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العدد 2417 :

أنقذوا أطفالكم من الموبايل
نصير كاظم خليل

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

الهات���ف النق���ال أو
الموباي���ل م���ن أهم
التقني���ات الحديث���ة
ف���ي الق���رن الحادي
والعش���رين  ،تطور
وتوسع اس���تخدام ُه،
ليصب���ح أداة متعددة
األغراض ،وضرورة
من ضرورات الحياة
ال يمكن االستغناء عنها ،لكن ً
بدال من إن
بشكل عقالني النجاز
يستخدم هذا الجهاز
ٍ
أعمالنا الضروري���ة أو إيصال معلومات
مهمة وس���ريعة  ..س���واء ف���ي مجال
أعمالنا أو ف���ي مجال حياتنا االجتماعية
واألس���رية ،أصب���ح وم���ع األس���ف،
خارج ه���ذه الضرورات ،نتيجة س���وء
االس���ـــــــــــتخدام ،ونحن اآلن لســـــنا
بص���دد ما ينجم عن س���ـوء اس���تخدام
هذه األجهزة مــــــــن مش���ــــــــــاكل (
اجتماعي���ة وأس���ـــرية ) فقـــــط ّ
،وإنما
بصــــــ���دد تأثيرات ومضـــ���ار هــــــذه
األجهزة على مس���ــــــــتخدميها ( كِباراً
وصغاراً ) وما يهمنا في هذا الموضوع،
هو أطفالنا فل���ذات أكبادنا وزينة حياتنا
وسلوتها ،وكذلك شبابنا المراهق ،جيل
المس���تقبل الواعد ،لقد أصب���ح امتالك
الطفل للموبايل ،نوعاً من أنواع التباهي
ل���دى عوائلن���ا  ،أو طريق���ة من طرق
التس���لية إلرضاء أو إس���كات األطفال،
وبع���ض العوائ���ل تبرر ذلك ،كوس���يلة
لالطمئن���ان على أطفالهم ف���ي تنقالتهم
خارج البيت ،والبع���ض األخر يعتقد إن
اقتناء األطفال لمثل هذه األجهزة ،يُنمّي
يط���ور أفكارهم وقدراته���م الذهنية،
أو
ّ
ً
أطف���اال بعمر
والغري���ب في األم���ر إن
الزه���ور ال تتجاوز أعمارهم ( س���نتين
أو أكث���ر ) ،نجدهم مولعين باس���تخدام
وبش���كل مفرط ،وبتشجيع من
الموبايل
ٍ
عوائلهم غير المكترث���ة أو المهتمة أو
المتناس���ية ،بأن هذه األجهزة هي سالح
ذو حدي���ن !! ال احد ينكر فوائدها إال أن
بش���كل
مضارها أكثر إذا ما اس���تخدمت
ٍ
غي���ر صحيح ،وإن خطورته���ا ال تكمن
بالجهاز نفسهّ ،
وإنما بسوء استخدامه ،
ومن المعروف أن جميع شعوب األرض،
بما فيهم األطفال والمراهقين يستخدمون
الهاتف النقال ،وليس���ت شعوبنا العربية
فق���ط ،إلاّ أن هنال���ك متابع���ة وتوجيهاً
في االس���تخدام الصحيح ،نابع من ثقافة
وتطور المجتم���ع ،خصوصاً في البلدان
وال���دول الت���ي س���بقتنا كثي���راً في هذا
ُ
مس���تخدمي
حي���ث يق ّدر عدد
المجال،
ّ
الهات���ف النقال بالعالم حس���ب إحصائية
عام  ، 2013حوالي (  ) 3مليار..
أي م���ا يع���ادل  % 97م���ن إجمال���ي
س���ـكان العالم ،ومن بين ه���ذا العـــدد (
 ) 900ملي���ون طفل ومراهق في س���ن
النم���و ،علماً إن عدد األجه���زة النقالة،
س���يفوق عدد س���كان العالم ،خالل هذا

الع���ام ، 2015أو األع���وام القادم���ة ،
الهات���ف النقال دخل الخدم���ة في الدول
بزمن ليس بالبعي���د ،وخاصة
العربي���ة
ٍ
العراقُ ،
وبشكل واســع (
حيث استخدم
ٍ
بع���د عام  ، )2003بع���د أن كان القطر
مسورًا بالفكر الواحد والثقافة الواحدة،
ّ
وفي حينه أعجبن���ا وانبهرنا به كجهاز
حدي���ث لم نألف���ه من قبل ،وإن س���وء
اس���تخدامه من قبل البعض في اعتقادي
أمر طبيعي  ،فالتجارب التي أجريت في
الواليات المتح���دة األمريكية وبريطانيا
على مجموع���ات مختلفة م���ن األطفال
أثبتت إن الموجات الكهرومغناطيس���ية
التي تستخدم في ذبذبات الهاتف النقال،
تؤثر عل���ى خاليا الم���خ ،خصوصاً في
المرحلة التي تكون فيها خاليا المخ في
حالة تطور ونمو وح���دوث اضطرابات
ف���ي تنظيم ضربات القل���ب ،كما إن هذه
الموج���ات تؤث���ر على الحالة النفس���ية
ُ
وتخف���ض قدرتهم
والس���لوكية لألطفال
على التعلم ،نتيجة التركيز الش���ديد على
هذه األجهزة ،وتشتت أفكارهم وتضعف
ذاكرته���م ،وبما إن الطف���ل مقلّـد ماهر
 ،فه���و يقلّد ويتصرف بما يش���اهده من
برامج وألع���اب ،وبعض هذه التصرفات
قد تكون عدوانية ومؤذية لهم ولغيرهم،
وأكي���د إن عوائلنا قد لمس���ت مثل هذه
تصرفات من قب���ل أطفالهم ،ناهيك عن
التأثيرات األخرى الس���يئة الناتجة عن
تب���ادل األطف���ال أو المراهقي���ن بعض
الرسائل أو الصور التي تخرج عن نطاق
األدب واألخ�ل�اق وال���ذوق العام ،ومن
المع���روف إن تزويد الطف���ل بأي جهاز
يعتمد على مدى االس���تفادة منه وكيفية
استخدامه  ،ومن الحقائق التي ال يعرفها
البع���ض ،بأن تأثي���رات ومضار الهاتف
بشكل عام والطفل
النقال على اإلنس���ان
ٍ
بشكل مباشر وإنما
بشكل خاص ،ال تظهر
ٍ
ٍ
تتراكم مع الوقت ،وبمرور الزمن تظهر
الحاالت المرضية التي ال تحم ُد عقباها..
ال س���امح اهلل ،وهنا تكم���ن خطورة هذا
الجه���از  ،ليكن موضوع���ي هذا بمثابة
النصح أو التحذي���ر للكِبار وللعوائل بأن
يبعدوا أطفالهم قدر المستطاع عن اقتناء
ه���ذه األجهزة ،وتعويضه���م بأجهزة أو
وسائل بديلة لتسليتهم أو تنمية و تطوير
أفكارهم وقدراتهم ،كالســـــــــــــبورات
االلكتروني���ة و المكعبـــ���ات و ملصقات
الص���ور ،أو أجهزة االيب���اد الخالية من
ش���ــــــبكات اإلتصال ( ع���رض برامج
فقط ) وغيره���ا ،وإعط���اء المراهقين
والشباب عند الحاجة أجهزة نقال خالية
من الكاميرات أو البلوتوث وغيرها من
البرامج التي تش��� ّكل خطــ���ورة عليهم
ونــــأم���ل مـــــــن عوائلن���ا وكِبارنا أن
يأخـــذوا هذا الموضوع مأخذ الجــــــد ،
وأن ال يعتبروه ( كالم جرايد ) ألن أطفالنا
أمان���ة برقابنا ،ورعايتهم واألهتمام بهم
والمحافظة عليهم من مسؤوليتنا .

هيا الى وكر الفساد والفاسدين
 ..المنطقة الخضراء !!
جمعة عبد الله
خلقت التظاه���رات االحتجاجية العارمة
 ,مناخاً سياس���ياً جديداً  ,وحرّكت المياه
الراكدة التي عش���عش وتعش���عش فيها
الفس���اد والفاس���دون  ,وس���ارعت في
تطور المس���ار السياس���ي  ,دخول ُه في
طور جديد ،بعد حزم���ة من االجراءات
ٍ
والقرارات واإلصالحات في كيان الهرم
السياس���ي العراقي ،وه���ذه التطورات
المتالحق���ة  ,كان م���ن نتائجه���ا انجاز
تقرير لجنة التحقيق بس���قوط الموصل ,
ً
مسؤوال متهماً
وش���مول التقرير لـ 36
بالت���ورط بالخيانة في س���قوط الموصل
 ,وتس���ليمه الى تنظيم داعش المجرم ,
وسلِم التقرير الى
دون مواجهة قتالية ُ ,
صوت عليه بتقديمه الى
البرلم���ان الذي ّ
االدعاء العام  ,ماعدا نواب حزب الدعوة
الذين رفضوا التقرير ،وطالبوا بش���طب
ورفع أسم ( نوري المالكي ) من التقرير
 ,لكن محاوالتهم في انقاذ سيدهم وولي
نعمتهم  ,باءت بالفش���ل الذريع  ,وهذا
تطو ٌر نوعي في مس���ار أحداث المسرح
السياس���ي  ,بتقديم الخونة والمتورطين
الى المحاكم العراقية ،لمحاكمتهم بتهمة
الخيانة الوطنية العظمى .
يج���ب أن نق ّر ونعترف بأن المس���ؤول
األول عن سقوط الموصل ،هو ( نوري
المالكي ) باعتب���اره القائد العام للقوات
المسلّحة ووزير الدفاع ،ووفق القانون
العراقي ،فإن زعيمهم ( مصيبة العصر
) اصب���ح بال حصانة امام االدعاء العام،
وهذا نقلة نوعية في المس���ار السياسي
ّ ,
ألن���ُه ال يوج���د أي ف���رد يكون فوق
القانون ،والمس���اءلة من قبل الش���عب
والبرلمان  ,وال يمكن ألي مس���ؤول في
الدولة  ,أن يكون خارج دائرة المحاسبة
والعقاب ،وال يمكن ألي خائن أن يستهتر
بالقانون ،ويستخف بالشعب ،ويتملص
من العقاب  ,مهما كان موقِع ُه السياسي،
لذا عل���ى ش���باب االنتفاض���ة العراقية
األبطال الذي���ن رفعوا قامة العراق عالياً
 ,اليقظة والح���ذر من أالعيب المخرّبين
والمندسين  ,بالسعي الى اجهاض واخماد
واطفاء الغليان الشعبي من أجل أن يفلت
الخونة من العقاب والمحاكمة المنتظرة
 ،هن���اك مح���اوالت
حثيثة في التخريب من
أجل عشعش���ة الفس���اد
والفاس���دين في ِخناق
الش���عب  ,ويج���ب أن
نحذر الحذر من األفراغ
والتمل���ص من مطالب
المتظاهري���ن  ,خاصة
تطهي���ر الحكومة من

سلطة الفس���اد والفاسدين  ,ومحاكمتهم
 ,ومص���ادرة األم���وال التي س���رقوها
باللصوصية الشيطانية  ,وتعميق مسيرة
اإلصالحات حتى تص���ل الى العظمّ .
إن
ح���زب الدعوة الذي تمرس في الفس���اد
والدجل والنفاق  ،لن يلقي س�ل�احه من
أج���ل تخريب التظاه���رات االحتجاجية،
بش���تى الط���رق والوس���ائل  ,وخاصة
ّإن���ُه يملك ماكنة ضخمة م���ن المرتزقة
والبلطجي���ة  ,س���يظل يق���اوم من أجل
إخماد نار الغضب الش���عبي والتظاهرات
االحتجاجي���ة  ,ولن يس���كت على تقديم
زعيمه الخائن والفاس���د الى المحاكمة
بتهمة الخيان���ة العظمى ،حتى لو احرق
العراق ودمّره حج���راً على حجر  ،وله
ٌ
تجرب���ة دموية ف���ي التخريب واجهاض
التظاهرات االحتجاجي���ة  ,كما فعل عام
 , 2011حي���ن قمع مظاهرات س���احة
التحرير بال���دم والبط���ش والتخريب ,
وبحجج جاهزة :
( البعث وداع���ش ومظاهرات مدفوعة
الثمن  ,وض ّد الحكم الديني اإلصالحي ,
وأصابع اجنبية ) ،هذه المزاعم الهزيلة
اصبحت م���ن تراث الماض���ي البغيض
 ,وس���يدفنها الش���عب كما دفن الوالية
الثالث���ة التي طبّل لها كثيرا ً ،وتجرع في
النهاي���ة كأس الحنظ���ل  ,ولكن يجب
الحذر من المح���اوالت التخربية  ,رغم
ٌ
مختلف عن
إن الوضع السياس���ي اآلن،
الماض���ي البغيض  ,فاالجه���زة األمنية
كان���ت في عه���د ( مضيب���ة العصر ) ،
تشارك المندس���ين والمخربين وبلطجية
حزب الدعوة ف���ي االجهاض والتخريب
والفشل ،إمّا اآلن ،فإن االجهزة األمنية
بش���رف ومس���ؤولية في
تؤدي واجبها
ٍ
حماي���ة المتظاهرين  ,وق ّدمت ش���هادة
حسن الس���لوك في النزاهة في واجبها
المس���ؤول ،لكن مح���اوالت التخريب ,
اصبحت حقيقة  ,اليمكن التغاضي عنها
 ,وهدفها انقاذ س���يدهم من تقديمه الى
المحاكمة  ,وعلى شباب ساحة التحرير
الجس���ور  ,أن يقط���ع ه���ذه المحاوالت
التخريبية  ,بالمطالب ِة في تسريع تقديم
المتهمين الى االدع���اء العام  ,وتوجيه
رسالة قوية ودامغة  ,بالتوجه الى وكر
الفساد والفاسدين في المنطقة الخضراء
 ,للمطالبة باالسراع الفوري دون تأخير
 ,بتقديم المتهمين المتورطين في سقوط
محافظة الموص���ل  ,وكذلك ابداء الدعم
واالسناد الى الس���يد العبادي  ,لالسراع
بتطبيق حزمة اإلصالح���ات  ,واعطائه
عزماً جديداً لمواصلة مس���يرة اإلصالح
المطلوبة.
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ُ
«العمل عبادة» مقول ٌة نفهمها باخلطأ!

قبل أكثر من عش���رين سنة،
صرّحُت في جلس��� ٍة مع بعض
األصح���اب ،أن اإلنس���ان لم
يخلق للكد والتعب ،والركض
وراء كسب القوت ،ويستطيع
بل يجب عليه الخروج من هذا
اإلستغراب واضحاً
القيد ،فبدأ
ُ
علي
ل���دى أصحابي ،وأنكروا َّ
قولي هذا.
فالشيوعي منهم بدأ يتكلم عن
فضل العمل والطبقة العاملة،
ما يعرف ُه جميعنا ،واإلسالمي

لم يجهد نفس���ه في مناقشتي،
وإكتف���ى بقوله :إن���ك تخالف
والس ّ
���نة،
صري���ح الق���رآن
ُ
فالق���رآن يك���رر« :إعملوا»
والس ّ
���نة تق���ول »:العم���ل
ُ
عب���ادة» و» من بات ً
كاال من
عمل يديه ب���ات مغفوراً له»
ُ
وس���كت عندما رأيت إن ال
!
مستمع لكالمي ،فهؤالء الذين
َ
تحدثوا عن الطبقة العاملة لم
يكونوا منه���ا ،وإنما تعجبهم
الش���يوعية ،ألنه���م يرونها

تدعوهم إلى اإلنحالل ُ
الخلقي
وترك الدين ،إمّا اإلسالميون
فكان���وا يأخ���ذون أحكامه���م
الش���رعية مني ،كوني أتصل
بالمجتهدين ،وهم يخافون أن
يتصلوا بهم ،فلعل جهاز األمن
الصدام���ي يعتقلهم ويعدمهم،
وهذا كذب! ّ
وإنما هم يأخذون
من الدين ما يطابق أهوائهم،
أنا الي���وم أتكلم ،فمن ش���اء
فليسمع ومن ش���اء أن يضع
أصابع��� ُه ف���ي أُذن���ه فليفعل،

فالتطور التكنولوجي سهَّل لنا
فهم كثير من نظريات الفلسفة،
تل���ك اآلراء الت���ي توصل لها
الفالس���فة والحكماء ،ومنها
رأي���ي ال���ذي ما زل���ت أُص ّر
عليه ،فاإلنسان أعظم من أن
يُمتهن ،وأعظم من أن يعيش
ألشباع غرائزه ،اليوم نشرت
المواق���ع الخبرية ،أن اليابان
فتحت فندق���اً ،جميع موظفيه
من الروبوتات(اإلنسان اآللي
المبرم���ج) ،وفي المس���تقبل

حيدر حسين سويري
القريب ،ستقوم هذه الروبوتات
بالزراعة وتش���غيل المصانع
وخدمات الزبائن وإدارة جميع
شؤون الحياة اليومية ،حينها
ماذا س���يكون عمل اإلنسان!؟
أليس المتعة والراحة!؟ وهي
ُ
الجنة التي ُوع���د المتقون!؟
َّ
لك���ن «
«العم���ل عب���ادة»
العبادة ٌ
عمل» أيضاً ،فإذا كان
المقص���ود بالعمل إس���تخدام
األعض���اء ،ففي العب���ادة يتم
إستخدام األعضاء ،فهي عمل

وفق ه���ذا المفهوم ،وإذا كان
المقصود م���ن العمل التفكر،
فالعبادة تفك���ر ُ
حيث جاء في
الحديث» تفكر ساعة خي ٌر من
عبادة س���بعين سنة» ،أعتقد
أن ما أُريد م���ن هذه العبارة،
أن يكون العم���ل ً
قربة وتقرباً
إل���ى اهلل ،س���واء كان ذل���ك
بإستخدام األعضاء الخارجية
أو التفك���ر ،وأفضلها التفكر،
..فإنما يبلغ اإلنسان المراتب
العلي���ا والس���مو بواس���طة

في رفض الجديد وتقزيمه والتصدي للتجديد وتحجيمه
نش���ر ه���ذا المق���ال ف���ي جري���د
الصباح التونس���ية ،تحت عنوان
التربي���ة الجنس���يّة والتجديد في
13س���بتمبر ..1975أي من���ذ
 40سنة ،وكنت عندئذ في َريْعان
الش���باب ،متمرّدًا وثائراً على ّ
َّ
كل
قدي���م ،لذلك دعوت إل���ى تدريس
التربي���ة الجنس���يّة ،ضمن منطق
التجديد ،وأعيد اليوم نش���ر المقال
التح���والت
بإضاف���ات فرضته���ا
ّ
السياس���يّة والمعرفيّة ،خاصة بعد
انهيار اإلتحاد السوفياتي ،وظهور
فلس���فة النوع االجتماعي (فلسفة
علي أحدهم
الجن���در) ،هذا وقد ر ّد ّ
مقال
ف���ي ذات الصحيفة ،وف���ي ٍ
مطول ا ّتهمني فيه بالكفر والنفاق
ّ
واإلستهتار باألخالق والقانون.
ظاهرة الس���خط عل���ى كل جديد،
ظاهرة قديمة قدم اإلنس���ان الذي
ّ
كأني ب���ه قطع على نفس���ه عهد
الطعن ف���ي الجديد ،ول���و إرتقى
الى أعل���ى درجات س���لّم االبداع
ّ
والتغن���ي بالقدي���م
والج���ودة،
والتمسك به كصنم يُعبد وال ّ
يحطم،
ّ
ولو تدحرج هذا القديم الى أس���فل
درجات هذا الس���لّم ،والجديد الذي
نقصده ،قد يكون في مجال الشعر
واألدب أو الفلس���فة أو العل���م أو
ّ
الفن أو التربية ،وقد يكون رأياً في
الدين أو في عالم المال واألعمال،
أو في اإلقتصاد و السياسة ،ونحو
ذلك م���ن مجاالت الحي���اة الكثيرة
والمتع ّددة ،ففي مجال الشعر مثال
ج ّدد أبو تمّ���ام ،فاع ُت ِبرت إنتاجات ُه
الشعريّة في حينها إفساداً للشعر،
ث ّم اقتفى أثره شعراء ُكثر ،نقتصر
بالذكر منهم بعض شعراء العصر
ِ
الحديث الذين من بينهم الش���اعر
المج��� ّدد التونس���ي ،أبو القاس���م
الشابّي الذي سخر منه الجميع ،ال
بل وأقرب ّ
الن���اس إليه ،كما نذكر
منهم ش���عراء “الح���ر” و” غير
العمودي والحر” المتمرّدون على
التواقون أبداً
القصيدة العموديّ���ة ّ
بنفس شعري
إلى مسايرة العصر
ٍ
جدي���د ،ال ينته���ي بالضرورة عند
التفعيلة السادسة ،بل عند االنتهاء
من رسم الفكرة المقصودة ،وهذه
المقارب���ة الثوريّة جعلتهم يالقون
م���ن االنتق���ادات و م���ن التحقير
والتعيي���ر ،م���ا تنوء ب���ه الجبال،
ّ
لكنهم ظلّ���وا صامدين و تجاوزوا

الحواج���ز ليقينه���م م���ن وضوح
رؤيته���م وس�ل�امة مس���يرتهم،
وواصلوا الس���ير رغ���م العبوات
الناس���فة التي وضعت باستمرار
في طريقهم.
أمّا ف���ي مجال الفك���ر اإلجتماعي
التحرّري وتحديداً ،فيما يعبُّر عنه
اليوم بفلس���فة الن���وع االجتماعي
(فلسفة الجندر)  ،فقد ال قت ،دعوة
رائدي تحرير الم���رأة في الوطن
ّ
العرب���ي ،قاس���م أمي���ن(1863-
 )1908ف���ي مص���ر م���ن خالل
كتابه “تحرير المرأة”  ،والطاهر
الح��� ّداد(  )1899-1935ف���ي
تونس من خ�ل�ال كتابه “امرأتنا
ف���ي الش���ريعة والمجتم���ع” الى
إص�ل�اح وضع المرأة في بلديهما،
نفوراً شديداً وعزوفاً عنهما أش ّد
،ونق��� ًد كثي���راً ،وطعن���اً أكثر في
مضم���ون الدعوة من بعض رجال
الدي���ن ،وم���ن “المتمس���لمين”،
ترجمت ُه عاصفة من اإلحتجاجات،
وعبّرت عنه مقاالت كثيرة وكتب
عديدة ،وصفتهم���ا بال ّداعين إلى
االنحالل والسفورّ ،
لعل من أبرزها
فس َّفهَا
كتابين ر ّدا على قاسم أمين َ
آرَاء ُه وهما“ ،فصل الخطاب في
المرأة والحج���اب” لمحمّد طلعت
و “المرأة المسلمة” لمحمّد فريد
وجدي و كتاب “الحداد على إمراة
الح��� ّداد” أو( ر ّد الخط���إ والكفر
والبدع الت���ي حواها كتاب إمرأتنا
في الش���ريعة والمجتمع) للش���يخ
محمّ���د الصال���ح بن م���راد الذي
ر ّد عل���ى ّ
وش���وه
الطاهر الح ّداد،
ّ
ّ
وش���هر به أيّما تشهير ،أمّا
آرَاء ُه
ف���ي العلم ،فق���د كان غاليلي ّ
محل
اضطهاد ج���رّاء كلمة ّ
حق ،صدع
بها ،وحقيقة علمي���ة أثبتها حين
قال  ”:األرض تدور” ،كما كانت
نظريّ���ة التطور لعال���م البيولوجيا
تشارلز داروين ،الواردة في كتابه
الش���هير “أصل االن���واع” ّ
محل
تسفيه ورفض شديد من الكنيسة،
ُ
ق���وة اإليمان بما يعبّر عنه
مبعث ّ
الغرب باألس���طورة الدينيّة ،و ما
يسمّيه اإلسالم بالقصص القرآني،
ّ
ألن م���ا ورد ف���ي ه���ذه القصص
قليل
وتلك األس���اطير ال ي ّتفق في ٍ
أو كثير مع م���ا جاء به داروين،
وفي االقتص���اد السياس���ي ،كان
مضم���ون كت���اب “رأس المال”

ّ
مح���ل معارضة
ل���كارل ماركس،
عنيفة من قب���ل معارضيه عامّة،
س���يّما الطبقتي���ن البورجوازي���ة
التوجه الرأسمالي
والسياسية ذات
ّ
المتوح���ش الذي يعتم ُد على إقرار
ّ
ّ
حق الملكية الخاصة ،واس���تغالل
الطبقات الكادحة التي سعى كارل
ماركس ف���ي نظريّته لحمايتها من
هذا اإلس���تغالل المقيت ،ورغم ما
قي���ل وكتب ح���ول تجديد هؤالء
الجهابذة من ق���دح واضح وطعن
ج���ارح من ب���اب تنفي���س الحقد
على الجديد ببذاءة الش���تيمة ّ
لكل
مج ّدد ،فإن التاريخ الحديث أنصف
جهوده���م ،وهو يق���ف اليوم في
ّ
صفهم ،ليعلن أن تجديدهم ال يعتب ُر
ثورة فحس���ب ،بل وكذلك ثروة ال
ينضب معينها لفائدة اإلنسانية في
كل عص���ر ومصر ،فالش���اعر أبو
تمام ال���ذي أع ُت ِبر قديماً ،مفس���داً
للش���عر ،أصبح يع ّد اليوم من أقدر
أرباب الش���عر ،قديم���ه وحديثه،
باعتباره ّ
يصن���ف اليوم في رأس
قائم���ة المج ّددين الذي���ن أحدثوا
وأي ثورة في ميدان الشعر،
ثورة ّ
كما ّ
أن الشاعر أبو القاسم الشابي
يع ّد اليوم أيقونة الشعر في تونس،
َ
اآلفاق في كامل
وطبّقت ش���هر ُته
الوطن العربي ،و أمّا الشعر الح ّر
فقد أصبح أكثر ش���يوعاً ورواجاً
من الش���عر العمودي ،و المف ّكران
قاسم أمين ،والطاهر الح ّداد الذي
رُمي بالحج���ارة والزم بيته ح ّتى
موت���ه ،ولم يس���انده في دعوته ،
إلاّ نف��� ٌر قليل م���ن أصدقائه الذين
نذكر منهم على وجه الخصوص،
األديب والصحفي الهادي العبيدي،
إعترف���ت بهم���ا الي���وم ّ
منظم���ة
اليونسكو من بين أقطاب محرّري
المرأة الذي���ن تجاوزوا عصورهم
بأفكارهم الثوريّة الجريئة ،يضاف
إل���ى ذل���ك ّ
أن الرئيس التونس���ي
الحبي���ب بورقيب���ة ،وض���ع آراء
الح ّداد ،موضع التنفيد منذ س���نة
، 1956وق���ال قولته الجريئة في
ذل���ك الوقت  ”:س���أفرض حريّة
بق���وة القانون،
الم���رأة وحقوقها
ّ
ولن أنتظ���ر ديموقراطيّة ش���عب
من المنخدعين بالثقافة الذكوريّة
بأسم الدين” ،وأمّا نظريّة غاليلي
فق���د أضحت من البديهيات التي ال
يش��� ّكك فيها إلاّ معت���وه أو من به

حول فك���ري ،وأمّا نظريّة داروين
الت���ي كانت تكال له���ا التهم بغير
حس���اب من ّ
كل ح���دب وصوب،
فقد غ���دت اليوم نظريّ���ة علميّة،
تدرّس في المعاه���د والجامعات،
ّ
التحفظ���ات عليها هنا
رغم بعض
وهناك وبعض الكتب التي تس���عى
لتفنيده���ا ،وأمّا الفكر الش���يوعي
الماركس���ي ،فقد انتشر وساد في
أوروبا الش���رقيّة وعدي���د البلدان
األخرى بي���ن مختل���ف القارات،
ّ
ق���وة توازن ف���ي مواجهة
ليظ���ل ّ
النظ���ام الرأس���مالي الغربي على
مدى سبعين سنة ،ال بل وما يزال
يطبّ���ق ،بحذافيره إل���ى اليوم في
كوريا الش���مالية ،ووفق ما يعرف
في االقتصاد برأسماليّة الدولة في
الصين الش���عبيّة ،وفي جمهورية
فيتنام االشتراكية.
الحقيق���ة ّ
أن هذه األمثلة ليس���ت
ّ
مصغ���رة للباطل
س���وى ص���ورة
والزيف حي���ن تصرعهما الحقيقة
ّ
الح���ق الذي ال
ويذيبهم���ا وه���ج
تقوى علي���ه األباطيل ،كم���ا ّأنها
ال ّ
تمثل س���وى غي���ض من فيض
التجدي���د الذي يرج���ع رفضنا له
الى حبّنا أو ميلنا عموماً للكس���ل
الذهني ،ذلك ّ
أن القديم يكون عادة
واض���ح المالمح ال يكلّفن���ا جهداً
عن���د اس���تيعابه والتعام���ل معه،
وف���ق أس���لوب تعام���ل اآلخرين،
بينم���ا يكتنف الجديد عادة ش���يء
من الغموض واللب���س واإلبهام،
ممّا يدعونا الى ب���ذل الجهدّ ،
لفك
الغموض وإزالة اإلبهام وتوضيح
اللبس ،للتع���رّف على حقيقة هذا
الجديد ،ولتبدو لنا صورته ناصعة
ال تش���وبها ش���ائبة ،وهذا لعمري
ليس في متناول السواد األعظم من
ّ
الناس ،وعلى أعتبار ّ
إن اإلنس���ان
بطبع���ه يميل عموماً الى الكس���ل
أكثر من ميله الى البذل والعطاء،
فانه يش���هر س�ل�احه في وجه ّ
ّ
كل
ترو وتريّثن و هذه
جدي���د ،دونما ّ
ّ
س���نة اهلل في خلقه {ويستعجلونك
بالسيئة قبل الحسنة }.
ضمن هذا االط���ار طرحت بعض
األقالم ،منذ فت���رة ،قضيّة إدراج
التربية الجنسية في معاهدنا كمادة
رسميّة ،أو حتى شبه رسميّة ضمن
برامج الم���واد العلميّ���ة ،وكانت
صفح���ات بعض الجرائد مس���رحاً

سقوط املوصل يتحمل ُه أثيل النجيفي
وشيوخ ثوار العشائر املرتزقة فقط
الحكومة غير مسؤولة عن
س���قوط الموصل ،وال القيادة
العس���كرية مس���ؤولة ع���ن
سقوط الموصل ،وال الجيش
العراقي مسؤول عن سقوط
الموصل ،المسؤول المباشر
هو المحافظ أثي���ل النجيفي،
وأربعين ألف شرطي من أهل
الموصل  ،هم المس���ؤولون

عن حماية المدينة ،والذين
ت ّم تس���ريحهم بأمر النجيفي
الخائن ..هو المس���بب األول
واألخير عن سقوط الموصل،
ناص���ب الع���داء للجي���ش
العراق���ي ،وح���رّض أه���ل
الموصل ،وأطلق على الجيش
العراقي تس���مية  « :جيش
المالكي الصفوي اإليراني»

 ،ومعه ش���لٌّة من السياسين
الفاس���دين الذي���ن يعمل���ون
بش���كل مزدوج مع اإلرهاب
ٍ
ومع السلطة  ،سارقين أموال
الشعب العراقي ،وخير دليل
على ماذهبت إليه ،كالم وزير
الدفاع سعدون الدليمي ..رجل
دكتور م���ن أهالي الرمادي،
مثق���ف ،قال جمل���ة مُهذبة

في البرلم���ان ،تكفي لتبرئة
الحكومة والقيادة العسكرية
 ،وتحمّل أثيل النجيفي تبعات
سقوط الموصل ،وهذه الجملة
المهذب���ة هي ّ « :
إن الجيش
العراقي لي���س لدية حاضنة
بالمنطق���ة الغربية  ،ويطلق
على الجيش ،جيش المالكي
الصف���وي اإليراني» !! هذه

الجنسية الثانية ..أين الخلل ؟
الحقيق���ة ،لم تكن الجنس���ية
ُ
يحصل عليها
المكتس���بة التي
المواطن من دول���ة أخرى..
أي مواط���ن على هذه األرض
يوماً ،بالنس���بة ل���ي ،مدعاة
لالنزعاج أو مدعاة لالشمئزاز
أو أن ادع���و لت���رك تل���ك
الجنسية ،والبقاء على جنسية
البل���د األم،ب���ل بالعكس ،إن
وجود جنسية أخرى له فوائد
جمّة حس���ب رأينا المتواضع،
ُ
يحمل جنسية
فالمواطن الذي
إضافي���ة ،يعتب ُر ش���خصاً ذو
فائ���دة كبيرة لوطن���ه ،ويق ّدم
الكثير م���ن العلم والمعلومات
ُ
ويضي���ف أيض���اً ال���ى بلده،
مزي���داً مما ش���اهده في ذلك
البلد اآلخر م���ن تطور ورقي
وعادات جدي���دة ،هذا اذا كان
ذلك المواطن ش���خصاً عادياً،
ليس له أيّ���ة مؤهالت علمية
أو اكاديمي���ة  ،فه���و ودعني
أؤكد بالق���ولٌ :
ناقل لفايروس
العادات المكتسبة التي تساهم
برفع ش���أن بلده ،ألن ُه سينقل
له ما ش���اهده هنالك ،واقصد
أنا الصالح مما شاهده وليس
العادات السيئة التي ترفضها
مجتمعاتنا ،فهو س���فير متنقل
ربّما لحضارتين مختلفتين في
عاداتهم���ا وتقاليدهما ،أمّا اذا
يتمتع
كان ذلك المواطن الذي
ُ
بجنس���ية أخ���رى ،ويقيم في
دولة أخرى ،ويحمل مؤهالت
علمي���ة وأكاديمية ،كأن يكون
طبيباً أو عالماً أو مهندس���اً،
فه���و بالتأكيد يعتب��� ُر ً
عقال أو
طاقة مضافة الى حاجة البلد،
وينق���ل لبل���ده ما درس���ه أو

علوم أخرى،
تعرف عليه من
ٍ
ويضعها بين يدي أهله ووطنه
وشعبه.
ليس عيباً أن يحمل المواطن
جنس���يتين أو ث�ل�اث من دول
مختلف���ة ،وه���ذا األمر ليس
ٌ
ومعروف على مستوى
غريباً،
العالم ،فالظروف السياسية أو
األمني���ة أو االقتصادية وربّما
ٌ
ظروف أخ���رى قاهرة ،تجعل
المواطنين يغادرون بلدانهم،
ويطلبون ّ
حق اللجوء في بالد
أخرى ،وهذا مكفول بالقوانين
األممية ،فيعطى ذلك المواطن
ّ
حق المواطن���ة في البلد الذي
أخت���اره ،وله ّ
الحق باالحتفاظ
بجنس���يته األم ..لي���س عيباً
ّ
كل هذا كم���ا قلت ،لكن العيب
أن تصبح تلك الجنس���ية التي
تحمله���ا ،عبئ���اً عل���ى بلدك
ّ
ألعمال
وتس���خرها
وأهل���ك،
ٍ
تنافي ما مرجو منها ،وشاهدنا
ذلك ف���ي الع���راق ،خصوصاً
العراقي���ون
المواطن���ون
الحاملي���ن لجنس���ية دول���ة
أخرى ،وع���ادوا الى العراق،
وه���م يعتق���دون ،أنه���م ذي
شخصية متميزة ،أو يتعالون
على غيرهم ،أو يعتقدون أنهم
أفضل من أقرانهم العراقيين،
وربّم���ا يتص���رف بتصرفات
مجتم���ع ،له
مرفوض���ة ف���ي
ٍ
عادات وتقالي���د مختلفة عن
ذل���ك البل���د ال���ذي كان فيه،
وه���ذه تعتب ُر مدعاة لألنزعاج
والقل���ق م���ن ذل���ك المواطن
 ،ت���رك الع���راق ع���دد ليس
قليل م���ن المواطنين ،نتيجة
الظ���روف الصعب���ة الذي م ّر

بها العراق ،نتيجة التصرفات
الهوجاء الت���ي كان يتصرفها
رأس النظام الس���ابق ،فهرب
الناس من الع���راق ،وطلبوا
اللجوء في بلدان مختلفة من
العال���م ،بعضه���م حصل على
لجوء إنساني أو اقتصادي أو
ٍ
سياسي ،وهلم جر بعد سقوط
النظام ،وأخت�ل�اف االوضاع
بين مرحلتي���ن ،وعاد اآلالف
م���ن العراقيي���ن المهاجرين،
والذين حصلوا على الجنسية
األخرى ،واستبشر العراقيون
به���ؤالء العائدي���ن خي���راً،
حتى إن البعض اُ
س���تقبل في
ِ
العراق كما يُس���تقبل األبطال،
وأقاموا له األف���راح  ،وجاء
ّ
المهنئ���ون ،ألن��� ُه أبن
إلي���ه

بلدهم أو أبن مدينتهم ،وهرب
كمواطن ،وع���اد اليوم ظافراً
الى حض���ن تلك البل���دة التي
ُ
تحم���ل له كل مش���اعر الحب
والش���وق ،وم���ن ضمن من
عاد الى الع���راق ،الكثير من
األخوة والذين هم اليوم على
دفة الحكم في العراق من قادة
وأعضاء برلمان ورؤوس���اء
اح���زاب سياس���ية ،وضباط،
وكان المواط���ن العراق���ي
عول
الفقي���ر والمس���كين ،قد ّ
على هؤالء القادمين بالكثير،
ألنتش���اله من محن���ه الى ب ّر
األمان ،وجعله يعيش مرحلة
أخرى ،بعيدة ع���ن تصرفات
الش���موليين والدكتاتوريين،
ألن ه���ؤالء يحمل���ون أفكار

ل�ل�آراء المناص���رة والمناهضة
لهذه القضيّة ،إلاّ ّ
أن اللاّ فت للنظر
والمثي���ر لألهتمام في هذه اآلراء،
هو ش���به إجماعها على الزعم ّ
أن
التربية الجنسيّة تربية ال أخالقيّة،
وتحول
تش ّكُل إهداراً للقيم النبيلة،
ّ
مجتمعن���ا “المحاف���ظ” حتماً الى
مجتمع متس���يّب ،فاسد و موبوء،
وهذا افتراء يدحض نفسه بنفسه،
أن مجتمعنا لم يعد محافظاً
باعتبار ّ
من زمانّ ،
ولكن���ه بقي على حاله
بشقيه قد ّ
أن شبابنا ّ
رغم ّ
إطلع وما
يزال على كتب التربية الجنس���يّة
المس���توردة التي تغزو المكتبات
وأسواق الكتب القديمة ،ولقد أ ّكدت
أكثر من تلميذة وطالبةّ ،أنها تطالع
ه���ذه الكتب بالمبي���ت خفية ،رغم
تشديد الحراسة عليها إداريًّا ،ذلك
ّأنها ّ
فضل���ت اختبار قضيّة الجنس
ّ
واالطالع على خفاياه���ا العلميّة،
ّ
لتجنب الوقوع في المحظورّ ،إنها
بحس���ها الواعيّ ،
أن تكبيل
أدركت ّ
العقول باألوهام والترّهات ،أخطر
من ش ّد األيدي واألرجل ،وإعاقتها
باألغ�ل�ال واألثقال عن كل حركة،
كم���ا أدركت ّ
أن إلمامه���ا بالتربية
الجنسيّة ،قد يصونها صوناً نهائيًّا
من ّ
التبذل ،ويبعدها عن الدناءات
ويحميه���ا م���ن مر ّكب���ات النقص
المتولّ���دة عن الجه���ل و الكبت،
إن علم النفس يؤ ّكد على ّ
علماً ّ
أن
جميع الغرائز التي ال تجد ً
منفذ لها
تتحول الى الداخل في
الى الخارجّ ،
ش���كل مر ّكبات نقص وعقد نفسيّة
عصية العالجّ ،
إن التربية الجنسيّة
تعتبر من المواد األساس���يّة التي
يجب تضمينه���ا في برامج تعليمنا
لش��� ّدة التصاقها بحياة الفرد عامّة
أخص،
وحيات���ه الجنس���يّة بوجه ّ
باعتبار ّ
إن الغريزة الجنس���ية أو
الليب���دو ( ) La libidoكم���ا
يسمّيها عالم النفس فرويد ،ومن
قبله الفيلس���وفان سانت أوغستان
و باروخ سبينوزا ،تنشأ مع الفرد
من���ذ والدته ،ث ّم ه���ي ّ
تغطي كافة
نموه
مراحل حياته،
وتتطور أثناء ّ
ّ
وفق ثالث مراحل ،أوالها المرحلة
“الفميّ���ة “ الت���ي يش���عر خاللها
الطفل ّ
مص أي ش���يء،
بلذة عند ّ
وثانيها “المرحلة الشرجيّة” التي
يش���عر خالله���ا الطفل ّ
بل���ذة عند
قض���اء حاجته ومالمس���ة عضوه

التفكر.بقي شئّ ..
إن أكثر ما
وصفته الكتب الس���ماوية من
الجنان ،إنما هي جنان دنيوية
وليس���ت أُخروي���ة ،والجنان
الدنيوية س���تصل إليها العلوم
ً
عاجال
التكنولوجي���ة الحديثة،
أم ً
آجال.

المهندس فتحي ّ
الحبوبي

التناسلي وفي التمزيق والتحطيم،
وأخيراً المرحلة الجنسيّة الحقيقيّة
الت���ي يهت��� ّم خاللها بمباش���رته
للعمليّة الجنس���يّة ،وممّا ال جدال
حوله وال ّ
شك يعتريهن ّ
إن التربية
الجنس���يّة كغيره���ا م���ن ضروب
التربي���ة ،له���ا قواعده���ا العلميّة
الصرفة ،وأس���اليبها البيداغوجيّة
الخاصة ،وهي ليس���ت دروساً في
ّ
يتوهم
الفجور واالس���تهتار ،كما
البعض ممّ���ن يتعامون عن رؤية
الواقع الصارخ لمجتمعنا المنفتح
الذي ي ّدعي البع���ض ّأنُه محافظ،
وه���و ليس كذل���ك ،كم���ا ّ
أن هذه
التربية ليس���ت دعوة الى الخالعة
واالباحيّ���ة المقيت���ة وممارس���ة
الجن���س على قارعة الطريق على
مرأى ومس���مع الم���ارّة ،بل هي،
عل ٌم قائم بذات���ه يبحث في تركيبة
األعض���اء التناس���ليّة وعالقته���ا
ببعضها البع���ض ،ودور كل منها
في عمليّة االنجاب ،ومن المفترض
معرفته وفق قول سقراط “أعرف
نفس���ك بنفس���ك” ّ ،إني كثيراً ما
تس���اءلت  :كيف يمكن للش���باب
ً
مس���تقبال ،أسرة سعيدة
أن يبني،
على أنقاض جهل���ه وحطام تقاليد
مجتمعه ّ
بغثها وسمينها ،فهل رأينا
مرّة واح���دة عبر تاريخنا الطويل،
إن الجه���ل ينج���ب غير الش���قاء
والمآس���يّ ،
وأن الكبت يولّد غير
العقدّ ،
إن التربية الجنس���يّة التي
ندع���و إلى إقراره���ا ّإنما تنضوي
بالتأكيد في س���ياق مفهوم تربوي
سليم ،ما يجعلها تسهم في إعطاء
نف���س وروح جديدي���ن لمفه���وم
الزواج على قاعدة معرفيّة صلبة،
قد تس���هم ف���ي التفاه���م الفكري
والعاطفي ،وقد يذهب البعض إلى
ّ
أن تعلّم ودراسة التربية الجنسيّة
ينبري عنها حتماًُ ،
إقبال ش���بابنا
بنهم كبير،
على ممارس���ة الجنس ٍ
يذيّله إنهيار سلوكي وعبث بالقيم
وإس���تباحة للحرم وفقدان للهمم،
ممّا يش���ين إلى مجتمعنا ويجعل ُه
كثي���ر أو قليل
غي���ر مختل���ف في
ٍ
ع���ن المجتمع الغرب���ي في جزئه
ّ
لك���ن ذلك ،في���ه مجانبة
المائ���ع،
للص���وابّ ،
ألن واق���ع التجرب���ة
الغربيّ���ة في هذا المضم���ارّ ،
يفند
هذا المنحى ف���ي التفكير ،ويجعل ُه
من قبيل الرطان���ة واإلفتراء على

التربية الجنس���يّة التي لم يقحمها
الغرب ضمن برامجه التعليميّة ،إلاّ
ليوقف تيّار التصرّف األرعن الذي
جرف أغلبيّة الشبّان ،وجعلهم في
فإن ّ
المهاوي يتر ّدون ،لذلك ّ
تبني
هذه التربي���ة في الوطن العربي ال
يمكن اعتباره بح���ال من األحوال
كغاية في ح ّد ذاتها ،بل كوس���يلة
لغايات عديدة ،قد ال ندرك أبعادها،
طالم���ا بقين���ا ننظر إلى األش���ياء
بمنظار ضعفاء البصر ،ونف ّكر فيها
بعقليّة األجداد المكبّلة في األغلب
بض���روب كثي���رة من الش���عوذة،
ٍ
وصن���وف عديدة م���ن الخرافات
وفن���ون متع��� ّددة م���ن الترّهات،
ألصق���ت بالدي���ن زوراً وبهتاناً،
وص ّدقها البس���طاء المخدوعون،
وتعصب���وا له���ا ،باعتبارها جزءاً
ّ
ال يتج��� ّزأ م���ن ال ّدي���ن ،فيما هي
ليس���ت كذلك ،بل ّ
إن الفهم القاصر
والفك���ر الملتحف بعب���اءة ال ّدين
والمنح���رف لبعض ش���يوخ الفقه
الذي���ن ال يختلف���ون كثي���راً عن
باب���اوات ( )Les papesروما
المانحي���ن في القرون الوس���طى
المظلمة ،لصك���وك الغفران -لمن
يرضون عنهم ،ه���و الذي جعلها
كذلك ،ولكن م���ا أبعد األرض عن
ّ
الحق
الس���ماء ،وما أبعد ال ّدي���ن
المش���وه الذي
ع���ن الفكر الديني
ّ
لم يجته���د إلاّ في توس���يع دائرة
التحري���م والتضييق عل���ى ّ
الناس
ومعاداة ّ
كل جديد ،باعتباره بدعة
وضاللة ،والمفارقة ّأننا نظرنا إلى
الغرب وهو يج��� ّدد ويبدع في كل
ي���وم ولحظة ،فاذا بن���ا ننبهر به،
ونس���تورد ونس���تعمل كل جديده
وإبداعات���ه دون وضعه���ا مطلقاً
في خانة البدعة والضاللة ،بدليل
ّ
أن الدواعش أنفس���هم يستعملون
بإتقان ّ
كل التكنولوجيات الحديثة
رغم إيمانهم بترك البدع !!

علي محمد الجيزاني
ناشط مدني
اإلشارة تكفي لإلنسان الحليم
بأن يق���ول :الحكومة بريئة،
والضب���اط ابرياء ،والمحافظ
هو الذي س���لّم الموصل الى
ثوار العش���ائر ( األربعيّة –
المذاهب األربع اإلس�ل�امية)
ومن ث ّم انقلبت عليهم داعش،
وت��� ّم تصفي���ة قس���م منهم،
والقس���م اآلخر ،ه���رب الى

أربيل والى عمّان ،ويتلقون
المساعدات المالية اآلن من
الخنجر ،ومثن���ى أبن حارث
الضاري ،وهم الوسطاء من
دولة قط���ر ،لكن من الممكن
أن تق���وم القيادة العس���كرية
بمحاس���بة الضباط المتهمين
باخت�ل�اس روات���ب الجنود
الفضائيين من الجيش ،اثناء

المعركة ..هذا ممكن لحماية
وقوة الجيش ،وعدم السماح
ّ
بتس���ريب الجنود الفضائيين
من الواجب المق ّدس لحماية
العراق .

حمزة الجناحي

حض���ارة أخ���رى غربي���ة أو
لبع���ض الدول األخ���رى التي
مناح أخرى
سبقت العراق في ٍ
من الحي���اة ،وهكذا وصل الى
الحكم ما يقارب اكثر من 17
وزيراً ،وه���ذا عدد ليس هيناً
لمجل���س وزراء ،يتجاوز 30
وزي���راً ..أي اكثر من نصف
الع���دد وبعض الن���واب أيضاً
من الذين حصلوا على جنسية
أخرى ،وصل عددهم الى اكثر
من  56نائباً ،وربّما اكثر من
هذا الع���دد ،وه���ؤالء عندما
جائوا ال���ى تلك المناصب عن
طريق االنتخابات ،لم يعترض
عليه���م المواط���ن ،وذه���ب
ً
فعال النتخابه���م ،والمصادقة
على ترش���يحهم ،باعتبارهم

اُناس���اً مؤهلين لحمل األمانة،
ولم يعت���رض المواطن يوماً
عل���ى هؤالء الذي���ن يحملون
جنس���ية أخرى ،ب���ل بالعكس
اعتبرهم عون���اً لخروجه مما
هو فيه ،لكن األيام ولألس���ف
الش���ديد ،اثبت���ت عك���س ّ
كل
تل���ك التص���وراتّ ،
وكل تلك
االعتق���ادات الت���ي ذهب بها
المواطن ،فلقد اكتش���ف ذلك
المواط���ن ،وبحك���م التجربة،
ّ
ش���ك فيه ّ ،
إن هؤالء
ومما ال
قدِموا ليس لخدم���ة العراق،
بل لخدم���ة مصالحهم ،وأنهم
جائوا لقضاء مرحلة عمرية،
ويعودون الى بلده���م الثاني
الذي اعطاهم تلك الجنس���ية،
فلقد اثبتت الس���نين الماضية
إن الكثير م���ن هؤالء والذين
اس���تلموا مناصب���اً مهم���ة،
قد ص���اروا إمّ���ا ُس���رّاقًا أو
انتهازيين لمناصبهم ،أو انهم
ألغراض ش���خصية
يعملون
ٍ
بحتة أ ّدت اعمالهم المش���ينة
الى فشل الكثير من المشاريع
القادم���ة،
االس���تراتيجية
والمرسومة ،وفشلهم هذا زاد
من المعاناة ،فوزير الكهرباء
السابق ايهم الس���امرائي أو
وزير الدفاع السابق شعالن،
أو وزير التجارة الس���وداني،
والقائم���ة طويل���ة  ..فهؤالء
بمجرد أن ُع ِرفت نواياهم وبان
فش���لهم ُ
وق ّدم���وا للمحاكمة،
وقف���وا يلوحون بجنس���ياتهم
األخرى امام الشعب ،وبإتاحة
أي فرصة بس���يطة هرب الى
تلك البل���دان الت���ي اعطتهم
الجنس���ية على الرغم من إن

الدس���تور العراقي ،فيه مادة
تعالج ه���ذا الموضوع ،وهي
الم���ادة ، 18والت���ي ُتل���زم
منصب
المسؤول الذي هو في
ٍ
س���يادي أو أمني أو تشريعي
مه���م ،التخلي عن جنس���يته
المكتس���بة ،ويشمل هذا هيئة
الرئاسة والبرلمان والمجالس
المحلي���ة والس���فراء والقادة
األمنيي���ن والضباط الكِبار من
قادة الفرق ،والغرض من تلك
الفقرة الذي وضعها المشرّع
هو أعتبار الجميع سواس���ية
امام القانون العراقي والقضاء
،كذلك ال يسمح ألحد بالتحجج
بجنس���ية أخ���رى أو مواطنة
أخرى غير العراقية ،والجميع
يخضع للقانون العراقي ،لكن
وليومن���ا هذا ،ل���م يتخلى أي
من هؤالء المس���ؤولون وهم
بالعش���رات عن جنس���ياتهم
الثانية ،خوفاً وكما أعتقد من
تعرضهم للمسائلة ،وتحويلهم
ال���ى الجه���ات القضائية في
ح���ال ارتكابهم أي خطأ ،وبما
إن ه���ؤالء اليوم ه���م القادة
الح ّكام ،بقيت جنسياتهم
وهم ُ
المكتسبة ،ولم يتخلوا عنها،
وأثبت���ت االح���داث أنه���م لم
يكون���وا وطنيي���ن بالمعن���ى
الكام���ل للوطني���ة ،ب���ل إن
وجودهم في الع���راق مؤقت
لتحقيق أحالمهم والعودة من
حيث أتوا !!

