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 2021كانون ثاني  13األربعاء 
  

أدت التحديات واألوضاع المتأزمة الداخلية والخارجية، التي تعرض لها العراق وتدهور الوضع السياسي الى 

  .واستمرت تداعياتهاتولد حالة من عدم االستقرار بمختلف األوضاع العامة في البلد، وكثرت 

وقد عانى العراق كثيرا من مسألة السالح المنفلت والسيطرة عليه وجعله بيد الدولة فقط، وسبب المعاناة هو  

دخول بعض العصابات الخارجة عن القانون، التي عملت على زرع الخوف والذعر بين ابناء البلد، فضالً عن 

لتكفير كعصابات داعش االرهابية على الخط والتي ادى ظهورها تدمير البنى التحتية وبالتالي دخول حركات ا

الى تأسيس مجاميع مسلحة، تولت مهام نظيرة لمهام القوات االمنية والعسكرية الرسمية في البلد، وسبق للمرجعية 

بأمن العليا في النجف االشرف أن حذّرت ونبّهت عبر منابرها المتعددة، انه ال بدّ من ضبط النفس وعدم المساس 

الدولة والعالقات الخارجية وانزالق البلد في العنف والفوضى، والحد من ظاهرة االخفاق االمني المتكرر 

ً للمصلحة الوطنية  والخطير وحفظ وسالمة البعثات الدبلوماسية والعالقات الخارجية، وعدّت كل ذلك امراً مهما

 .العليا

ة على الوضع االمني صارت امراً صعب المنال ما لم ان عملية حصر السالح المنفلت بيد الدولة والسيطر

تتضافر جميع القوى السياسية والمدنية، وحتى العشائرية في تحقيق ذلك، فاألمر ال يتوقف على اصدار قرار او 

أمر ديواني والغائه بعد برهة قصيرة، بل يجب أن تكون الحكومة صارمة ومنفذة لقانونها بتفتيش كل شبر في 

اقية ومنع تراخيص حمل السالح لغير القوات االمنية وجعله اثناء اوقات الواجب الوظيفي فقط، االراضي العر

وال يوجد اي استثناء لذلك مع متابعة التنفيذ بصرامة ومهنية، بذلك يقضى على جميع السالح بأنواعه، وابقاء 

هرة االخفاق األمني وسحب السالح سالح الدولة فقط، لذا ان مهمة الحكومة ليست بيسيرة كونها تريد الحد من ظا

المنفلت، ألنها ستواجه في الوقت نفسه سالح العصابات والعشائر ومكاتب المنظمات والمؤسسات غير القانونية، 

 .للحد من عشوائيتها وتنقية الجو الوطني من شرها وعبثيتها

 

الوصاية االقليمية مفخرة و عنوانا لالستقواء على تيارات فكرية و سياسية و قبلها شعب بأكمله، يواجه تهديدا وجوديا 

، فخالل مائة سنة ُكتب اكثر من دستور، و ُشرع اكثر من 1921قد يكون هو االخطر منذ قيام الحكم الدستوري سنة 

اكثر من مرة محدثة هزات عنيفة بمجتمع عليها رعايته، ال تصديره ليكون قانون داخلي، و تبدلت الدولة وهويتها 

 .الجئا او متطرفا او معدما

ان المزاجية السياسية ان لم تعرف حدودها وفق مبدأ انتهاء الحرية عند بدء حرية االخر، فعليها ان تتوقع كل ردود 

رد اعنف بحيث تزال من الواقع لتذهب الى صفحات الفعل التي قد ال تنبهها لتعود الى محلها فحسب بل قد يكون ال

 .”كانت هناك سلطة” التاريخ فيقال عنها

البديل المستقر للعراق هو القانون، الذي كان اجدادنا اول من نحتوه ليسبقوا االخرين بمعرفتهم ان للعدالة مكانتها 

 االحفاد افضل ارثهم؟ االساس في اقامة و استقرار االنسان خليفة في االرض، افهل يجوز ان يكسر

بين بغداد و اربيل مسافة ال تزيد عن بضع مئات كيلومترات، كانت تشهد قبال حروبا و هدنات، راح فيها االلوف 

فقط ألن اكثر من حاكم اراد قولبة شعب بحسب مزاجه، فتارة النه عسكري توهم ان الكل جنود يقودهم حيث يشاء، 

ان يكون منتميا له يغذيهم بعقائده ليكون هو رمزا في مشروع لم يتالش بل و اخرى سياسي، وان شعبا بكامله يجب 

تالشت الزعامة النها ليس حقيقة، ومرة يعود سيف العقوبات االقتصادية و مصادرة منابر الحديث لتكرار نفس 

قُْل َهْل ” قول هللا تعالىاالبجدية السياسية للنظام السابق و لكن بتلفظ من شفاه تدعي انها ابنة دين هللا كأنها لم تقرأ 

و اكثرها الما في  ؟؟ْحِسنُوَن ُصْنعاانَُنبِِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَماالا الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم َيْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُ 

 .النفس، ان يجري الحفاظ على العداء للتربح االنتخابي

ن من يريد ان تقديم البديل المفيد للشعب، بمقدوره ذلك، وان كان صعبا لكنه ليس مستحيال، ذلك عن دراية اكتب، ا

ان ازالة اثار اخطاء قرابة السبعة عشر عاما لوحدها ليست هينة، فاالخذ بالقانون و االفادة من العقل السياسي المنتج 

 .زيمالمدرك للتوازن كفيالن بتجربة تقدم االفضل من خيار دوام التأ

 

 

 


