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التوا�ص��ل االجتماع��ي قب��ل م��دة  تداول��ت و�صائ��ل 
مقطع��ا م�ص��ورا لرج��ل دي��ن معم��م بعمام��ة �صوداء 
وه��و يعزف البيان��و؛ فاختلفت اإثر ذل��ك ردود الفعل 
جت��اه ه��ذا املقط��ع ب��ن موؤي��د ومعار���ض، وان�صغل 
الكث��رون ب�ص��ب و�صت��م ه��ذا املعمم، يف ح��ن دافع 
اأخرون عن��ه واعتربوا فعله �صاأن��ًا خا�صًا وجزءا من 
حريت��ه ال�صخ�صي��ة، فيما اخت��ار فريق ثال��ث تف�صر 
ه��ذا الفعل كعالم��ة على انفتاح بع���ض رجال الدين 
وتطورهم الفك��ري والثقايف. كانت ُجّل - اإن مل تكن 
كل - تل��ك ال��ردود يف و�صائل التوا�ص��ل االجتماعي 
العربي��ِة عاطفي��ًة وانفعاليًة! ان�ص��ب اهتمام اجلميع 
عل��ى التعليق عل��ى "هذا احلدث اجلزئ��ي" نف�صه، ومل 
يح��اول اأح��د منهم النظ��ر اإىل ما ه��و اأبعد من��ه، اأي 
النظ��ر اإىل ه��ذا احل��دث كموؤ�رش عل��ى اإ�صكالي��ة اأكرب 

واأعق��د واأعم��ق، اإ�صكالي��ة طبيع��ة احلي��اة الفكري��ة 
وال�صلوكي��ة داخ��ل احل��وزة ذاته��ا، وم��ا يعك�صه هذا 
احل��دث )عزف املعم��م املذك��ور( عما يج��ري داخل 
تل��ك االأو�ص��اط الديني��ة. �ص��اب واحد كت��ب ب"اللغة 
الفار�صي��ة" تعليقا خمتلفا عن هذا املو�صوع فاأ�صعل 
االأو�صاط الثقافية االإيرانية!! واأدخلها يف جداٍل مثر 
ج��دا مل ي�صب��ق اأن مت التطرق اإلي��ه "يف العلن" البتة!! 
زاد من اأهمية املو�صوع دخول قناة DW االأملانية 
الناطق��ة بالفار�صية على اخلط! بع��د اأن كتبت "مرمي 
ان�صاري" بتاريخ )2018-3-31( تقريرا عر�صت 
في��ه ما جاء يف مق��ال ال�صاب امل�ص��ار اإليه، ون�رشته 
حتت عن��وان �صحفي الفت: )االرت��داد اخلفي؛ طالٌب 
العبو بلي��ارد وعازفو بيانو ومالح��دة(!!! �صارك يف 
التقرير حم�صن كديور )باح��ث اإيراين، ومعمم �صابق، 

يعي�ض االآن يف اإمريكا( وعبا�ض عبدي )كاتب وحملل 
�صيا�صي(.

ال�ص��اب الذي اأطل��ق �رشارة هذا اجلدال ه��و اأي�صا اأحد 
ط��الب احل��وزة يف م�صه��د )يدر���ض فيه��ا من��ذ ع�رش 
�صن��وات، وه��ي ف��رة وجي��زة يف ع��رف الدرا�ص��ات 
الديني��ة التقليدية، ي�صنف �صاحبه��ا على اأنه مازال 
طالب��ًا مبتدئ��ًا!!(، ا�صم��ه "جواد �رشيف��ي"، وما كتبه 
كان حت��ت عن��وان "انعكا���ض خ��رب الطال��ب ع��ازف 
البيان��و" )"انعكا���ض" هن��ا مبعن��ى: م��ا يعك�صه هذا 
اخلرب؛ اأي ما يك�صف عنه من خلفيات خمفية(، وكان 
اأه��م م��ا ورد يف املقال ه��و حكاية ه��ذا الطالب عن 
م�صاهدات��ه وجتاربه ال�صخ�صي��ة بن طالب احلوزات 
العلمي��ة وم�صايخها من اجليل اجلدي��د، وما يالحظه 
يف ه��ذا اجلي��ل م��ن خروج ع��ن �صم��ت االعتق��ادات 
واالأخالقي��ات املتعارف��ة يف �صل��وك وديان��ة ه��ذه 
ال�رشيحة االجتماعية )�صاأذكر الحقًا ما ينقله يف هذا 
ال�ص��دد(. وهو يعلل ذل��ك باأنه من تاأثرات ما ي�صميه 
ب "الثال��وث ال�صح��ري": )احلداث��ة، العومل��ة، العلوم 
"تفر�صه��ا"  الت��ي  اإن العقائ��د  االإن�صاني��ة(. ويق��ول 
ج��واب  مقنع��ة يف  تع��د  مل  الط��الب  عل��ى  احل��وزة 
االأ�صئل��ة الت��ي يطرحها ه��ذا الثالوث ال�صح��ري، واإن 
الكث��ر من هوؤالء الط��الب، يِف حماولة منهم لتجنب 
ردود االأفع��ال امل�صتنكرة، يقوم��ون بتغطية �صلوكهم 
واعتقاداته��م اجلديدة حتت ذريعة الن�صح يف الدعوة 
وخمالطة االأو�ص��اط املعنية، ثم العي���ض على طريقة 
اأ�صحابه��ا؛ بغر���ض تغيره��م وهدايته��م الحقًا. ما 
ذكره هذا الطالب يعد اأمرا يف غاية الندرة واجلراأة! اإذ 
م��ن غر املاألوف اأن يتم احلديث عن احلياة اجلوانية 
لط��الب احلوزة، حتى ا�صتهر عل��ى األ�صن الكثر اأن ما 
يح��دث يف احل��وزة يبقى يف احل��وزة، وما يحدث يف 
النج��ف )وه��ي واح��دة من اأك��رب حوا�ص��ن احلوزات 
ال�صيعي��ة يف الع��امل( يبق��ى يف النج��ف، ُيذك��ر ذل��ك 
لو�ص��ف حج��م العزل��ة التي تت�ص��م بها حي��اة هوؤالء 
الط��الب وامل�صاي��خ، وال ي�صتثن��ى من ذل��ك اإال �صكان 
تلك املدن والذين يعا�رشون هوؤالء الطالب وامل�صايخ 
ويخالطونهم. يف املقابل هناك الكثر من ال�رشديات 
الَتَقوي��ة، احلافل��ة باملدي��ح والثن��اء، الت��ي كتبه��ا 
اأ�صح��اب ال�ص��ر والراجم، القدم��اء واملحدثون، عن 
احلياة الدينية املثالية ال�صائعة يف تلك االأو�صاط. اإال 
اأن االأم��ر اختلف يف العقود الثالثة االأخرة عما كان 
علي��ه �صابق��ا؛ فبات العدي��د من تفا�صي��ل حياة هذه 
ال�رشيح��ة واأفكاره��م وتقاليده��م مك�صوف��ة للعيان؛ 

)اأوال( ب�صب��ب تزاي��د اأعداد املنت�صب��ن لتلك احلوزات، 
ومنه��م م��ن يع��ود اإىل اأهل��ه ومدينت��ه فيك��ون اأمام 
مراأى وم�صمع النا�ض، و)ثانيا( ب�صبب انت�صار و�صائل 
االإعالم والتوا�صل وتقنيات املعرفة التي قاربت بن 
حياة النا�ض وجعلت من اطالع بع�صهم على البع�ض 
االآخ��ر اأمر �صه��ال وي�ص��را، و)ثالثا( ب�صب��ب م�صاركة 
العدي��د م��ن املنت�صبن للحوزة يف احلي��اة ال�صيا�صية 
والثقافي��ة العام��ة، مم��ن جعله��م جزءا م��ن امل�صهد 
اليومي، يوؤثرون ويتاأثرون به، فكان من الطبيعي اأن 
ت�صلط االأ�صواء عليهم ويتابع النا�ض �صوؤونهم كما هو 
احل��ال مع جميع ال�ص��وؤون العامة االأخ��رى.  هذا عن 
االهتم��ام العام بهذه ال�رشيحة التي تعد اليوم فاعال 
اأو م�صاركا اأ�صا�صيا يف جميع ما يجري يف االأو�صاع 
العام��ة، ولكن ماذا ب�صاأن "املفارق��ات" التي يجري 

تناقلها يف حياة هذه ال�رشيحة االجتماعية؟ واأق�صد 
باملفارق��ات تل��ك اال�صطرابات ال�صلوكي��ة والفكرية 
املخالف��ة لل�ص��ور النمطي��ة املثالي��ة ال�صائع��ة ع��ن 
اأح��وال طالب احل��وزة وم�صايخها، هل فع��ال اأن تلك 
االهت��زازات العنيف��ة التي نلحظه��ا يف وعي و�صلوك 
جمتمعاتن��ا نف��ذت ه��ي االأخ��رى اإىل اأو�ص��اط طالب 
احلوزة؟ يف راأي��ي اأن اجلواب باالإيجاب!! وال يقت�رش  
اأم��ر انت�ص��ار هذه "املفارق��ات" )اأو ظاه��رة االرتداد 
اخلف��ي( عل��ى ه��ذا "اجلي��ل النا�ص��يء" م��ن ط��الب 
احل��وزة كم��ا ين�ص��ب اهتم��ام املعلق��ن عل��ى حدث 
)املعم��م الع��ازف(، واإمنا اأي�صا تنت���رش بن االأجيال 
االأقدم منه��م )جيل الت�صعيني��ات والثمانينيات(، بل 
ويِف اأ�صات��ذة هذي��ن اجليل��ن اإال اأن اجلمي��ع يتجنب 
الت�رشيح بذل��ك خ�صية الطعن يف الدي��ن وامل�صايقة 

يف العمل. بالعودة اإىل تعبر "االرتداد اخلفي"، وهو 
امل�صطل��ح ال��ذي ا�صتخدمه الطال��ب املذكور يف َطي 
كالم��ه، وو�صعته قن��اة DW يف عن��وان تقريرها، 
فه��و تعديل طفي��ف عل��ى م�صطلح )ال���رشك اخلفي( 
ال��ذي طورت��ه احل�صا�صي��ة التوحيدي��ة االإ�صالمية يف 
مقاب��ل )ال���رشك ال�رشي��ح والظاهر(. ف��اإذا كان هذا 
االأخ��ر يت�ص��ادم بنحو وا�ص��ح مع عقي��دة التوحيد، 
ويخرج �صاحبه عن ملة االإ�صالم، فاإن ال�رشك اخلفي 
ه��و عبارة  ع��ن جميع اأ�صكال االلتف��ات لغر اهلل يف 
النوايا )الرياء(، وتتطور ه��ذه احل�صا�صية التوحيدية 
لت�صم��ل كل نيٍة اأو �صعوٍر اأو خاط��رٍة اأو �صلوٍك يخد�ض 
- ول��و من بعيد - عقي��دَة االإميان باهلل والت�صليم له، 
ويِف احلدي��ث املنقول عن نب��ي االإ�صالم: )ال�رشك يف 

اأمتي اأخفى من دبيب النمل يف الليلة املظلمة(.

االرتداد الخفي...

ظاهرة العزوف عن التدين الموروث في أوساط بعض طالب الحوزة
الجزء االول

بغداد- علي المدن

"حرب االدمغة".. ضباط بالجيش العراقي السابق وقفوا 
ضد زمالئهم الذين انضموا لداعش وحسموا المعركة

بييع االسلحة على "الفيس بوك"... سوق الكتروني لتداول المعروضات الخطرة بعد خروجها  من السر الى العلن

باألرقام ... نواب العراق ولبنان يكتسحون نواب اميركا مالًيا

 
يف  �صنوفها  مبختلف  العراقية  القوات  حققت 
مدى  على  االرهابي،  داع�ض  تنظيم  �صد  احلرب 
اعاد للعراق هيبته  ثالث �صنوات، انت�صارا كبراً 
الع�صكرية رمبا على ال�صعيد الداخلي واخلارجي. 
واخلبر  ال�صابق  الركن  اللواء  ق��ال  جانبه  من 
الذين  "ال�صباط  اإن   ، الكرمي خلف  الع�صكري عبد 
برتب  كانوا  االرهابية  بالتنظيمات  التحقوا 
ان  مو�صحا  اخلربة"،  لديهم  كانت  لكن  �صغرة، 
االأمنية  القوات  قتالهم �صد  "االرهابين وخالل 
يف  اأتقنوها  اأ�صاليب  ميتلكون  كانوا  بعد،  ما  يف 
الدفاعات  وبناء  االأنفاق  حفر  كعمليات  اجلي�ض، 
التي  امليداين  يف  والقوات  االآليات  تقدم  واإعاقة 
م�صوؤولون  متدنية  برتب  �صباط  يكون  ما  عادة 
عنها". وا�صار اىل ان "هذا االمر ما يعيق احل�صم 
القوات  خا�صتها  التي  املعارك  كل  يف  ال�رشيع 
االرهابي"،  داع�ض  تنظيم  معاقل  يف  العراقية 
مبينا اأن "الواليات املتحدة هي من �صاهمت يف 

اإ�صعاف وتفكيك اجلي�ض العراقي".
الرئي�صية  االأ�صباب  اأحد  االأمركي  القرار  وكان 
ومع  الع�صكرية،  ملنا�صبهم  �صباط  خ�صارة  يف 
اأن اأبناء املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف ذلك الوقت كانوا 
بعثين ا�صراكين، وجدوا يف الدين والتنظيمات 
من  بدءا  االأمركين،  من  للثاأر  غطاء  اجلهادية 

تنظيم القاعدة و�صوال اإىل داع�ض.
خمابرات  يف  ال�صابق  العقيد  ه��وؤالء  اأح��د  حيث 
�صالح اجلو العراقي يف عهد النظام ال�صابق، �صمر 
"حجي  با�صم  املعروف  اخلليفاوي  حممد  عبد 

الع�صكري  املجل�ض  يف  �صابق  ع�صو  وه��و  بكر" 
تل  يف  احلر  ال�صوري  اجلي�ض  بيد  وقتل  لداع�ض 
ما  بح�صب   ،2014 العام  �صوريا  ب�صمال  رفعت 

ذكرت جملة دير �صبيغل االأملانية وقتذاك.
ال�صوؤون  يف  وخ��رباء  املجلة  وف��ق  اخلليفاوي،   
االرهابية، التقى اأبو م�صعب الزرقاوي وهو قائد 
ثم   ،2006 يف  وقتل  القاعدة  تنظيم  يف  �صابق 
تقاطعت طريقه مع طريق االإ�صالمين، ويف العام 
"االإ�صراتيجي املهم" كما و�صفته  2010 خطط 
العراقين  ال�صباط  من  �صبيغل مع جمموعة  دير 
راأ�ض  على  البغدادي  بكر  اأب��و  لتعين  ال�صابقن 

تنظيم داع�ض من اجل اعطاء بعد ديني للتنظيم.
 وتوؤكد م�صادر عدة اأن "اخلليفاوي كان وا�صعا 
خلطط متدد التنظيم الذي �صيطر يف العام 2014 

على مناطق وا�صعة من �صوريا والعراق".
  وبدوره اكد اخلبر يف اجلماعات امل�صلحة ه�صام 
العدو  لعقلية  العراقية  القوات  "فهم  اإن  الها�صمي 

كان عامال حا�صما يف املعركة".
 وا�صار اىل ان "معظم هيئة االأركان الع�صكرية هم 
من �صباط القوات اخلا�صة ال�صابقة، وهوؤالء هم 
الذين ح�صموا املعركة، فهموا اأن خ�صومهم داع�ض 
يف امليدان كان يجعل من القوات اخلا�صة الذين 

التحقوا به قادة ميدانيون".
"اخلليفاوي مل يكن اال�صتثناء، بل  اأن  اإىل   ولفت 
ال�صباط  من  ع�رشات  اأي�صا  باالرهابين  التحق 
العراقين ال�صابقن، اأبرزهم اأبو م�صلم الركماين 
نائب  كان  وال��ذي  احليايل  اأحمد  فا�صل  وا�صمه 
البغدادي وقتل يف غارة جوية قرب املو�صل يف 

�صمال العراق يف اآب/اأغ�صط�ض العام 2015".

 مع دخول الواليات املتحدة اإىل العراق واإ�صقاط 
االأمركي  امل��دين  احلاكم  اأق��دم  البائد،  النظام 
االأمنية  ال��ق��وات  ح��ل  على  ب��رمي��ر  ب��ول  حينها 

العراقية التي اعتربها اآنذاك اأداة بيد النظام.
االأو���ص��ط  ال�����رشق  معهد  يف  الباحث  ذك��ر  فيما 
"اخلربة  اأن  ح���داد  ف��ر  ���ص��ن��غ��اف��ورة  بجامعة 
يف  حا�صمة  كانت  ���ص��دام  عهد  يف  الع�صكرية 
املو�صوع االأمني بعد 2003 واأ�صا�صية يف ن�صوء 

التمرد".
ال�صف  ق��ي��ادات  م��ن  "العديد  اأن  وا���ص��اف   
من  ه��م  داع�����ض  تنظيم  يف  وامل�صوؤولن  االأول 

اال�صتخبارات اأو الع�صكرين يف اأيام �صدام".
احليايل  اأن  حينها  االأمركية  الرئا�صة  وقالت   
املن�صقن  اأح��د  ك��ان  معتز،  باأبي  اأي�صا  ويلقب 
واملتفجرات  االأ�صلحة  نقل  لعمليات  الرئي�صين 

واالآليات واالأفراد بن العراق و�صوريا.
 خالل احلرب ال�رش�صة �صد داع�ض، وقف ال�صباط 
ال�صالح  رف��اق  �صد  لوجه  وجها  اجل��دد  القدماء 
القيادات  بن  اأدمغة"  "حرب  فكانت  �صابقا، 
الع�صكرية، وفق الها�صمي، وي�صيف اأن قليلن من 

هوؤالء كانت لديهم "اخلربة اجلهادية".
"القوات  اأن  ح���داد  او���ص��ح  ذل��ك  غ�صون  ويف 
اأي�صا من اخلربة يف بلد �صهد  ا�صتفادت  العراقية 
بعيد  االأمني  الفراغ  اأنتجها  دامية  موجات عنف 

غزو العام 2003".
�صقوط  على  م��رت  عاما   15" اإن  ح��داد  وب��ن 
كانت  لالأ�صف،  ال�صنوات،  وه��ذه  البائد  النظام 
التمرد  على  للعراقين  متوا�صال  مكثفا  تدريبا 

ومكافحته".

تبدو االأ�صلحة يف �صورها وهي معرو�صة للبيع على مواقع 
التوا�صل االجتماعي وال �صيما »الفي�ض بوك« جميلة وجذابة 
وكاأنها لي�صت ادوات قتل قد ُتزهق مب�صاعدتها روح ان�صان 
واأب�صطها  حدود،  لها  لي�ض  االأ�صلحة  خماطر  الب�رش.  بلمح 
ا�صتعمالها من قبل بع�ض املواطنن للتعبر  عن احزانهم 
العديد من االبرياء  الع�صوائي وا�صابة  و�صعاداتهم بالرمي 
القدم.   لكرة  الوطني  املنتخب  فوز  عند  دائما  يحدث  كما 
بوك«  »الفي�ض  على  االأ�صلحة  بيع  اعالنات  يف  املفارقة 
با�صمائهم  اعالناتهم  ن�رشوا  عنها  املعلنن  بع�ض  ان  هي 
االت�صال بهم  اجل  ال�رشيحة، واخرون كتبوا هواتفهم من 
العملية  بتحول  ينذر  ما  وهذا  االأ�صعار،  ب�صاأن  للتفاو�ض 
م�صتقبال اىل اي�صال االأ�صلحة »ديلفري« ملن يرغب ب�رشائها، 
وكاأنها ا�صياء عادية ال يقع تداولها وحيازتها حتت طائلة 
القانون، وهذا ما ي�صر اىل ان ظاهرة التداول  بداأت تخرج 
االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  على  العلن  اىل  ال�رش  م��ن 
فرد  بن  ���رشا  تباع  االأ�صلحة  كانت  ان  بعد  اجلماهري 
البعيدة  ال�صعبية  اال�صواق  زوايا  ببع�ض  وحم�صورة  واآخر، 
عن املتابعة والرقابة، وكل هذا انذار مبكر باخلطر. ويقول 
اخلام�صة  املادة  :ان  ال�صاعدي  الزهرة  عبد  جنم  املحامي 
االج��ازات  حددت  باالأ�صلحة  اخلا�ض  االخر  القانون  من 
اإج��ازة  اأواًل-  هي:  ان��واع  خم�صة  يف  باالأ�صلحة  املتعلقة 
حيازة وحمل ال�صالح الناري وعتاده، ثانيًا- اإجازة ا�صالح 
ال�صالح  بحيازة  خا�صة  اج��ازة  ثالثًا-  الناري،  ال�صالح 
الناري او اكرث، رابعًا- اإجازة خا�صة مبلكية �صالح ناري، 
النارية.  االأ�صلحة  لبيع  لفتح حمل  اإجازة خا�صة  خام�صًا- 
وي�صيف ال�صاعدي اأن املادة )24 ( من القانون املذكور يف 
ا�صلحة  اأكدت على ان يعاقب بال�صجن كل من هرب  »اأوال« 
نارية او اجزائها او عتادها او قام ب�صنعها او االجتار بها 

او  االعدام  العقوبة  وتكون  اال�صدار  �صلطة  من  اجازة  دون 
ال�صجن املوؤبد اذا ارتكبت اجلرمية بق�صد ا�صاعة االرهاب او 
الدولة،  م�صلح �صد  اي مترد  او دعم  العام  باالمن  االخالل 
املرخ�صة  غر  االأ�صلحة  تداول  عمليات  كل  ان  هذا  ويعني 
لطبيعتها  وفقا  عليها  ويعاقب  القانون  طائلة  حتت  تقع 
بالتعامل مع  الرغبة  لديه  تبعاتها، وعلى كل من  وفداحة 
مبنتهى  فيه  جاء  ما  وق��راءة  القانون  مراجعة  �صالح  اأي 
االأ�صلحة  بيع  اعالنات  تظهر  ب��داأت  البداية  ويف  العناية.  
بيع  »ك��روب��ات«  مثل  بها  عالقة  ال  مواقع  يف  واالع��ت��دة 
ال�صيارات واالثاث واالجهزة الكهربائية واملعدات املنزلية 
كل  لبيع  تروج  التي  بوك«  »الفي�ض  �صفحات  من  وغرها 
ما ميكن بيعه ويدخل يف دائرة اهتمام املت�صفحن، لكن 
�رشعان  القول،  �صح  ان  واملفاجئ،  الطارئ  الوجود  هذا 
�صفحات  البع�ض  اطلق  عندما  منظم  عمل  اىل  حتول  ما 
االأ�صلحة واالعتدة وحتت خمتلف  متخ�ص�صة ببيع خمتلف 
�صوقا  و«الكروبات«  ال�صفحات  تلك  ف�صارت  العناوين، 
لتداول  �صاعة   24 مدى  على  ومفتوحا  مت�صعبا  الكرونيا 
اأي اعتبار ملا قد ت�صببه  تلك املعرو�صات اخلطرة من غر 
من م�صاكل. ويقول ال�صاعدي: اإن القانون اجلديد �صنف يف 
مادته االأوىل االأ�صلحة وملحقاتها اىل :اأواًل- ال�صالح الناري 
امل�صد�ض والبندقية االآلية ال�رشيعة الطلقات وبندقية ال�صيد، 
الريا�صية  االألعاب  ت�صتعمل يف  التي  امل�صد�صات  ي�صمل  وال 
والتي حتدث �صوتًا لالنطالق والبدء يف املباريات، ثانيًا- 
امل�صلحة  القوات  من  امل�صتعمل  ال�صالح  احلربي:  ال�صالح 
البند  يف  عليه  من�صو�ض  ما  ع��دا  الداخلي  االم��ن  وق��وى 
النارية  االطالقات  العتاد:  ثالثًا-  املادة،  هذه  من  ]اأواًل[ 
من  جزء  وكل  الناري  ال�صالح  يف  امل�صتعملة  واخلراطي�ض 
يف  امل�صتعملة  الذخرة  احلربي:  العتاد  رابعًا-  اأجزائها، 
ال�صالح  خام�صًا-  اأجزائها،  من  جزء  وكل  احلربي  ال�صالح 
بدون  يقتنى  الذي  ال�صالح  الرمزي:  او  اوالتذكاري  االثري 

االأ�صلحة  الرمز ويدخل يف ذلك  او  التذكار  او  للزينة،  عتاد 
ان  ال�صاعدي  ويوؤكد   . االأماكن   يف  املوجودة  او  املوقوفة 
القانون ح�رش �صلطة اال�صدار بوزير الداخلية او من يخوله 
القانون،  ه��ذا  يف  عليها  املن�صو�ض  االج���ازات  ال���ص��دار 
والتذكارية  االثرية  االأ�صلحة  الثانية  مادته  يف  وا�صتثنى 
الثالثة منع  القانون، ويف مادته  والرمزية من احكام هذا 
اأجزائها او عتادها  او  ا�صتراد او ت�صدير االأ�صلحة احلربية 
او حيازتها او احرازها او حملها او �صنعها او ا�صالحها او 
نقلها او ت�صليمها او ت�صلمها او االجتار فيها، وهذا يعني ان 

تداول االأ�صلحة غر املرخ�صة  تقع حتت
 طائلة القانون ويعاقب عليها.

وف�صال عن ذلك، يجد املتابع العالنات بيع االأ�صلحة على 
تكن  مل  غريبة  اجنبية  اأ�صلحة  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
يعني  وه��ذا  العراقي،  املجتمع  يف  ماألوفة  وال  معروفة 
ال  قد  اأيد  رهن  لتبات  احلدود  عرب  تهرب  اأ�صلحة  هناك  ان 
ممن  الكثر  واأجمع  ا�صتعمالها،  وتبعات  خطورتها  تعرف 
حاورناهم بهذا ال�صاأن على �رشورة تنفيذ قانون االأ�صلحة 
اطالق  حيث  من  ال�صيما  التطبيق  مو�صع  وو�صعه  االأخر 
مكاتب ر�صمية مرخ�صة لبيع و�رشاء االأ�صلحة للتخل�ض من 
الع�صوائي، وهي مطالبات قدمية تطلق بن احلن  تداولها 
واالآخر، لكن اجلديد فيها هو مقرح مبعاملة قطع االأ�صلحة 
تاأ�صي�ض  عرب  ذل��ك  ويتم  ال�صيارات،  و���رشاء  بيع  معاملة 
دائرة يف وزارة الداخلية خا�صة بتداول االأ�صلحة وت�صجيل 
مالكيها، وحن يح�صل املواطن على رخ�صة امتالك  بعد 
الدائرة  ت�صجيل معلومات �صالحه وملفه ال�صخ�صي يف تلك 
ي�صتطيع بيعه علنا ل�صخ�ض اآخر بنقل ملكية ال�صالح ر�صميا 
كما يحدث يف بيع و�رشاء ال�صيارات، وبذلك تتوفر بالتدريج 
ومناطق  ومالكيها  وانواعها  االأ�صلحة  عن  كاملة  بيانات 

�صكناهم ما يحد من خطورة تداولها.

تتفوق الواليات املتحدة االأمركية على لبنان والعراق 
باأ�صواط يف جمال التطور والتقدم، لكّن ممثلي ال�صعب 
االأمركين  يف بروت وبغداد يتقدمون على نظرائهم 
ناحية  من  البالد  م�صتوى  على  ولي�ض  ال��والي��ات  يف 

املخ�ص�صات املالية التي يتقا�صونها.
 برملانا العراق ولبنان

يف  ال�صنوية  النواب  ملخ�ص�صات  درا�صة  اآخر  بح�صب 
دوالر  الف  مئة  من  اأكرث  االأمة  ممثل  يتقا�صى  لبنان، 
بع�رشات  اال�صغال  وزارة  من  اعتمادات  اإىل  باالإ�صافة 
العراق ت�صل املخ�ص�صات  الدوالرات، ويف  االآالف من 
بن  تتوزع  ال��دوالرات  من  االآالف  مئات  اإىل  ال�صنوية 
ان  ورغ��م  وحمايته.  معي�صته  وتكلفة  النائب  مرتب 
املهمة االأ�صا�صية للنائب يف اأي بلد بالعامل تن�صب على 
باأمركا  الواليات  يف  النواب  اأحوال  ان  غر  الت�رشيع، 
الهدف  رغم  والعراقين  اللبنانين  اأحوال  عن  تختلف 
نف�صه، فاأهم نائب يف جمل�ض النواب التابع الأي والية 
النائب  يتقا�صاه  ال��ذي  االأج��ر  يتقا�صى  ال  اأمركية 

العراقي او اللبناين.
  كاليفورنيا االعلى

اإح�صاءات موؤ�ص�صة زيبيا ُتظهر ان النواب يف كاليفورنيا 
باقي  بنواب  مقارنة  �صنوي  اأجر  اعلى  على  يح�صلون 
بن�صلفانيا  ثم  دوالرا،   97،197 وب��واق��ع  ال��والي��ات 
 ( ونيويورك  دوالرا(،   85،339( الثاين  املركز  يف 

079،50 دوالرا( ثم ميت�صيغن )71،685 دوالرا(.
يف والية اال�صكا يتقا�صى النائب 70،470 دوالرا، ويف 
فيح�صل  ايلينوي  يف  اما  دوالرات،   68،004 هاواي 
ما�صات�صو�صت�ض  ويف  دوالرا،   67،836 على  النائب 

60،584 دوالرا. 64،533 دوالرا، واوهايو 
  بن ع�رشين واأربعن الف دوالر

نواب ماريالند، ووا�صنطن، ووي�صكون�صن، ونيوجر�صي، 
واي��و  وك��ول��ورادو  واالب��ام��ا  ودي��الوي��ر،  واركن�صا�ض 
 40،540 بن  تراوح  �صنوية  خم�ص�صات  يتقا�صون 
دوالرا و 58،257 دوالرا، اأما يف ميني�صوتا وتيني�صي، 
واوك��اله��وم��ا، وان��دي��ان��ا، وف��ل��وري��دا، وم��ي�����ص��وري، 
واوريغون، ولويزيانا، فتراوح بن39،541 دوالرا و 

30،600 دوالر.
  مبالغ زهيدة

وكونتيكيت،  اي��رزون��ا  ن��واب  خم�ص�صات  ت�صل  وال 
ونيفادا،  وجورجيا،  وفرجينيا،  فرجينيا،  ووي�صت 
الف دوالر  اإىل ثالثن  تك�صا�ض  ومي�صي�صبي ونربا�صكا، 

يكتفي  املقابل  ويف  الفًا،  ع�رشين  عن  تقل  ال  ولكنها 
ايداهو  ويف  دوالرا،   16،785 ب���  يوتا  يف  النائب 
دوالرا(،   15،171( ايالند  ورود  دوالرا(،   16،684(
اأما يف فرمونت فيح�صل  14،850 دوالرا،  وكنتاكي 
ممثل ال�صعب يف الوالية على 14،712 دوالرا، وماين 

اأربعة ع�رش الًفا ومئة دوالر.
 خم�ص�ض رمزي  يف نورث كارولينا و�صاوث كارولينا 
113،951دوالرا  ب��ن  يتقا�صى  داك��وت��ا،  و���ص��اوث 
الزهيدة  املخ�ص�صات  لتبداأ  واربعمئة  االف  وع�رشة 
جدا بالظهور يف كن�صا�ض )9،315 دوالرا(، ومونتانا 
دوالرا،   8،280 داك��وت��ا  ون��ورث  دوالرا(،   8،730(
ونيومك�صيكو  دوالر،  و�صبعمئة  االف  �صبعة  ووايومينغ 
والي��ة  يف  امل��ف��اج��اأة  وت��ظ��ه��ر  دوالرا(،   7،425(
يبلغ  رمزيًا  اأجًرا  املمثل  يتقا�صى  حيث  نيوهام�صر، 
النواب  ان خم�ص�صات  بالذكر  اجلدير  فقط.  مئة دوالر 
يف  والياتهم  ميثلون  الذين  ال�صيوخ  جمل�ض  واأع�صاء 
تعادل  وا�صنطن،  بالعا�صمة  االأم��رك��ي  الكونغر�ض 
بع�ض  يف  ولكن  ولبنان،  ال��ع��راق  ن��واب  خم�ص�صات 
االإ�صافية  املخ�ص�صات  على  وباالعتماد  احل��االت 
زعماء  على  حتى  البلدين  يف  االم��ة  ممثلو  يتفوق 
االأكرثية واالأقلية يف جمل�صي ال�صيوخ والنواب باأمركا. 
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