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ال تـوجـد مـجــتـمـعـات كــامـلـة حـدّ
الــكـمـال في سـلـوكــيـاتـهـا كـمـا ال
كن احلكم على أخرى بالسلبية
الـقاطـعة. فاجملـتمـعات عـمومًا ال
تـخــلـو من مــظـاهــر إيـجــابـيـة أو
ســلــبـــيــة. إالّ أنّ الــعــبـــرة تــكــمن
أساسًا في انتقال تلك اجملتمعات
من حالة السلبية إلى األفضل في
الــسـلــوك الــيـومـي ونـحــو حــالـة
أحـسـن في الــتـعــايش وفي إدارة
احلـيـاة الـيـومـيـة بـأفضـل السـبل
الكفيـلة عبر احلفـاظ على تعاضد
الـنــسـيج االجــتـمــاعي وتـكــاتـفه.
واجملـــتــمــعــات األفــضل في ســلّم
الــرقيّ هـي الــتي حتـــمي الـــســلم
األهــــلي وحتــــافظ عـــلـى نـــظـــارة
الـبالد وبـيـئـتـهـا ونـظـافـة مـدنـهـا
وأحــــيـــائــــهـــا ومــــؤســـســــاتـــهـــا
وشـوارعهـا انطالقًـا من السـلوك
ـــنـــزل ومـــرورًا األســــري داخل ا
ـؤسـســات الـتــعـلــيـمـيــة الـتي بــا
تــرسّخ لـلــســلـوكــيـات الــصـحــيـة
الـصـحـيـحـة وتـكـمّل مـا تـكـون قد

بدأت به األسرة والعائلة.  بعض
ــظـــاهــر تــصــبـح مــقــرفــة هــذه ا
ومـضـجـرة إلـى حـدّ الـتـخـلّف في
أشـكالـها وأبـعادهـا خاصّـة ح
تتحـوّل إلى ظواهر سلـبية مدانة
تـــــــخــــــرج عـن دارة الــــــتــــــمــــــدّن
والتحضّر والقاعدة. فاجملتمعات
الـســلـيـمـة تــبـحث عن كلّ مـا هـو
ســــلـــيـم وصـــحــــيح ويــــصبّ في
مـصــلـحـة الـبــشـر في الـشـارع أو
ـــديــنـــة الــتي يـــســكن احلي أو ا
فـيهـا. ولـنـا في هـذا مـا تتّـسم به
تـحضّر من تـطبيق دول الغـرب ا
لقوان النظـافة والنظام النابعة
ـواطن نفسه بـنظافة من شعور ا
سـكــنه وشـارعه وحـيّـه ومـديـنـته
وبـيـئـته وبـتنـظـيم كلّ مـتـطـلـبات
احلـياة. قـد جند مظـاهر مـتخـلفة
من هـــذا الــنـــوع أو ذاك في هــذه
الـبــلـدان الــغـربــيـة أيـضًــا ولـكنّ
األداة األكـثـر شـيــوعًـا في إظـهـار
بـعض صـور شيء كـبـيـر من هذه
تـخلّفـة جتدهـا متـأتية ـظاهـر ا ا

من أشــخــاص غـربــاء أو قــادمـ
جدد من خلف األسوار فشلوا في
ــــــــــــواطـن االنــــــــــــدمــــــــــــاج فـي ا
واجملـتـمعـات اجلـديدة. والـسبب
لكـونـهم لم يـستـوعـبوا بـعـد نوع
احلـياة اجلـديدة في هـذه البـلدان
الــتي قــدمــوا إلـيــهــا ســيًّــاحًـا أو
الجــئـــ أو هــاربـــ من جـــحــيم
ـتـخــلـفـة. ولـكن تـبـقى بــلـدانـهم ا
ـــظــاهـــر اإليـــجــابـــيـــة في هــذه ا
ــتـحــضّـرة هي األكــثـر الـبــلـدان ا
واألفـضل واألكـبـر حـجـمًـا ونـوعًا
وتطبـيقًا. في بـلدي اجلريح الذي
ــلـمــة جـراحه لـم ولن يـســتـطــيع 
ــثـخــنـة بــسـهــولـة كــلّـمــا طـرق ا
مــســامــعي أو وقـع أمــام نــاظـري
شيء من مــظـاهـر الـتــخـلّف الـتي
تـشـهـد لـتـراجع الـبالد واجملـتـمع
إلى الـوراء يـومًـا بعـد آخـر أبكي
وأحتــسّـر وأتـأوّه ألنّ أحالمي قـد
طــــــارت بـــــرؤيــــــة وطنٍ نــــــاهضٍ
مـتـحـضّـر يـعـيـد مـجـد حـضـاراته
ويـرفل بــعــزّة جـبــروته ويــتــمـتع

بخـيـراته الـكثـيـرة التي ال يـنـتفع
ـواطن الصـاغـر الـبائس. منـهـا ا
لــيس بــيــدي حــيــلــة وال بـيــد كلّ
حـالمٍ مثـلي بالـعيش في بـلد آمن
يـقدّر نـعمه ويـحافظ عـلى ثرواته
ويــحـمي حـدوده تــمـامًـا مــثـلـمـا
يحـتـرم فـيه خـيـارات اآلخـر الذي
يــــــشــــــاركـه الــــــعـــــــيش واألرض
ـــصـــيـــر ويـــقـــبل بـــتـــعـــدديــة وا
ــــكــــونــــات فــــيه عــــلـى أســـاس ا
ـــســاواة والـــعــدل. االحــتـــرام وا
ان وثقة وبطبيعة احلال كلّي إ
ظـاهر قـد تكون خـدّاعة في بـأنّ ا
أحـيان كثـيرة. لكنّ مـظاهر نـابعة
أصالً مـن نــــوع الـــــتـــــخـــــلّف في
الــعــيش والــســلــوك الـيــومي في
الـــشــارع ومــوقع الــعـــمل تــعــبّــر
بصورة ال تـقبل الشكّ عن طـبيعة
اجملـتـمع السـائـدة. كـمـا قـد تـذكّر
هـــذه بــنــوعـــيــة الـــفــكــر وأخالق
العقيدة وطبـيعة الذهن والبنيان
الـشـخــصي الـتي يــرسـو عـلــيـهـا
الـفــرد ويـتــعـامل مــعـهــا في هـذا
اجملـتمع أو ذاك انـطالقًـا من هذه
مجـتمعة. لـسُت هنا بـصدد اللوم
عـلى هـذا أو ذاك فالـكلّ مـعنـيون
بتخلّف اجملتمع أو رقيّه بتأخرّه
أو تـقـدّمه. وهذه الـصـفـة سـلـبـية
كـانت أم إيـجــابـيـة فـهي تـعـكس
صـورة اجملـتمـع وفكـره وأسـلوب
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الـيــوم كــلّـمــا وقع بــصــري عـلى
حــواجـز من أيّ شــكلّ كـانت وفي
أيّ مــوقع فــهي تــعـيــد لــذاكـرتي
آالمَ مـــراحل شــاقــة مــتــعــددة في
تاريخ بـلدي اجلـريح وهي تقلبُ
واجعَ وتُذكّر عليّ وعلى سواي ا
ة بـعدم إمـكانـية بخـيبـة مسـتـد
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دى رؤيـة الضـوء الـساطع عـلى ا
توسط في نفق الظالم القصر وا
ــســتـد الــذي يــعــيــشه عــمـوم ا
الـشـعب الــعـراقي. أيــنـمـا تــسـيـر
راكـــــبًـــــا أو راجالً فـي الـــــشــــارع
ــــــــــــــــدن واحلــيّ ومــــــــــــــــداخـل ا
ومخارجهـا تتراقص أمام األع
مـثـل هـذه احلــواجـز بــأشــكـالــهـا
ـــتــعــددة والـــغــريـــبــة في عــادة ا
األحـــــيــــان. فـــــمــــنـــــهــــا الـــــكــــتل
الكونكريتية التي ماتزال بقاياها
مـاثـلـة بــالـرغم من جـهـود جـهـاتٍ
حــريـصــة لــلــتــخــلّص مــنــهــا في
احلـــمـــلـــة األخـــيـــرة الـــتي نـــأمل
استكمـال رفع وإزالة ما تبقى من
ـقرفة كي تـعود نظارة منـاظرها ا
ــدن إلى واجــهـاتــهــا األصــلــيـة ا
اجلـمـيـلــة. أمّـا الـطـامــة الـكـبـرى
ــــطـــــبّــــات فــــهـي احلــــواجـــــز وا
االصـطـنــاعـيـة الــعـشـوائــيـة غـيـر
النظامـية الكثيـرة بشكل خرسانة
أو فــــواصـل بالســــتــــيــــكــــيــــة أو
اســطـــوانـــات وأواني فـــارغــة أو
جذوع األشـجار أو سيـاجات غير
نــظـــامــيــة تـــراهــا مــتـــراكــمــة أو
مـصـفـوفـة عـلى امـتـداد الـشـوارع
واحملالت والـبـنـايـات وفي أحـياء
ـدن ومـنــهـا الــعـاصـمــة بـغـداد ا
حتـديــدًا. فــعـتــبي عــلى اجلــهـات
عنية في أمانة بغداد ودوائرها ا
الـبلـدية وكـذا مديـريات الـبلـديات
ـدن األخـرى وهي تـتـعايش في ا
ـتـخـلـفـة ـظـاهــر ا مع مــثل هـذه ا
الـتي أصـبــحت ظـاهـرة مـنـتـشـرة
ـواقع بـصورتـها غـير أمـام هذه ا
احلضـارية. فنـحن ندرك أن جلوء
واطن إلـى استـخـدام مـقـتـربات ا
األرصــــفـــة وجــــوانب الــــشـــوارع
الستغاللها لفترة من الزمن بركن

مـــؤســســة او شــركــة واحــدة  او
شـــركـــتــ تـــتـــخـــصـص واحــدة
إلنتاج طائـرات مسيرة لألغراض
الــعـسـكــريـة واالخــرى لألغـراض
ـدنـيــة ويـقـدم لــهـذه الـصــنـاعـة ا
ـــنـــاسـب لـــتـــطـــويـــرهــا الـــدعم ا
واالسـتـثمـار بـها خـصـوصا" وان
ـــســيــرة هي سالح الــطــائــرات ا
ـســتـقــبل بـاإلضــافـة الى ســعـة ا
ـــدنــيـــة في اســـتـــخـــدامــاتـــهـــا ا
اجملــاالت الــزراعــيــة واالعـالمــيـة
والنـقل واالنواء اجلويـة وغيرها

من االستخدامات . 
كل هــــذه االجنــــازات الــــرائــــعـــة
تمـيزة للـعراقي في والقـدرات ا
ــعــرض االمن الــدورة الــثـامــنــة 
والـدفــاع والـصـنـاعــات احلـربـيـة
الـعـراقيـة  تـشـيـر وتـؤكـد قدرات
ـتـمـيـزة الـعـراقـيـ وكـفـاءاتـهم ا
عـــــلـى ولـــــوج حــــــقل ومــــــجـــــال
الـتـصـنــيع احلـربي  لـدعم ورفـد
جــبــهــات الــقــتــال ضــد االرهــاب
ـا ـخـتـلـف انـواع االسـلـحـة و
ــعـركـة مع يــتالءم ومـتــطـلــبـات ا
االرهــــاب  خـــصــــوصـــا" اذا مـــا
عـلمـنـا  أن الصـنـاعـات الدفـاعـية
الــعـســكــريـة تــعـتــبــر واحـدة من
نـعة مـرتـكزات وأعـمدة الـقـوة وا
ألي دولـة ذات سـيـادة  اذ تـشـكل
رافـــدا" مـن روافــد دعـم الـــقــدرات
االمنية الداخلـية واخلارجية كما
أن الــــصــــنــــاعـــات الــــدفــــاعــــيـــة
العسكرية تعتبر رافدا" من روافد
االقـــــتـــــصــــاد الـــــوطـــــني  وذلك
لتوفيرها مبـالغ طائلة من العملة
الــصــعـبــة بـدال" مـن ذهـابــهـا الى
مــصـادر خــارجــيـة لــلــصـنــاعـات
والـتكـنولـوجيـات الدفـاعيـة  كما
أن الــصـنـاعــات الـدفـاعــيـة تـتـيح
مــــجــــاال" واســــعــــا" لالبــــتــــكــــار
والــــتـــــطـــــويــــر لـــــيس فـــــقط في
اجلــوانب االمـنــيـة والــعـســكـريـة
ولـــكـن في الـــفـــروع الـــعـــلـــمـــيـــة
والـتـصنـيعـيـة االخرى  واخـيرا"
ولــيس آخـــرا" فــان الــصــنــاعــات
الــدفـاعـيـة تـعـتـبـر مـجـاال" رحـبـا"
وواسعا" لتوفير فرص العمل في
مـــــخــــتــــلـف االخــــتـــــصــــاصــــات
والتـخصـصات الـعلـميـة والفـنية

واالدارية ... 
W¹œU  …bŽU

ومـن اجلـديــر بــالــذكــر ان مــعـظم
ـــا فــــيـــهـــا دول دول الـــعــــالم و
مـنـطـقــة الـشـرق االوسط والـدول
الــعـربــيــة بـالــذات تـتــوافــر عـلى
قاعـدة ماديـة وعلـمـية لـصنـاعات
دفـاعيـة وعسـكرية مـختـلفـة تقوم
باإلشراف علـى وادارة منظومات
تصنيـع معدات واسلحـة مختلفة
.. وال يخفى علينا أن دول منطقة
الـشـرق االوسط والـدول العـربـية
مــنــهــا اجملــاورة لــلــعــراق تــبـذل
جهـودا" كـبيـرة مع تـخصـيـصات
ماليـة كبـيرة لـتطـوير صـناعـاتها
ـا يجعـلنا الـدفاعيـة اخملتـلفة  
نـــدعــــو الى عـــودة الــــعـــراق الى
الـــلــــحـــاق بـــركب الـــصـــنـــاعـــات
الدفاعية واعادة تفعيل منظومته
الـصنـاعية وتـقلـيل اعتـماده على
ــــســـــاعــــدات الـــــعــــســـــكــــريــــة ا

اخلارجية..

ــيـكـانـيـكـيـة الـتي الـنـحـاسـيـة وا
عــرضت مـنــتــجــاتــهـا مـن مـدافع
ــــيــــدان ــــيــــدان مـــــثل مــــدفع ا ا
ــــســـحــــوب عـــيـــار 155مـــلم   ا
دفع ـدفع عـيار 130 مـلم  وا وا
(دي 30/عــــيـــار 122مـــــلم) ذاتي
احلــركـــة بــاإلضـــافــة الـى مــدافع
هـاون بــعــيـارات (120 مـلم و82
مـلم) كـمـا تنـتج الـشـركـة الـقـاذفة
االنـــبــــوبـــيـــة 107 مـــلم ذات 12

فوهة.  
’Uš ŸUD

ومن الالفـت لـــلـــنـــظـــر اهـــتـــمــام
القـطاع اخلاص الـعراقي بدخول
مــجـــال الــصــنـــاعــات احلـــربــيــة
والدفاعـية التي تلـبي احتياجات
الـــوزارات واالجـــهـــزة االمـــنـــيـــة
الـــعــراقــيـــة  حي تــنـــتج شــركــة
ــتـــحــدة مــجــمــوعــة من االمــان ا
ـعدات االختـصاصية االجهزة وا
نشآت احليوية بتأم وحماية ا
هـمة مـثل ابراج والـشخـصيـات ا
ـركـبات احملـمـولـة والـكـامـيرات ا
ـرتـدية عـلى اجلـسم  ونواظـير ا
الرؤيا الليلية واحلرارية  واجزة
الــتـتــبع احملــمــولــة والــصـواعق
الـكـهـربـائـيـة واجهـزة االنـذار من
احلــرائق وانــواع مــخــتـلــفــة من
سيرة وانـظمة كشف الطائـرات ا
ـراقبة والـتشويش ... كامـيرات ا

وغيرها . 
كـما عرضت مـنظـمة بـغداد إلزالة
االلــغــام والــقــنــابل الــعــنــقــوديـة
مـنـتجـاتـهـا من اجـهـزة الـروبوت
ـعـاجلـة الـعـبوات سـرف  1005ا

الناسفة وااللغام . 
ـــــــــفـــــــــرح أن الــــــــوزارات ومن ا
واالجــهــزة االمــنــيـة هـي االخـرى
عـرضت بـعـض مـنـتـجـاتـهـا الـتي
قــامت بــإنـتــاجـهــا بــإمـكــانـاتــهـا
الـذاتي في ورشــهـا ومـصـانـعـهـا
ـيـدانـية لـتـلـبـيـة احـتـيـاجـاتـهـا ا
التي برزت اثناء مـعارك التحرير
ضـــد تــنــظـــيم داعش االرهــابي 
وهــذا دلــيل عــلى اهــتــمـام واعي
بـالبـحث والـتـطـويـر من قـبل تلك

الوزارات واالجهزة االمنية ..  
همة التي لفتت الحظة ا اال أن ا
انـتـبـاهي هي ان اغـلـب الوزارات
واالجهـزة االمـنـيـة العـراقـيـة كان
مهـتمة بـتصنـيع طائـرات مسيرة
يـدانية كل حـسب احتـياجـاتهـا ا
وبـإمـكــانـيـاتــهـا الـذاتــيـة  وهـذا
و الـطلب يـتـماشى مع تـطـور و
ـيـة واحلـاجـة واالجتــاهـات الـعـا
الســـــتــــخــــدام هـــــذا الــــنــــوع من
الـتكـنولـوجيـات والتي اعـني بها
الـتي يـتسع ـسـيـرة  الـطائـرات ا
ويـزداد الـطـلب عـلـيـهـا في سـوق
ـيـة  الـصــنـاعـات احلـربـيـة الـعـا
ـــنــتــجــات ولـــكن مع االسف ان ا
ـسـيرة العـراقـيـة من الـطائـرات ا
جـاءت مــتـبــايـنــة ومـتـفــاوتـة في
ـواصـفـات واجلـودة بـاإلضـافـة ا
الى القدرات الفنـية والعسكرية 
والـــســــبب في ذلـك هـــو تـــشـــتت
اجلهود وتنوع االحتياجات وقلة
مـصـادر الـتمـويل والـدعم  وهـنا
البد لنا من اقتراح أن جتتمع كل
هـذه الـقـدرات الــفـنـيـة الــبـشـريـة
والـــتـــصــــنـــيـــعـــيـــة حتت ســـقف
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احلــكـومــة عـددا كــبــيـرا من الــلـجــان إلى دول أخـرى
لالستفادة من جتاربها.

وابـتكرت احلكومة نظام "الشباك الواحد" لالستثمار
ستثمر في دول كثيرة إلى أسابيع أو فبينما يحتاج ا
شـهور لـكي يحـصل على تـرخيص لالسـتثـمار كانت
ـكن لـلـمسـتـثـمـر أن يـقوم الـقـصـة هـنـا مخـتـلـفـة إذ 
كن بـجـميع اإلجـراءات القـانونـية في مـكان واحـد و
إنـشـاء شـركـة في يـوم واحـد أو بـضع سـاعـات فـقط.
وأسـتثـمرت الدولـة ربع ناجتهـا اإلجمالي في الـصحة
ـواً في أفــريـقــيـا  وبــات اقـتــصـاد الــبالد األســرع 
خـالل الـسـنـوات األخــيـرة. وخالل الـفــتـرة بـ عـامي
ــوا في نــاجته  2000و2015 حــقـق اقـتــصــادهــا 
ئـة سنـويا وأصـبحت واحدة من عدل 9 بـا احملـلي 

ستثمرين والسياح بالعالم. أهم وجهات ا
ـئـة ـئـة إلى 39 بــا تــراجع مـعــدل الـفــقـر من 60 بــا
ـئة وبـحـسب ـئة إلى 25 بـا ونـسـبـة األمـية من 50 بـا
تـــقـــاريــر أفـــريـــقــيـــة فـــإن روانــدا شـــهـــدت الــتـــطــور
االقـتـصادي األكـبر عـلى مـستـوى الـعالم مـنذ 2005
وارتـفعت قيمة النـاجت اإلجمالي احمللي إلى نحو 8.5
مــلـيـارات دوالر الـعـام  2016بــيـنـمـا كـان نـحـو 2.6

مليار عام 2005.
وأصــبـحت الـدولــة الـوجـهــة الـسـيــاحـيـة األولى وسط
دن آمنا أفـريقيا وتعتبر العاصـمة كيغالي من أكثر ا
عـلى مسـتوى الـقارة وحتـتل مكـانة متـميـزة بوصـفها
دن األفريـقية وأجملـها وقد بلغت واحـدة من أنظف ا
إيـرادات السياحة أكـثر من أربعمئـة مليون دوالر عام

.2016
وحتــقق إجنــازا كــبــيــراً في مــحـاربــة األمــيــة والــيـوم
ـدارس بــاإلنـتــرنت. وتـتــويـجـا تــسـعى الــدولـة لــربط ا
ـسـيرة اإلجنـاز أطـلقت روانـدا أول قـمر اصـطـناعي
خـــاص بــهــا لـالتــصــاالت يــوم  27فـــبــرايــر/شــبــاط
ـاضي من مركـز كوروا لـلفضـاء بغـويانا الـفرنـسية ا
في إطـار تـطـوير الـنـظام الـتـعلـيـمي إذ تمـكـنت البالد
خالل فــتـرة زمـنـيـة قـصـيــرة من خـفض نـسب األمـيـة

لتصبح من أقل دول القارة أمية.
وأصـبح االسـتثـمار فـي تكـنولـوجيـا الـفضـاء جزء من
مـهمة الـدولة الـتي تتمـثل في سد الفـجوة الرقـمية من
خالل تـوفير فرص رقمية متكافئـة للمجتمعات الريفية

والنائية.
‰U²² ô« WýUL

ـا حـصل في هـذا الـبـلـد هـذا أيــهـا الـسـادة مـلـخص 
األفــريـــقي الــذي كــان بـــ فــكي كــمـــاشــة اإلقــتــتــال
الـطائفي والـفقر والفـساد وتمـكن من النهوض خالل
مـدة ما ب 5 الى  10أعـوام وتغـيرت األمـور وقلبت
رأســاً عــلى عــقب . يــبــقى الــســؤال األهم هـو ;كــيف
زري الـى حال حتـولت تـلك الـبـالد من هـذا الوضـع ا
ــؤكــد أنه أوالً مــشـــرق حتــســد عــلــيـه روانــدا?? من ا
اإلرادة لــدى قـادتــهـا وخـاصــة رئـيــسـهــا (كـاغـامي)
وثـانياً تشـريع قانون صارم أرسـى نظاماً مـؤسساتياً
قـيتـة ويرسي دعائم رصـينـاً يحرم ويـجرم الـطائفـية ا
ـواطنة ومحاربة ديجور ظالم الـفساد والفقر ويبعد ا
ـدمــرة آلثــال مـجــدهـا عـن الـبالد كل غــوائل الــشــر ا
ووجــودهــا اإلنــســاني والــدولي لــتــنــهض كــقــصـواء
تــنــفض عن نــفــســهــا غــبــار الــدنس وتــر جــدارهـا
ـتـهالك وتـسمـو وتـتفـتح أفـان مـستـقـبلـها الـزاهرة ا
وتـصبح الدولـة األفريقـية األكثر أمـانا واألكثـر نظافة
ومــواطـنــهــا األكـثــر دخال وتـصــبح األكــثـر تــطـورا .
نـتـمنى أن يـحصـل ذلك في العـراق حيـث تتـوفر كـافة

ا في رواندا. مقومات النهوض أكثر وأكبر 

مـــركـــبــتـه مــثـالً من أجل قـــضــاء
حـاجــة أو تــمـشــيـة مــعـامــلـة في
دائرة أو مؤسسة أو محلّ قريب
سـببُه يعـود لعـدم توفـر مثل هذه
اخلـدمـة الـضروريـة. ولـو تـوفرت
حـقًــا مـواقع لـركـن الـسـيـارات أو
ا جلأتُ أنا كراجات آمـنة عامـة 
ــــواطـــنـــ لـــركن وغـــيـــري من ا
ـــواقع ســــيـــاراتـــنــــا في غـــيــــر ا

تاحة.  ا
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إنَ مـن مـســؤولـيــة أمــانـة بــغـداد
ـنـتـشرة في ودوائـرهـا البـلـديـة ا
الـعـاصمـة وكذا دوائـر الـبلـديات
في احملافظات كافة وإدارات هذه
األخـيـرة أن جتـد حـلـوالً شـافـيـة
ـتـفـاقـمـة. أمس ـعـضـلـة ا لـهـذه ا
اضـــطــــررتُ لـــزيــــارة مـــنــــطـــقـــة
احلـارثـية في الـكـرخ وليـتـني ما
فـعــلتُ! فـقـد اسـتــغـرق مـنّي وقت
كــثــيــر لــلــوصــول إلى مــضــيّــفي
وقـــبــلـــهــا إليـــجـــاد مــكـــان لــركن
ســــيــــارتي. ومــــثــــلـــهــــا شـــوارع
ــنـصــور والــربــيــعي والــكـرادة ا
وبــغــداد اجلــديــدة واألعــظــمــيــة
والــشـــورجـــة والـــرشـــيـــد وبــاب
ّا ال أذكر وهي عظم وغيرها  ا
تـعـاني من ذات مـشكـلـة االزدحام
ــــواقف ـــــروري ومن غـــــيـــــاب  ا
سـيـارات رصيـنة. فـقـد سمح نـفر
مـن ضـــــعـــــاف الــــنـــــفـــــوس ومن
الــشـــقــاوات ألنــفـــســهم بـــتــمــلّك
شـوارع واسـتـغاللـهـا لـصـاحلـهم
لتـدرّ عـليـهم أجـورًا يتـقـاضونـها
مـن جــراء ركن الـــســيـــارات عــلى
جــــنـــبــــات الــــشـــوارع بــــحــــجـــة
اسـتــئــجـارهــا ضـمــنًـا من أمــانـة
بــغــداد أو من دوائـــر بــلــديــة في

ــنــطــقـــة أو احليّ أو من جــهــة ا
ـنطقـة. فيما أمنـية مشـرفة على ا
عـنية البلـدية منها أو اجلهات ا
ــــعــــنــــيــــة فـي أجــــهــــزة األمـن ا
مـتغاضـية عن مـثل هذه الـظاهرة
ــدانــة وال حتــرّك سـاكــنًــا وكـأن ا
لـــســـان حـــالـــهـــا يـــقـــول: هــذا ال
يعنـيني أو إنّ ما يـحصل يجري
بــــاالتــــفــــاق بــــ أطــــراف لــــهـــا
ـشــتـركــة مع هـذا مــصـلـحــتُـهــا ا
الــنـــفـــر. هـــذه حـــالــة أخـــرى من
مــظــاهــر الــتـخــلـف واالسـتــغالل
الـــــتي أصـــــبـــــحت هـي األخــــرى
ظــاهـرة ســلـبــيـة تـطــبع عـددًا من
ــدن شــوارع وأحــيـــاء بــغــداد وا

الرئيسة.
 هــنــا لي الــســؤال: هل تــيــسـرت
ــــســـؤول فـي الــــدولـــة فــــرصــــة 
العراقية أو مسؤول معنّي بأزمة
ـرور فـي الشـوارع لـيـس لـرصد ا
ـظاهر هـذه الظواهـر السلـبية وا
غــيــر احلـضــاريــة الــنــاجــمـة عن
الزحام القاتل والـفوضى القائمة
يوميًا والصعوبة في احلركة بل
من أجل الـتفـكـير بـحـلول عـاجـلة
وعــدم تــرك األمــور تــعــيش واقع
حـــال مـــريـــر? وكــــيف لـــلـــدوائـــر
الـبـلـديـة أن جتـيـز بـنـاء عـمـارات
من دون الــتـفـكـيــر بـفـرض إقـامـة
كـراجـات داخـلـيـة في كلّ مـشروع
لإلســكـان أو بــنـايــة مــخـصــصـة
لألغــراض الــتــجــاريـة كــمــا هي
ــــوالت الـــتـي أصـــبــــحت حــــال ا
ظـاهـرة ال يُعـلى علـيـها في مـجال
التسـوّق وكأنّ العراقـي لم يعد
لــهم غـيـر الــتـســوّق االسـتـهالكي
الــذي يــفـــرغ اجلــيــوب ويــكــســر
اخلواطـر?  لم تعـد احلالـة تُطاق
والضرورة تقضي اتخاذ ما يلزم
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ــواطن لـــلــتــخـــفــيف عن كـــاهل ا
وإيــجـــاد الـــبــدائـل الــتـي تــتـــيح
ركبات اللجوء ألماكن ألصحاب ا
تــتــيـح لــهم ركن ســـيــاراتــهم في
مواقع مـخـصـصة لـهـذا الـغرض.
فـهــذه من صــلب اهــتـمــام أمــانـة
بــــغـــداد ودوائــــرهــــا والــــدوائـــر
الـبـلـديـة الـتـابـعـة لـلـمـحـافـظـات.
كن طرحها ومثل هذه اخلطوة 
كمـشاريع لالستـثمار بـعد حتديد
واقع وتـخصـيص قطع أراضي ا
قــريــبــة من الــشــوارع واألحــيــاء
ـــكــتــظــة بــاحملالت الــتــجــاريــة ا
ــتــنــامــيـة ــوالت ا ــتــمــيــزة وا ا
كاألميـبا الزحاريـة. وكفى تدميرًا
ــسـكــيـنــة وعـاصــمـتــنـا ـدنــنـا ا
اجلميلة بالبناء العشوائي وغير
ـنـتظم الـذي أصـبح "واقع حال" ا
لـلـبـعض بـحجـة االسـتـثـمـار هـنا

وهناك. 
فــلــو قــمــنــا بـــجــولــة في مــواقع
مــتــمـيــزة من الــعــاصـمــة بــغـداد
حتـديـدًا لـوجـدنـا أنّ الـعـديـد من
ـــشــاريع االســتــثـــمــاريــة الــتي ا
مُــنـحت كــانت غــيــر مــوفــقـة في
ـواقع الــتي تـقـوم عــلـيـهـا اآلن ا
سـواءً من حــيث هـنـدســة الـبـنـاء
الــتــجـــاري الــكــيــفيّ الــذي شــوّه
الــطــراز الــبــغــدادي أو من حــيث
ثل ـوقع الـذي ال يـصلـح أصالً  ا
هــكــذا مــشـــاريع جتــاريــة ســواءً
بــســبـب إقــامــتــهــا وسط أحــيــاء
سـكــنـيـة لــهـا طـابــعُـهـا الــسـكـني
غرافي أو بسبب عماري والـد ا
ــاثـلـة ال ــشـاريع  مـزاحــمـتــهـا 
تـتحمّل أعـباء وخـدمات إضـافية.
ـنــاشـدة عــسى أن حتـظى هــذه ا
بـشيء من االهــتـمــام والـتــفـكــيـر

العاجل بحلول مقبولة.
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احلـكـومـة الـعـراقـيـة وسـيـاسـتـها
نـحو تطـوير الصـناعات احلـربية
العراقيـة والتي هي احدى فقرات
الـبرنـامج احلكـومي الذي تـسعى
هدي حكومة الدكتور عادل عبد ا

على تنفيذه . 
واثنـاء زيارتنـا الى معرض األمن
والــدفـاع والـصــنـاعـات احلــربـيـة
الــعــراقـــيــة فـي دورته الــثـــامــنــة
ـنـتـجـات الحـظـنـا عـدد من ابـرز ا
احلــربـيـة الـعـراقــيـة مـثل الـعـربـة
الـقتـالـية هـجام 1 ذات الـتصـميم
ـئة والـتـصـنـيع الـعـراقي 100 بـا
ـــســتــوى ـــســتــوى تـــدريع (ا و
الــسـادس) وبـتـقـنــيـة عـالـيـة جـدا
ـدرعـة بــاإلضـافــة الى الـعــجـلــة ا
سوات 1 وبتـكـنـولـوجيـا عـراقـية
تــضــاهي مــنـــتــجــات الــشــركــات
ـنتـجات يـة باإلضـافة الى ا الـعـا
األخـــرى من بــنـــادق رافــدين 4 و
ـــضـــادة رافـــدين 16 واأللـــغـــام ا
ــوجـهـة لــلـدروع واألشــخـاص وا
وروبـــوتـــات مـــعـــاجلـــة األلـــغـــام
ـنـتــجـات األخـرى والــكـثـيــر من ا
الـتي تنـتـجهـا شـركـة الصـنـاعات
ـشـاركـة مع احلـربـيـة الـعـامـة  بـا
عـدد من شركـات الـقطـاع اخلاص

مثل شركة سمر اخلير . 
كــمــا اثـار اهــتـمــامــنـا مــنـتــجـات
الــشــركــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات

ــســلــحــة الـدكــتــور عــادل عــبـد ا
ــــهـــدي وعــــلى أرض مــــعـــرض ا
بغداد الدولي   عـرض إمكانيات
ومـنـتــجـات شـركـات الـصـنـاعـات
احلربـية الـعـراقيـة في الـقطـاع
الـعام واخلـاص  وبـيـنت بـشـكل
واضح قـدرتـها وامـكانـيـتهـا على
تـــلـــبــيـــة وتــأمـــ احـــتــيـــاجــات
ؤسـسات الـوزارات واألجهـزة وا
ـنـتـجـات ـعـدات وا األمـنـيـة من ا
التي  عـرضـهـا خالل فـعـالـيات
ـعرض وسط مـشاركة 102 هذا ا
شــركـة اجـنــبـيـة وعــربـيـة من 20
دولـة  الـتي عـرضت مـنـتـجـاتـهـا
الـدفـاعــيـة واالمـنـيـة واحلـربـيـة .
أن مــــــعــــــرض األمـن والــــــدفـــــاع
والـصناعـات احلربـية العـراقية 
يـــهــــدف الى اتـــاحــــة الـــفـــرصـــة
للشركات العراقية  للتعرف على
تـطورة احدث الـتكـنـولوجـيـات ا
الــــتي يــــتـم عـــرضــــهــــا من قــــبل
كن ـشـاركـة والتـي  الشـركـات ا
االســــتــــفــــادة مــــنــــهــــا من خالل
الــتـعـاون مـع هـذه الـشــركـات في
ـصانع رفـد اخلـطوط االنـتـاجيـة 
الــشـــركــات الــعـــراقــيــة الـــعــامــة
واخلاصة  كذلـك تبادل اخلبرات
وتــنـمـيــة الـعالقــات في اجملـاالت
الــعـســكــريــة واإلنــتـاج احلــربي.
ــعـــرض يــؤكـــد تــوجه كـــمــا أن ا

أن دول مـنــطـقــة الـشـرق االوسط
والـدول الـعـربـيـة مـنـهـا اجملاورة
لـلعـراق تبـذل جهودا ”كبـيرة مع
تخصيصات مالية كبيرة لتطوير
صـناعـاتـهـا الدفـاعـيـة اخملتـلـفة 
ــا يـجــعــلـنــا نــدعــو الى عـودة
الــــعــــراق الى الــــلــــحـــاق بــــركب
الــصــنــاعـات الــدفــاعــيــة واعـادة
تــفــعـيل مــنـظــومــته الـصــنـاعــيـة
ـساعدات وتقـليل اعتـماده على ا
العـسـكـريـة اخلـارجيـة  في وقت
تـــتــصـــاعــد حـــاجــتـــنــا لـــوجــود
التـكنـولوجـيـة الضـرورية لـلقـيام
بذلك وهي مـختلـفة جدا عـما كان
عــلــيه احلــال قــبل 20-30 عــامــا

مضت.
ان االســتـثــمــار في الــصــنــاعـات
سـتغرب الـدفاعـية لـيس باألمـر ا
ــمــنـوع بـل عـلى الــعــكس فـان وا
ـتـقـدمـة والـقـويـة مـعـظـم الـدول ا
عسـكريـا تـعتـمد عـلى االسـتثـمار
ــــال الـــوطــــني اخلــــاص (راس ا
واالجنبي) في تطويـر صناعاتها
الــدفــاعـيــة والــعــسـكــريــة .  وقـد
ـعـرض عـكـست الـدورة الـثـامـنـة 
األمن والـــدفـــاع والــــصـــنـــاعـــات
احلربيـة العراقيـة والتي انطلقت
أعمـالها لـلفترة من 9 ولغاية 12
اذار  2019بـرعاية الـسيـد رئيس
الــوزراء الـقــائــد الــعـام لــلــقـوات

في بــدايـة الـتـسـعــيـنـات وحتـديـداً فـي الـفـتـرة مـا بـ
عــامي 1993 و 1995 كــان الـعــالم يــتـابع مــجـازراً
ومـذابـحاً وحـشـية ودمـاراً بـاخعـاً وبـيالً قل مثـيـلهـما
في بـلد أفريقي صغـير وحتديدا في منطـقة البحيرات
الـعــظـمى وسط أفـريـقـيـا في دولــة صـغـيـرة أنـهـكـتـهـا
ـذابح أال وهي (روانـدا) . وقعت احلـرب الـداخـلـيـة وا
روانـدا فـريــسـة حـرب أهـلـيـة بـ األغـلـبـيـة من قـبـائل
ئة مـن السكان (الـهوتو) التي تـشكل أكثر من 80 بـا

وقبائل (التوتسي) التي تشكل النسبة الباقية.
كــانت الــغــلــبــة بــدايــة احلــرب لألغــلــبــيــة لـكـن (بـول
كــاغــامي)  االسم الــذي ســيــحــفـظـه الـتــاريخ  نــظم
صـفـوف اجلـبـهـة الـوطـنـيـة خـارج الـبالد ونـفـذ حـربا
انـتـقامـية واسـتطـاع أن يحـتل الـعاصـمة كـيغـالي عام
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اقترب عدد ضحايا مذابح اإلبادة من مليون قتيل من
عـدد السـكان الـبالغ آنـذاك نحو  11مـليونـا واضطر
أكــثـر من مـلـيــونـ من الـهـوتــو إلى الـهـرب من شـبح
االنــتـقـام إلى زائـيـر اجملـاورة وفي الـداخل ازدحـمت
ـتهـم بـارتكاب الـسجـون بأكـثر من  120ألـفا من ا

جرائم اإلبادة.
بـعد تلك احلرب تـمكنت اجلبهـة الوطنيـة من السيطرة
عــلى الـبالد وعُــ (كـاغـامـي) نـائـبــا لـلـرئــيس(بـيـزي
مــــوجنـــو)  لــــكن الــــبالد غــــرقت فـي الـــفــــوضى في
السنوات اخلمس التي تلت احلرب وفشلت احلكومة
فـي إيـجــاد حل. عـاشت الــبالد أســوأ فـتــراتـهــا عـلى
الـصعـيد االجـتمـاعي واالقتـصادي والـسيـاسي وبدا
األفق ضــيــقـا أمــام مــوجنـو وحــكــومـته فــتــنـازل عن
مــنــصـبـه إلى نـائــبه (كــاغــامي) عـام 2000. تــقـودك
ـوذج معجزة اقـتصادية الـبوصلـة إلى قصة جناح و
تــصل بك إلـى مـرحــلــة االنـبــهــار وتـتــوق الــنـفس إلى
مــحـــاكــاتــهــا واحلــديث عــنـــهــا. روانــدا الــتي غــرقت
لــســنــوات في مــســتــنــقع احلــرب الــتي أتت عــلى كل
شـيء لم تلـبث أن نفـضت غبـارها ونـهضت من حتت
ركـامها واسـتلهمت طـريق الكبار لـتحقق اإلجناز في
غــضـون ســنـوات. قــبل أيــام تـوجت الــبالد جنـاحــهـا
بـــإطالق أول قـــمــر اصـــطـــنــاعي فـي إطــار مـــشــروع
نـاطق احلضـرية بـاإلنترنت ـدارس وا مـتكـامل لربط ا
اجملـاني واالنتقـال لشبكـات الكوابل الضـوئية بتـكلفة

جتاوزت ملياري دوالر.
وعــنـــدمــا تــولى (كـــاغــامي) الــســلـــطــة حــدد هــدفــ
: أولـهـمـا تـوحـيـد الـشـعب والـثـانـي انـتزاع واضـحـ
الـبـالد من الـفـقـر. وشـرع الـرئـيس في خـطـة من عـدة
ـصـاحلـة اجملتـمـعـية مـحـاور في مـقـدمتـهـا حتـقيق ا
وإجنــاز دسـتــور جـديــد حـظـر اســتـخــدام مـســمـيـات
(الــهـوتـو والـتـوتـسي)  وجــرم اسـتـخـدام أي خـطـاب
ـتنـوعة في حتـقيق عـرقي  وجنحـت خطط احلـكومة ا
ــصـاحلـة بـ أفــراد اجملـتـمع وعــاد الالجـئـون إلى ا
لـفات االجتـماعـية وجهت بالدهـم . ومع التقـدم في ا
احلـكـومـة طاقـتـهـا للـتـنـميـة وتـطـوير االقـتـصـاد وقدم
اخلــبـراء واخملـتــصـون دراسـات حتـولـت لـرؤيـة "رؤيـة
2020 االقـتـصـاديـة وتـشمل  44هـدفـا في مـجاالت

مختلفة.
ــعـجـزة وارتـفع تــمـكـنت هـذه األهــداف من حتـقـيق ا
مــتـوسط دخل الـفـرد عـام  2015إلـى ثالثـ ضـعـفا
عـمـا كـان علـيه قـبل عـشـرين عامـا.ال يـوجـد في األمر
أيـة مـعجـزة لكـي تنـشئ دولة نـاجـحة وال حتـتاج إلى
ا يـكـفي أن تـستـفـيد من إعـادة اخـتـراع العـجـلـة وإ
جتـارب اآلخرين فـعلـى هذا الـصعـيد حتـديدا أوفدت


