالع مهني لدراسة طلب التأسيس أو النظام الداخلي ? ا
ـنهج سـار عـليه نـظـام احلكم في ـهـنة الـواحدة وهـذا ا 3- النـقـابة هي جتـمع ألصـحاب ا
اإلسالم السيما في العصر العـباسي فكانت هناك جتمـعات للمهنة الواحـدة لها منهاجها
هن كـذلك في الـدول ذات األنظـمـة األشتـراكـية لم يـحصل ولم يحـصل الـتفـكـير بـتفـتـيت ا

مثلما يحدث في مشروع القانون فيما لو شرع وأقر .
ادة 6 ثانيا من مشروع القانون اجلديد يبت الوزير اخملتص أو رئيس اجلهة 4- نصت ا
رتبـطة بوزارة ( رغم عدم تـسمية الـوزير ) بالطلب خالل 90 يوما" من تسجيله في غير ا
ذكـورة يعد الـطلب مقـبوال" فإذا عـلمنـا أن الوزير دة ا مكتـبه وعند عـدم البت فيه ضـمن ا
ـشروع مـنـاطة يعـيش أكـثر من  90 يومـا" خـارج الـعراق لـلـتمـتع بـالـصالحيـات حـسب ا
قررة تكون مقبولة وهنا ادة ا بالوزير شخصيا" يعني جميع الطلبات الـتي مضت عليها ا

حتصل الفوضى واألنقالب .
ـصارف فـإذا جرى ـشـكلـة بـقانـون لهـا عـقارات وأرصـدة في ا 5- هنـالك من الـنقـابات ا
ـوال كـمـا هـو احلـال في نـقـابـة احملـامـ وأحتـاد تـشـريع هـذا الـقـانـون مـا مـصـيـر تــلك ا

احلقوقي العراقي !
نح الـراتب التقـاعدي للمـستحـق ألن احملام 6- في نقابة احملـام صنـدوق للتـقاعد 
هن األخـرى  فهم مـوظفـون في دائـرة الدولـة فمـا مصـير احملـام بـعد تـشرذم ليـسوا كـا

النقابات واألحتادات .
من كل مـاتقـدم أدعـو النـقـابـي في الـعـراق حملـاربة هـذا الـقـانون وأنـاشـد الـشرفـاء بـعدم

تمريره .
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كـتـاب حـمل عـنوان احـجـار عـلى رقـعة
فاجأه في الشطرجن وقـد تمثلت تـلك ا
ـية اثـبتت اكـتشـافه شـبكـة يهـوديـة عا
باالدله والوثائق والبراه انها كانت
لـــيـــست فـــقط وراء احـــداث احلـــربــ
ية االولى والـثانية بل كانت وراء العا
الـعــديــد من االحــداث واحلــروب الـتي
شـهــدهـا الــعـالم كــمـا انـهــا تـقف وراء
تــــنـــفـــيـــذ الـــعــــديـــد من االخـــتـــيـــاالت
الــسـيــاســيـة ضــد الـكــثــيـر من زعــمـاء
وسـاسـة الـعالم بل اشـهـرهـا تـلك التي
نـفـذت ضـد الـرئـيس االمـريكـي االسبق
ابـراهـام لنـكـون وفي بـحثه تـبـ وليم
كن اطالقه غـايكـار ان اصـدق وصف 
ـؤامـره هو لالشـارة الى اطـراف تـلك ا
وصف حـكــومـة الــعـالـم اخلـفــيـة وهـو
التـعبيـر الذي اطـلقه فيـما بعـد الكاتب
سيريب سـبيروفيتش عـلى كتابه الذي
فضح فيه دور اليهود في اشعال الف
والثورات واحلـروب في العالم ثم جاء
بعد كتاب االخوة الزائفة الذي اصدره
عـضو مـجلس الـشيـوخ االمريـكي جاك
تــيــنـي الــذي اعــده عــلى اثــر تــكــلــيف
حكومة كالفورنـيا له لقيادة فريق عمل
للـتـحـري عن قـوة خـفيـة تـسـيـطـر على
اقـتــصـاد الــواليـة وهــو الـكــتـاب الـذي
خـــرج الى االســـواق قـــبـل ان يـــســارع
اللوب اليـهودي في امريكـا جلمع كافة
نــسـخه مــنــهـا بــسـرعــة واتالفــهـا ولم
تـوزع مــنه سـوى نـسخ نـادرة تـسـربت
هـتمـ وبـسبب احلـقائق الى بـعض ا
الــتـي كــشف عـــنــهـــا عـــضــو مـــجــلس
الـــشــيــوخ االمـــريــكي في كــتـــابه فــقــد
تــعــرض حملـــاولــة اغـــتــيــال قـــام بــهــا
مـجهولـون كمـا قيل يـومهـا خرج مـنها
مـــشـــلـــوالً عــلـى الــرغـم من مـــحــاوالت
الـيهود فـيهـا بعـد استـئصـال احلقائق
التـي اشار الـيهـا اال ان الصـرخه التي
اطـلـقهـا بـقيت مـدويـة حتى الـيـوم هذا
الــكــتــاب اال صــرخه البــنــاء الــواليــات
ـــتـــحـــده والـــغـــرب والـــعـــالم اجـــمع ا
يحـذرهم من الـصهـيونيـة التي تـسعى
ها لـلسيـطرة عـلى البالد وتـغييـر معـا
وتــدمــيــر اال والــقــضــاء عــلى كــافــة
االديـــــان واضــــــاف انـــــهــــــا الـــــقـــــوى

 1913لم تكن لصالح الشعب االمريكي
بـــاســره بل كـــانت لـــصــالح اصـــحــاب
ــرتـــبــطــ ــصـــارف االمــريـــكــيـــ ا ا
بــزمالئــهم االوربــيـ الــذين يــســعـون
لـــلـــســـيـــطــرة عـــلى الـــعـــالم وتـــشـــيــر
االحـصــائـيـات الى انه مـنـذ اقـرار هـذا
الـقـانـون عام  1913افـلس في امـريـكـا
ا سبب ما يزيد عن  14الف مصرف 
اليـ من الدوالرات اليـ وا فـقدان ا

للمودع الصغار.
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اضي وفي بـدايـة عشـريـنـيات الـقـرن ا
نـقل عن الـصـنـاعي االمـريـكي الـشـهـير
واحـد اقـطـاب الـراسـمـالـيـة االمـريـكـية
ـعـروف هنـري فـورد تـصريـحـات قال ا
فــيــهـا بــاحلــرف الــواحــد يـوم لـم يـكن
ـتحدة كما لليهـود نفوذ في الواليات ا
هــو واقع احلــال قـال ( انــني واثق من
ان احلـروب تــتم لـيــسـتــفـيــد طـرف مـا
مـنهـا وان الطـرف الـذي استـفاد دائـماً
هم الـيـهــود فـانـهم يــبـدأون بـاحلـروب
الدعائـية التي يـوجهونهـا من بلد ضد
اخــــر وهم قــــبل احلــــرب يــــتــــاجـــرون
بالسالح والذخيرة ويحققون من وراء
تــلك الــتــجــارة الــتي يــقــدمــون فــيــهـا
ـتـحـارب االربـاح الـوفـيرة لـلـطـرف ا
ـتــحــاربـ في والــطــائـلــة ثم ايــقــاع ا
مصـيدة الديـون وبعد احلـرب يضعون
ايديـهم على جـميـع مصادر الـثروة في
ــنــاطق اشــعــلــوا الــنــيــران فــيــهــا ) ا
ــعــروف عن هـــنــري فــورد صــاحب وا
شــركــة ســيــارات فــورد من الــد اعــداء
الصـهيونـي وحلد االن ال يـتعامل مع
الـصهـاينـة وال يفـتح فرعـاً لشـركته في
ـية الـدولة الـعـبريـة فبـعـد احلرب الـعا
الـثـانـيـة الحظ االمــيـرال ولـيم غـايـكـار
الــضــابط بــاالسـتــخــبــارات الـبــحــريـة
الـكــنــديــة ان احــداث جتـري فـي نـفس
الـوقت في مـناطق مـخـتـلفـة من الـعالم
ــــكن ان تــــكــــون صــــدفــــة وراءهــــا ال
وبــتـــكــلــيـف من اجلــهـــة احلــكـــومــيــة
اخملـــتـــصه في بالده بـــدأ فـــريق عـــمل
كنـدي بتـعقـيب اخليـوط التي مـا لبثت
فـاجـأه الـتـي فـجـرها ان قـادتـهم الـى ا
الضـابط الكـندي ونـشرهـا بعد ذلك في

تـشـكـلت جلـنـة العـداد مـشـروع قـانـون
االحـــتــــيـــاطـي الـــفــــدرالي عـــام 1913
ـواطـن الـعـادي واقـتـنعـت غالـبـية ا
ا في امـريـكـا بـان تـلك التـشـريـعـات ا
جــعــلـت لــلــحـــفــاظ عــلى مـــصــاحلــهــا
ـــقــصــود هـــنــا جلــنـــة الــتي اعــدت وا
مشروع القانون والتي تضم اشخاصاً
من اصـحـاب الـبـنـوك والـشـركـات لـهذا
الـغرض وان تـلك التـشـريعـات وضعت
في اقـتـصاد االمـة بـ ايدي احلـكـومة
وهـذا ابـعد مـا يكـون عن احلـقـيقـة كان
صارف ذلك القانون يسمح الصحاب ا
في اوربا وامـريكـا بان يـسيـطروا على
ـالـية في الـقـارت وهـذا ما ـقدرات ا ا
ــيـة مــكـنــهم من اشــعـال احلــرب الــعـا
االولى الـــــتـي لم تـــــكـن اال وســـــيـــــلــــة
للتسبيب في قـيام الثورة الروسية في
عام  1917وفي عام  1914كـان جـهـاز
االحـتــيـاطـي الـفــدرالي يــتـألف من 12
ـبلغ  132مـلـيون مـصـرفـا" اشـتـريت 
دوالر من سنـدات االحتيـاطي الفدرالي
ويــشـيــر تــقـريــر الـكــونــكـرس بــتـاريخ
التـاسع والعشـرين من ايار عام 1936
ان ارباح هؤالء بلغت حتى ذلك الوقت
اكــــثـــر من  23مـــلــــيــــار دوالر وكـــانت
تـــقـــديـــرات عـــام  1940تــــدل عـــلى ان
االحـتـياطي الـفـدرالي قـد بلغ  5مالي

45 دوالر ووصـل عــــــــــــــام  1946الـى 
مــلـــيــونـــاً وهــكـــذا جنــد ان اصـــحــاب
صـارف حصـلوا علـى ما يقل عن 40 ا
الية خالل مليار دوالر مـن عملياتـهم ا
يـة الثانية ويـرى الغالبية احلرب العا
تحدة ان واطني في الواليات ا من ا
جهـاز االحتـياطي الفـدرالي يفـيد االمة
كـكل ويــعـتــقـدون انه يــحـمي مــصـالح
ــصـــارف النه يـــجــعل ـــودعــ فـي ا ا
ـصـارف مـسـتـحـيال" كـما افالس تـلك ا
يظنون ان ارباح االحـتياطي تعود الى
اخلزينة ولكن االمريـكي مخطئ في
كل ذلك فــــاحلـــقــــيـــقـــة هـي ان جـــهـــاز
االحــتـيــاطي الـفــدرالي وضع بـاالسس
حلــمــايــة مـصــالح االمــريــكــيــ ولـكن
مــشــاريع الــقـــوانــ الــتي رســمت في
جـزيرة جـيـكل في جورجـيـا عام 1910
والتي اقرهـا الكونكـرس االمريكي عام

الـــصــهــيــرنــيــة اخلــفــيــة الــتي ورطت
ية واحلروب امريكـا في احلروب العـا
الـفـرعـيـة والـقــوى الـصـهـيـونـيـة الـتي
ـية ثـالثة ستـكون الـسبب في حـرب عا
الخـضــاع احلـول الــعـربــيـة الســرائـيل
وجـــعــلــهـــا دويالت قــزمـــيــة تــدور في
الحظ ان هـذا التحذير الذي فلكها. وا
قيل مـنذ عـشرات الـسنيـ هو مـنشور
ـكتـبات في كـتاب مـوجـود ويبـاع في ا
الـعـالم بـعـد ان عـاد طـبع الـنـسخ الـتي
سلمت من ايدي اليهود ولم يتمكن من
اتالفـهـا كــمـا اتـلـفــوا مـئـات االالف من
ـشـابـهة بـعـد مـصـادرتـها من الـنـسخ ا
كتبات االمريكية بعد نشره الول مرة ا
الحظ ان حــكــام الــعــرب وال نــقـول وا
ـوجه الـيـهم الـتـحـذير حكـام امـريـكـا ا
ايـضـاً لـم يـتـعــضـوا ولم نـر ايــاً مـنـهم
كن ان نشتشف منه اخذه فعل شيئاً 
بـذلك الــتـحــذيـر الـذي اصــدره مـواطن
امـريكـي مسـؤول في بالده وقـاله بـناءً
عــلى مــعــطــيـات وحــقــائق اكــتـشــفــهـا
ـؤامـرة بــنـفـسه واكـد مـن خاللـهـا ان ا
الـيــهـوديــة الـصــهــيـونــيـة تــسـتــهـدف
الـــســـيـــطـــرة عــلـى جـــمــيـع مـــســلـــمي
ومـسـيـحـ عــربـاً وغـربـيـ وحتـديـداً
االمـريـكـيــ مـنـهـم وان اخملـطط هـدفه
النـهائـي باالضافـة الى الـسيطـرة على
الــعــالم كـلـه اخـضــاء الــدول الـعــربــيـة
وجـعـلـها دويالت قـزمـيـة تـدور في فلك

بني صهيون .
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وهـو االمـر الذي نـرى مـؤشـراته بـادية
لــلــعــيــان وبــشــكل اوضح من اي وقت
نـطقة على مضى من خالل ما  في ا
ـــاضــيـــة ومـــا بــدأ حــقب الـ  70سن ا
تنـفيـذه من اجزائـها في عـهد االرهابي
الـصـهـيـوني اريـال شـارون ومن صدق
تـرهـاته عن امـكانـيـاته حتـقـيق السالم
عـبر تـسمـيات ومـسميـات عديـدة ليس
اخـــرهـــا سالم الـــشــجـــعــان وخـــارطــة
الــطــريق ومـا فـي حـكــمــهـمــا ومــؤشـر
ــؤامــرة تــنــفــيــذ اجلــزء اجلــديــد من ا
الــصـهــيــونـيــة بــدأ تـنــفــيـذه من خالل
تـــمــريــر فــرض االحــتـالل الــعــســكــري
ــبــاشــر عــلى قــطــر عــربي لـن يــكـون ا
االخــيـــر في ســلــســـلــة من االحــتالالت
شابهة التي سيتم تـنفيذها بالتتابع ا
حتما" لصالح بني صهيون ومن خالل
رومز جديدة  تـنصيبهـا لنزع ألسنة
الـرافـض لالحـتالل الـصـهـيوني ومن
ابـنـاء الـقـضـيــة والـذين اعـتـرفـوا مـنـذ
الــعــام  1968ان مــديــنـــة الــقــدس هي
عـاصـمــة دولـة اســرائـيل كـمــا اعـتـرف
الــرئـــيس االمــريـــكي بــذلـك وتــعـــتــبــر
االســالــيب الـــدعــائــيــة هي اهم ادوات
انتـشار النـفوذ الصـهيوني في امـريكا
ــنـــظــمــات فــفـي امــريــكـــا تــســيـــطــر ا
الصـهـيونـيـة عـلى الغـالـبـية الـعـضمى
ؤسـسات االعالمـية والـدليل على من ا
ـؤسـسـات سـيـطـرة الـصـهـايـنـة عـلى ا
االعالمــيـة فــان مــؤســســة ( بـوك اوف

رّ بـها الـبلـد ومشـاكل اقتـصادية
ـوازنـة ألنــنـا النـطـلب وعــجـز في ا
من احلكومـة حتقيقـها كاملة خالل
عــام واحـد مــثالً ولــكن عــلـيــهـا أن
تـــخـــطط بـــشـــكـل ســـلـــيم وتـــرسم
األهـداف الــعــلــمــيــة الــصــحــيــحـة
لـــلــنـــهـــوض بــالـــقـــطـــاع الــزراعي
وبـعدهـا تشرع فـوراً لتـحقـيق هذه
رسومة والتي لو طبّقت األهداف ا
بشكل صحيح فإن النتائج ستكون
جــيـدة وواضــحــة وســنــتـمــكن في
ظـــرف عــدة ســـنــوات من حتـــقــيق
نـســبــة كـبــيــرة من األمن الــغـذائي
لــلـبـلـد ولـوفـرنـا ماليـ الـدوالرات
من األمــــوال الـــــتي تــــنــــفـق عــــلى
اســـــتـــيـــراد الـــســـلع الـــغـــذائـــيـــة
الــرئـيــسـيــة من اخلــارج ولـوفــرنـا
ماليـ الفـرص من الـعمل وألعـدنا
ـــديـــنـــة الـــتـــوازن بـــ الـــريف وا
ولــقـــلــلــنــا من هـــجــرة الــفالح الى
ـديـنة وحلـقـقـنا نـسـبة عـالـية من ا
االسـتــقـرار في بــلـدنـا ولــتـمـتــعـنـا
عـطاء وحلـققـنا بـخيـرات أرضنـا ا
ـنـشـود لـلـمـواطن األمـن الـغـذائي ا

العراقي.

منذ مـطلع القرن الـعشرين والوطن
الـعــربي يـســيـر من فــشل إلى آخـر
ومـعانـاة في  اكـثر من قـطـر عربي
كن الي امة حية ذي كرامة ان وال
ـــة إلى أخــرى تــقـــبــلـه   ومن هــز
وبلـرغم من التـطور الـذي يروج له
في بـــلـــدانــا اال إنـه يــزداد جـــهال 
وفــقـرا  وضـيـاعـا حـتى وصل بـنـا
احلال إلى مـا نحن فـيه من أوضاع
ــزيـد من الــهـزائم مـزريــة تـبــشّـر 
والـكـوارث .. مـا حـدث ويـحـدث في
وطنـنا من كوارث مـنذ بدايـة القرن
ـــاضي لـــيس إال إســـتـــحــقـــاقــات ا

لقـيادات سياسـيّة.. فاسـدة ال تهتم
صاحلها واسـتمرار حكمها . إال 
 وكــانت تـــرعى مــصــاحلــهــا فــوق
ـقدرات مـصـلحـة الشـعب .عـابـثة 
الشـعوب .ومـا خرجت بـلدانـها من
ازمـة ادخـلــتـهـا في ازمــة جـديـدة 
لـــــقـــــد عـــــجـــــزت عـن قـــــراءة واقع
أوطـانـهـا  وأخـفـقت فـي تـطـويـرها
وبـنـائهـا وفشـلت في تـعـاملـها مع
ـؤثرة الـقوى الـسيـاسيـة الكـبرى ا
ـا فـي تـوجـيه سـيــاسـات الـعـالم 
جعل وطننا الذي كان موحّدا هدفا
سهال للدول اإلستعمارية  وأعداء

األمـــة . الـــســــؤال الـــذي يــــطـــرحه
ـاذا حـكـام الدول ـواطن الـعـربي  ا
االوربـيـة اكــثـر وطـنـيـة لــشـعـوبـهم
واكثر مصداقية على ارض الواقع?
فـلـنـاخـذ آخــر شـخـصـيـة امـريـكـيـة

فازت بالنتخايات الرئاسية 
الـرئيس األمـريـكي  دونالـد اترامب
مـثـاال ; فخـالل وقوفه عـلى  مـنـصة
الــسـبـاق الى الــبـيت االبـيض وعـد
الـــشـــعب االمـــريـــكـي بـــانـــتـــعــاش
األقـتـصـاد والـقـضـاء عـلى الـبـطـالة
ووعـود اخـرى .وبـلـفـعل بـعـد فوزه
ــتــحــدة بــدا كــرئـــيس لــلــواليــات ا

الـعــمل خلـدمــة الـشـعـب االمـريـكي
.لسـنا بـصدد مـدح الرئـيس ترامب
ولــكن كـمـثـال لـبـعض قـادة الـغـرب
ـضي عـام   عـلى فـوزه; نقل فـلم 
الــســـفــارة االســرائـــلــيــة لـــلــقــدس
ــــكن ســــحـــــبه من وســــحب مـــــا
األمـــــوال  من بـــــعـض الـــــبـــــلــــدان
وخـاصــة الـعـربـيــة مـنـهــا   مـقـابل
واسـتطاع حـمايـته لهـا كمـا يدعي 
ــقــراطــ عل بــنـاء ان يــقــنع الــد
جـدار الفاصـل للـمكسـيك ليـحد من
وتـدفق الــهــجــرة الــغـيــر شــرعــيــة
اخملــــدرات والـــتـي تـــكـــلـف الـــبالد
ســـنـــويـــاً 25 دوالراً  وكـــثـــيـــر من
االعــمــال االخــرى الــتي لم تــظــهــر
ـــعـــلن اظـــهـــار عــداءه ا لـــلـــعــلـن 
لـلـمـسلـمـ ومـحـاوالته لـلـحـد من
الـهـجــرة كل تـلك االمـور تـصب في
خـدمة الـشعب االمـريـكي .فهـو قبل
ان يـكـلف رسـميـا رئـاسـة الـواليات
ـتـحـدة جـاء وفي جـعبـته الـكـثـير ا
من احللول وفعال أخـذ بلعمل بها.
ماذا فعل احلـكام العرب لـشعوبهم
بلمـقابل  ?? اول خطـوة هي يختار
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افشل وزراء من نظريـة "الرجل غير
ــنـــاسب " ـــكـــان ا ـــنـــاسب في ا  ا
حـيث يسـتشـري الـفسـاد في ارجاء
كـما نالحـظ اليـوم مـنذ الـقرن بالد 
الــعــشــرين وحــتـى هــذه الــلــحــظـة
واوضــاع الـشــعــوب الـعــربــيـة الى
االســوء حـتى بــعـد ثــورات الـربـيع
الــعــربي والــتي اطــاحت بــلــحــكـام
ـواطن الــعـربي يــحـلم حـيث كــان ا
انه حـقق اجناز في تـغيـر منـهجـية
احلــكــام وظـــلــمــهـم .ولــكن لألسف
الــربـيع تــمــخض فـتــحــول خـريــفـاً

للعرب . 
ولكن لعل من أكـبر حسـنات الربيع
الــعــربي أنه أســقط األقـنــعـة وأزال
األوهـــام وأثــبـت أنه ال جــدوى من
الـــتـــغــــيـــيـــر الـــفــــوقي وال أمل في
الــزعـــامـــات واألحـــزاب الــقـــائـــمــة
ـــهـــووســـة بـــالـــســـلـــطـــة ولـــيس ا
بالـنهضـة اما الـوعود واالجنازات
الــتي يـــتــحــدث بــهــا احلــاكم عــلى
نصة قبل فوزه الوجود لها ال من ا
بـــعـــيـــد وال مـن قـــريب ولـــكن فـــقط
اطاللة احلاكم على منصة اخلطاب

بلوعود الـزائفة وخطـابات متكررة
وسـاعـمل وسـاحقق ـلـة سوف  و
.وسَـتــنـجــز.... وعـود لـلــمـســتـقـبل
البعـيد . لقـد أفسدوا مؤسـساتنا 
تـغـير وحـكـمـونـا بـاحلديـد والـنـار 
وحـــرمــونــا من أبــسـط حــقــوقــنــا
وأذلّـونـا بـظـلـمــهم ومـخـابـراتـهم 
وزوّروا تــــــاريـــــخــــــنـــــا   ورعـــــوا
ـذهـبــيـة والــطـائــفـيـة وشــجّـعــوا ا
واخلـالفــات الــديـــنــيــة  ونـــهــبــوا
ثروات األمة الطائلة  وأمعنوا في
ـــوآمـــرات ضــد بـــعـــضــهم حَـــبك ا
مـازالـوا ــبـكي  ـضـحك ا بـعـضــا ا
يـدعــون بــأنـهـم يـعــمــلـون من أجل
ــــــواطن  حــــــمــــــايـــــة الــــــوطن وا
واحملـافـظـة عــلى قـيـمـه وثـقـافـته 
وحماية دينه وصيانة مقدّساته .
كل هذا مـارسـوه ألكثـر من قرن من
الــزمـن ومــا زالـــوا يــحـــكـــمــونـــنــا
ويـسبّح الـكـثيـر منـا بـحمـدهم ! لو
كــــنـــا شـــعــــبـــا واعـــيــــا لـــكـــان من
ستحيل أن يحدث لنا كل هذا ... ا
صـــحـــيح أن االســـتـــبـــداد لم يـــبق
لـــلـــمـــواطـن احلـــافـــز والـــفـــرصـــة

لـالنــــخــــراط في الـــــشــــأن الــــعــــام
وأضــــعف لــــديه احلـس الـــوطــــني
وأشــغــله بــنـفــسه وألــهــاه بــشـتى
الـــوســــائل فــــتــــوارثت األجــــيـــال
يل االسـتـقالـة من الـشأن الـعـام وا
إلى اخلـالص الـــــــفــــــردي ولـــــــكن
الـنـهـوض يــقـتـضي الــتـخـلص من
تــلك الــعــقـــلــيــات والــســلــوكــيــات
وحتـــفـــيــز األفـــراد لـــتـــغــيـــيـــر مــا
بأنفسهم وأوضـاعهم فتنشأ عالقة
تفاعلية ب صالح الناس وصالح
األوضـــاع تــــفـــضـي إلى نـــهــــضـــة
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ــهم يــجب اخـتــيـار  من لــذلك من ا
هـو فــوق مـسـتــوى الـشــبـهـات في
االلــتـــزام بــالـــســيـــادة والـــثــوابت
ـــصــلــحــة الــوطـــنــيــة وتــغـــلــيب ا
الـوطـنيـة ثم مـصـلحـة دائـرته فوق
كل اعـتــبـار حـزبي أو شـخـصي أو
فــئــوي واجــعـلــوا من الــســيــاسـة
تـفانـيـا في خـدمة الـوطن والـشعب
وتــنـــافــســا فـي اإلجنــازات ولــيس
تـنـابزا بـاأللـقـاب.  فبـدال أن نـعيش

طـيـلـة الـعـمــر نـلـعن الـقـدر ونـنـدب
حضنا العاثر ونلقي بالالئمة على
أشخاص وحكومات متعاقبة ,ماذا
لــو بــدأنــا بـالــتــغـيــيــر في ذواتــنـا
قدور ومحيـطنا البسـيط.. أليس 
أحـدنـا تـثـقيـف وتوعـيـة الـعـشرات

في محيطه?! 
ـقــدور هـؤالء اجلـدد عـلى نـحـو و
ئات تسلـسلي تأهيل الـعشرات وا
وهـكـذا! (كـمـثل حــبـة أنـبـتت سـبع
سـنـابل فـي كل سـنـبـلة مـئـة حـبه),
كقطـرات الغيث ما تـلبث أن تصير
سيـوالً جـرارة تدمـر كل شيءٍ تأتي

عليه. 
ـواطن الـعـربي إذا لـم يـسـتـيـقـظ  ا
من ســبــاته  وتـمــكــنّه من الــقــيـام
بــدوره فـي حــكم نـــفـــسه من خالل
قراطيّة دستوريّة تعطيه أنظمة د
حــريـتّه وتـعـيـد له كـرامـته احلـريـة
وقراطية لم تمنح آلي شعب والد
بـقــرار من احلــاكم طـيــلـة الــتـاريخ
اإلنــسـاني .بل الـشــعـوب هي الـتي
حتــرّكت وحـصـلت عــلى حـقـوقـهـا

بتضحياتها.

عـــدد كـــبـــيــــر من الـــروافـــد تـــروي
مــســاحــات شــاســعــة من األراضي
ــيـاه اجلــوفــيـة في وكــذلك تـوفــر ا
مــعـــظم مـــنـــاطق الـــعــراق ومـــيــاه
نتشرة فـي مناطق شمال العيـون ا
ـــقــومــات الــعــراق ,ولــو أخـــذنــا ا
األخــرى لـتــحــقـيـق األمن الــغـذائي
لـوجـدنـاها مـتـوفـرة ايضـاً فـاأليدي
الـعــامـلــة الـتي تــعـمل فـي الـزراعـة
ـال متوفر متوفـرة وبكثرة ورأس ا
بـاعـتبـار العـراق من الـدول الـغنـية

الية كبيرة. بالنفط وموارده ا
إذاً هناك مشكلة عندما يحدث خلل
في األمن الـــغــذائـي في بــلـــدنــا مع
ـقومـات األساسـية توفـر كل هذه ا
شكـلة النـحتاج الى عـرفة هـذه ا و
بــحـث كـــبــيـــر أو حتـــلــيـل مــعـــمّق
ـشــكـلــة واضـحــة وجـلــيّـة وهي فــا
تـتــلـخص بــسـوء األداء احلــكـومي
ــلـف األمن الــغــذائي وعــدم وجـود
النيّة احلقيـقية لتحقيق ذلك ,حيث
لو توفرت النيّة احلقيقية للحكومة
ــلف بــشــكل صــحــيح إلدارة هــذا ا
لـــوضـــعت فـي أجـــنـــدتـــهـــا خـــطط
تـنمويـة سلـيمة لـلنـهوض بالـقطاع

الـــزراعي والـــعـــمل بــجـــديـــة عــلى
االســتـــغالل األمــثـل لــلـــمــقـــومــات
ــتـوفـرة لـتـحـقـيق األمن الـغـذائي ا
لـلـبـلـد أي أن القـضـيـة حتـتـاج لفن
اإلدارة الــعـلــمـيـة الــسـلــيـمــة لـهـذا

لف. ا
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وبـاخـتـصـار شديـد عـلى احلـكـومة
أن تـخــتـار في الــبـدايــة الـكــفـاءات
ــتـخـصـصـة في اجملـال الـعـلـمـيـة ا
الــــزراعي وتــــضـــعـــهـم عـــلى رأس
لف وأن ـناصب الـقيـاديـة لهـذا ا ا
تـعـمل عــلى تـخـصــيص جـزء غـيـر
ـوازنـة الـعـامة قـلـيل من ايـرادات ا
للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل
عـلى دعـم الـفالح الــعــراقي بــشـكل
كـبـيـر والـبـحث عـن أسـبـاب هـجرة
الـنـسبـة الـكبـيـرة من الـفالح من
ـديـنـة وتركـهـم مـهـنة الـريف الـى ا
الزراعـة والعمل عـلى معـاجلة هذه
األسـبـاب وهي واضـحـة ومـعـروفة
لـلـجـمـيع فـالـفالح يـحتـاج الى دعم
حكـومي في عدة أمور مـنها تـوفير
كننة احلديثة من وسائل االنتاج ا
لـغـرض حتـقـيق الـزيـادة فـي كـمـية

ــبــيــدات اإلنــتــاج ويــحــتــاج الى ا
الـــزراعــيـــة واســتـــيــراد احلـــبــوب
ـنتوج وزيادته والبذور لـتحس ا
ويـــحـــتـــاج الى قـــروض مـــيـــســرة
الســـتـــصالح األراضي الـــزراعـــيــة
الـتي عانت مـن إهمـال كـبيـر طوال
ـاضـيـة ويــحـتـاج الى الـسـنــوات ا
حــمـايــة مـنـتــوجـاتـه من مـنــافـسـة
مـثــيالتــهـا الــتي تـدخـل الـبالد بال
قيـد أو شرط وأسـعارهـا دائماً أقل
ـنـتــجـات احملـلـيـة مـا من أسـعـار ا
يـتـســبب بـخـسـارة كــبـيـرة لـلـفالح
العـراقي الذي يـضطـر الى التوقف
عن االنــــــــــتــــاج وتــــرك مــــهــــنــــته
الرئيـسية وكذلك عـلى احلكومة أن
تـــســـعى  الى حتـــســـ الـــظــروف
ــعــيــشـــيــة في الــريـف بــتــوفــيــر ا
وحتـسـ اخلدمـات األسـاسـية من
كــــهــــربــــاء ومــــاء صــــافي وطــــرق
وخـدمات صـحيـة وتـعلـيم وغيـرها
من األمـور االساسـية الـتي يحـتاج

لها كل انسان طبيعي. 
إنّ كل مـــاتـــقــدم مـن خــطـــوات هي
ــســتـــحــيــلـــة واليــجــوز لــيـــست 
الـتحـجج باألوضـاع احلرجـة التي

مــوريس كالب ) قــد احــتــكــرت تــوزيع
الــكــتب فــخالل  40عــامــا" وزعت 250
لـكها ؤسـسة  ملـيون نـسخة وهـذه ا
الــيــهــودي االنــكــلـيــزي االصـل جـيــلي
شيرمان ففي عام  1984منع الصحفي
االمــريـكـي ( أ . كـوكــبــيــرن ) من نــشـر
كـتـابه في صـحيـفـة (( فـيلـلـيدج )) النه
فـضـح سـيــاســة اسـرائــيل في الــشـرق
االوسط والف كـتـابـا" بـ فـيه حـقـيـقة
االجــتـيــاح الــصـهــيـونـي لـلــبـنــان عـام
 1982ونشرت الصحف في عام 1985
حادثه طرد البروفيسور ارنست ديوب
من جامـعة نـيويـورك حيـث كان يدرس
ـــعـــاصــــر في قـــسم مـــادة الـــتـــاريـخ ا
الــبــحــوث االفـريــقــيــة وذلك النه الــقى
مـــحــــاظـــرة بــــعـــنـــوان ثـالث اشـــكـــال
لـلـعنـصـريـة تـتـمـثل الـنازيـة الـهـتـلـرية
ونـظـام الـفـصل الـعـنـصـري في جـنوب
افـريـقـيـا والـصــهـيـونـيـة في اسـرايـئل
فضغطت الصهيـونية على العميد ميم
كومو ليصدر امره بطرده من اجلامعة
وتــفــرض الــشــخــصــيــات الــيــهــوديــة
تـعاطفة معها الرقابة والصهيونية وا
قابالت الـصحفية فمثال" على برامج ا
ظل (( ستيوارت شولبيرج )) مسؤوال"
عن الــبـــرنــامج اجلـــمــاهــيـــري الــيــوم
لسنوات عدة ومن احصائيات معتمدة
ئة من مؤسسات النشر و80 ان  70با
ئة من برامج التلفاز تقوم بالدعاية با
ــعـاديــة لــلـعــرب ويـســيـطــر الـيــهـود ا
الصهـاينة عـلى انتاج االفـالم الروائية
وعـــلى الــــعـــديـــد من اوجـه الـــنـــشـــاط
الـسـيـنـمـائي في هـولـيـود حـيث قـامت
الــنــجــمــة الــبــريــطــانــيــة (( فــانــيــسـا
ريــدغـريف )) بـعـرض فــلم وثـائـقي عن
الـفـلسـطنـيـ في نـيويـورك عام 1977
يظهر اسرائيل على حقيقتها كمجتمع
فـاشي عــنـصـري جتب ازالـته ثـار عش
الــدبــابــيــر الــصــهــيـونـي في وجــهــهـا
وحـوصـر الـفــلم ومـنع عــرضه وكـتـبت
صحيفة نيورك بوست (( ريد غريف ))
تدعـو لتدمـير اسرائـيل وعندمـا اعلنت
ثله في فـلم يوليو ريد غريف افـضل 
عـن دورهــا كـفــتــاة مــعــاديــة لــلــنــازيـة
حاولـت جماعـة اليـهود وجلـنة الـيهود
ـنع تـقد االمـريكـ بـذل كل اجلـهود 

جلائزة.
وقـــال احــدهم ان الــفــنـــانــ الــعــظــام
لـيـسوا اوالئـك الذين يـحـاولـون عرض
افالم لــصــالح الــفـلــســطـيــنــ وجـرت
مظاهرة صهيونـية واخرى مناوئة لها
ـوضـوع ويـنـفق الـصـهـايـنـة في هـذا ا
مـبــالغ طــائـلــة لـتــحـديــد قـرارات اال
ـــبــالغ ـــتـــحــدة حـــيث تــذهـب هــذه ا ا
لــتــنــشـيـط الـصــحف الــكــبــرى وشـراء
بعض الشخـصيات السـياسية وحامل
ـنـاصب االلـقـاب الـكـبـيـرة واصـحـاب ا
والـكـتـاب وعلـمـاء االجـتمـاع والـنـجوم
السينمائيـ وغيرهم من الشخصيات
همـة التي تميل حلـماية الصـهيونية ا

عادية لها .  من االجتاهات ا


