
ينم عن  البحث  ان عنـــــوان  ال�ســـــك 
ت�ساوؤل غريب! ولـــــــــــــوقوف القارىء 
الكـــــرمي على اجابة مو�سوعية، علينا 
ان نعر�ش التطبيقات العملية لفل�سفة 
الغذاء  تاأمني  يف  التموين  برامج 
للمواطن عرب اأنظمة �سيا�سة تعاقبت 
على حكم العراق يف تاريخه املعا�سر 
 1958  –  1921 امللكي  العهد  منذ 
اجلمهوريةاالوىل  مبراحل  مرورا 
واحلقب   1963-  1958 متوز/ 
تالها  وما   1968  –  1963 الالحقة 
ال�سمويل  احلكم  عقود  �سنوات  من 
القطاع  ب�سيا�سة  ماي�سمى  وهيمنة 
واالقت�ساد  التجارة  على  اال�سرتاكي 
العراقي وبقية االن�سطة يف جماالت 
عقد  حتى  وال�سناعة  الزراعة 
بنظام  العمل  وبدء  الت�سعينات 
برامج  �سمن  التموينية  البطاقة 
))النفط  العاملية  الغذاء  منظمة 
دخول  بعد  والدواء((  الغذاء  مفابل 
العراق حتت طائلة البند ال�سابع من 
العدوان  نتيجة  املتحدة  ميثاق االمم 
العربي على الكويت و�سوال اىل قرار 
يف  النظام  بتغيري  الدولية  االرادة 
مابعد  مرحلة  وماالزم   2003/4/9
من  االن  وحلد   2003 من  التغيري 

�سيا�سة التقنني والرت�سيد 

احلياة  طبيعة  على  للوقوف  ننتقل  ان  •وما 
/ متوز  االوىل  املعا�شية يف مرحلة اجلمهورية 
احلكم  نظام  �شيا�شة  من  الزمها  وما   1958
للتطور  ن�شهد  التموين,  فل�شفة  يف  اجلديد 
العراقي  االقت�شادي  العقل  ابداع  يف  احلقيقي 
يف �شتى املناحي واملجاالت )) الزراعة , اال�شكان 
 , الرتبية  ال�شحة,   , ال�شناعات  ال�شعبي, 
اخلدمات ((  ومنها مو�شوع بحثنا )) التموين 

وتاأمني الغذاء((.
املدعوم  الغذاء  تامني  بنظرية  العمل  •فكان 
التي  مطلق  وب�شكل  املجتمع  �شرائح  لكافة 
ا�شتحداث  جتربة  كبري  وبنجاح  ج�شدتها 
م�شلحة املبايعات احلكومية عام 1959 لتاأمني 
والثانوية  اال�شا�شية  الغذاء  مفردات  جميع 
با�شعار مدعومة حكومياً مع اال�شتمرار بتطوير 
خلقت  من  املدعوم  العا�شة  خبز  رغيف  جتربة 
مبا  املعا�شي  واال�شتقرار  التكامل  من  حالة 
يتالئم حتى مع الطبقات ذات الدخول الواطئة 

واملتدنية من املجتمع.
على  التموين  فل�شفة  يف  االرتكاز  قواعد  •اإن 
الغذاء  لتـــــاأمني  احلــــــكومي  الـــدعــــم  مبــــادىء 
واخلبز باتت من اأهم �شمات  العهد اجلمهوري 
االول يف العراق اىل جانب الفل�شفة الرائدة يف 
تاأمني  جمال  يف  االنفجارية  اخلدمات  جمال 
املجتمع  �شرائح  لعموم  الالئق  ال�شعبي  ال�شكن 

وبخا�شة الطبقات املعدومة.
جمال  يف  وبخا�شة  املرتكزات  هذة  على  ال�شري 
اال�شتقرار  من  ل�شيء  مهدت  املدعوم  التموين 
الن�شبي للحكومات الالحقة وللفرتة من 1968 
* ولغاية مطلع الت�شعينات من القرن املن�شرم 
مبداأ  تطبيق  اىل  اجلذري  التحول  مت  حيث 
واحدة  �شكلت  التي  التموينية  بالبطاقة  العمل 
املنظورة بحق  النظام غري  من كربيات جرائم 

ا�شم ل ))موؤَنة((  م�شدرها,  .التموين: لفظاً 
ال�شعي  مبعنى  مُيٌون,مَتوين,  مٌوَن,  وفعلها 
او  فرداً  امل�شدر  كان  اأٌي   ... الطعام  لتامني 
بعث  يف  االمر  الهمية   ... �شلطة  او  جماعًة 
دميومة  على  النف�ض  يف  واال�شتقرار  االمن 
و�شائر  الب�شرية  للمجتمعات  بالن�شبة  احلياة 
الكائنات االخرى. ومن هنا جاءت م�شطلحات 
واالمن  ))لل�شعوب((  القومي  الغذائي  االمن 
الدول  وا�شطفاف  وانظمام  العاملي,  الغذائي 
يف منظمات اقليمية وعاملية تهتم بهذا اجلانب 

االن�شاين.
ال�شعيدين  على  عدة  جتارب  العراق  •عا�ض 
يف  غاية  امللكي  العهد  ابان  واحلكومي  ال�شعبي 
خلدمة  املوجة  واالن�شاين  والوطني  الف�شل 
اثناء  الغذائي  االمن  جمال  يف  املواطن 
املتعاقبة  الفي�شانات  وكوارث  اجلفاف  موا�شم 
ونق�ض  واملجاعة  اال�شعار  ارتفاع  ملخاطر  درءاً 
للجنة  الرائدة  التجربة  التموين,وان�شجها 
 1945  –  1942 عام  خالل  العليا  التموين 
العاملية  احلرب  عمر  من  االخرية  ال�شنة  وهي 

الثانية.
فيها  مبا  املرحلة  جتارب  جميع  متيزت  •لقد 
اعقبتها  وما  احلرب  نهاية  التموين  جتربة 
الثورة ال�شاملة يف تاأمني رغيف اخلبز املدعوم 
العامة((,  االعا�شة  خمابز  عرب))  للمواطن 
ل�شيا�شة  جادة  فل�شفة  عن  بحق  عربت  لقد 
بوطنية  والتعامل  التعاطي  يف  انذاك  النظام 
واالزمات  للم�شاكل  �شليمة  معاجلات  يف  عالية 
بالغة  ظروف  ظل  ويف  االقت�شادية  املعا�شية 
ال�شعوبة, و�شفحات التاريخ تروي العديد من 
تلك  تفا�شيل  يروم االطالع على  ال�شواهد ملن 
ا�شلوب  وعقالنية  ومنطق  وفل�شفة  التجارب 

االدارات واقتدارها يف معاجلة االزمات.
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املعروفة.  جرائمة  جانب  اىل  العراقي  ال�شعب 
من  الكرث  النظام  عمر  اطالة  يف  متثلت  وقد 
عقد بعد احتواء ال�شعب وخلق حالة من اخلنوع 
داخل  والتبعية  والذلة  واالتكالية  واال�شتكانة 
ذات املواطن يدفعها �شريبة عفوية لقاء احل�شة 

التموينية التي تقدم له مطلع كل �شهر.
حتى   2003/4/9 يف  التغيري  حل  ان  •وما 
التموينية  بالبطاقة  العمل  �شيا�شة  اثر  بات 
با�شتمرار  متثاًل  املواطن  على  وا�شحاً  ال�شلبي 
احل�شة  على  املطلق  واالعتماد  االتكالية  حالة 
التموينية وقد جت�شد ذلك ملياً عرب التظاهرات 
بعد  التحرير  �شاحة  يف  االوىل  اجلماهريية 
االحتقان الطويل ب�شبب تردي خدمات البطاقة 

ل�شنوات عدة.
ازمات  حلل  واجلــــــدي  ال�شــــــــــــليم  التفكيـــــر  •ان 

يف  الميكن  املواطن  ومعاناة  التموينية  البطاقة 
املفردات  و�شغط  والرت�شيد  التقنني  قرارات 
ورفعها عن �شريحة ا�شحاب الدخول  1,5 مليون 
دينار فاأكرث الواردة يف القرار 369 / 2009 بهدف 
الو�شول اىل نهاية مراحل خارطة الطريق عام 
2015 بالغاءها ب�شكل عام عن املواطنني وح�شرها 

بالعوائل امل�شمولة ب�شبكة الرعاية االجتماعية.
البطاقة  ملــــــــــــلف  النــــــاجع  االمثـــــــــل  احلـــــل  •ان 
نحو  باالجتاه  يتج�شد  العراق  يف  التموينية 
احل�شة  جتربة  عن  كلياً  بعيدة  جديدة  فل�شفة 
واالخذ  والطحني  ملفردات  املجانية  ال�شهرية 
للمواطن  املدعوم  اخلبز  ورغيف  الغذاء  بتاأمني 
املجتمع  �شرائح  وكافة  تتنا�شب  التي  وباال�شعار 
يف  بنف�شه  املواطن  ثقة  تعود  وبذلك  العراقي 
على  االعتماد  من  بدال  اليومي  معا�شة  تاأمني 

جمانية العي�ض.
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