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العدد 2458 :

ُ
يتصل بك !؟
البيت . .
كمال سامي القاضي
ُ
بينما ُ
ارتش���ف فنج���ان قهوتي في مقهى
كنت
بن رضا علوان ،الكائن في الكرادة الش���رقية،
ّ
رن جرس هاتف���ي ،فأجبت على االتصال الذي
وردني م���ن صديقي ،و قب���ل أن أنطق بكلم ٍة
واحدة تفاج���أت بصوت صديقي القلق وكلماته
المتبعث���ره ..ق���ال ل���ي  ( :كماال ..آس���ف ال
ألغ الموعد ،فأنا اآلن
ُ
أس���تطيع المجيء اآلنِ ،
في المستش���فى برفقة «البيت» وحالته صعبة
بحرف
ج ّدًا ) !! انتهت المكالمة دون أن أتفوه
ٍ
واحد ،ول���م أفهم ماذا يفعل برفق���ة البيت في
المستش���فى ..تساءلت في نفس���ي  :هل ُ
البيت
ُ
ُ
يمرض
فالبيت جم���اد ال
يمرض ؟ قطع���اً ال ،
وال يم���وت  ..بعد أن ألغ���ى صديقي الموعد،
ُ
تجولت
وذهب برفقة البيت الى المستش���فى ،
ً
وصوال ال���ى «جبار أبو
في ش���وارع الكرادة
الشربت»  ،وقفت امام «الكاشيير» ،ألدفع ل ُه
ثمن عصير الرم���ان  ،كان ُ
يقف بجانبي ٌ
رجل
طويل القامة ذو بشرة سمراء ،يرتدي نظارات
طبية م���ن ن���وع (ّ ،)Ray Ban
رن جرس
هات���ف هذا الرجل وهو م���ن نوع I Phone
(.. Plus 6آه  ..مت���ى أحص���ل عل���ى واحد
ُ
ش���اهدت من المتصل
منه ؟) عل���ى كل حال،
عيني على شاش���ة
على هذا الرجل ،فقد وقعت ّ
الهات���ف دون قصد من���ي أو فضول  ،فوجدت
ُ
يتصل بـه ،ابتعد الرجل من امام
ّإن���ُه «البيت»
بهدوء،
الكاش���يير ..وقف جانباً ،وبدأ الحديث
ٍ
يفصح ويكش���ف النقاب إن البيت مسيط ٌر على
ُ
مجري���ات األم���ور  ،فالي���وم االزواج يطلقون
عل���ى زوجاتهم مصطلح���ات عجيبة وغريبة،
فالبعض يقوم بحفظ رقم هاتف زوجته ،ويطلق
علية تس���مية «البي���ت» أو «الداخلية» أو «
أم الجه���ال» فكثي���رة هي المس���ميات  ،وتجد
نفس األش���خاص الذين يطلقون على زوجاتهم

تس���مية البيت  ،كانوا في السابق قبل الزواج،
يستخدمون كلمات أخرى مثل ( My love ،
 )My soul sweet heartهنا اس���تعمال
كلم���ة البي���ت مج���از ال حقيقة ،واالس���تعمال
المجازي كما يعرّفُه أصحاب اللغة ،هو استعمال
األلف���اظ في معنى آخر لم يوض���ع لها  ،ولكن ُه
يشابه ببعض األوجه المعنى الذي وضع اللفظ
له  ،فقد ُ
كثر استعمال المجاز في كالم العرب ،
شعراً ونثراً في أمثالهم وخطاباتهم و رسائلهم
 ،ومثال ذلك قول الشاعر  :قامت تظللني ومن
ش���مس تظللني من ش���مس  ،نجد إن
عجب ..
ٌ
كلمة «الشمس» استعملت في معنيين ،احدهما
المعن���ى الحقيقي للش���مس ،والثاني إنس���ان
ّ
وضاء الوجه يش���به الش���مس في التألق  ،إمّا
موضوع الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم ،
فقد شغل الدارس���ين قديماً وحديثاً ،وجرى في
ٌ
س���جال طويل على أعتبار إن القرآن كلّه
ذلك
حقيقة وإن اشتمل على المجاز  ،كما إن فريقاً
آخر اساء التمييز بين المعنى الحقيقي والمعنى
المج���ازي الوارد في���ه  ،فأ ّدى به���م ذلك الى
س���وء فهم في تفسير النصوص القرآنية  ،كما
سوء في
أ ّدت تفس���يراتهم لمعاني االلفاظ الى ٍ
عقيدتهم ،فعند تفس���يرهم لقوله تعالى ( :وسع
كرسية السماوات واالرض) ( -البقره، )255/
فسروا (الكرسي) تفسيراً مادياً  ،فقالوا إن هلل
ّ
كرسيًّا عظيماً مصنوعاً من الخشب  ،فأستعمال
المعاني المجازية ،ليست ظاهرة وليدة اليوم ،
ب���ل ُ
منذ القدم  ،فالعرب يكثرون من اس���تعمال
المجاز في كل أم���ور حياتهم حتى ذهب بعض
علماء اللغة الى القول  :إن اكثر اللغة مجاز ال
حقيقة ،فيقال  :جاء الصيف وانهزم الش���تاء ،
وأخيراً اتصل بي صديقي ليخبرني إن «البيت»
ً
«مشتمال» صغيراً .
بصحة جيدة وأنجب

التحرش حالة غير حضارية
األسباب والحلول
عبد الخالق الفالح

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ربّما لن تجد أختالفاً واضحاً بين الرؤية
شخص ما حول ماهيتها،
التي قد يتبناها
ٌ
لكن مع ذلك تبقى دائماً ُ
بعض االشكاليات
تتضح من خ�ل�ال البيئة واالجتماع
التي
ُ
أمور
والدين والفكر والسياسة ،وجملة
ٍ
أخرى ،تظه��� ُر آثارها على المس���توى
االدراك���ي للف���رد .لعل تنام���ي ظاهرة
التح���رش ف���ي المجتمع م���ن الجوانب
الس���لبية للرؤى  ،و التى ُ
كثرت مؤخراً
ف���ي العراق ،وس���اعد على انتش���ارها
االنفالت األمني وكثرة الوقفات الدراسية
واالحتجاج���ات الغير مب���ررة ،والفراغ
الهائل الذي يعاني منه الش���باب ،بسبب
البطالة المتفش���ية ،واختفاء االنش���طة
الرياضية ومستلزماتها التي يُف ّرُغ فيها
وتحولها إلى ساحات
الش���باب طاقاته،
ّ
قمامة أو بناء العش���وائيات أو اس���واق
مبعثرة فاقدة ألبس���ط مقومات النظافة،
جوًا لالنحراف الخلقي الذى فتح
مما خلق ّ
الباب عل���ى مصراعيه للتحرش اللفظي
وش���باب اليفرّقون
أو الجسدي للمرأة،
ٌ
بين آنسة أو امرأة بصورة ،جعلت االباء
واألمه���ات يرتعدون خوف���اً على بناتهم
اثناء ذهابهن للنزهة أو التعليم أو القيام
ٌ
صمت
بمهام العمل لألس���رة ،يقابل ذلك
اجتماع���ي وعج ٌز رس���مي ،اليوم وكما
نشاهد في الش���ارع زاد التحرش أكثر
من السابق ،ألن معظم الفاعلين يعرفون
إن ليس هنالك من يردعهم ويوقفهم عند
اخطائهم في بل ٍد مازال يحاول اإلمس���اك
بملفه األمني ،وقمع العمليات اإلرهابية
المس���تمرة ،ومحاولة إيقاف م ّد الفساد
اإلداري والمالي ال���ذي أصابه ُ
منذ اكثر
من أربع���ة عقو ٍد ماضي���ة ،والعقوبات
االقتصادي���ة التي ُف ِرض���ت عليه ،نتيجة
اخط���اء النظ���ام المقبور للبع���ث ،وما
بعده وم���ن حال���ة اإلرباك الذي س���اد
المجتمع ،وعدم الثبات في المؤسس���ات
االجتماعي���ة والتربوي���ة ،والتخبط في
التخطيط لألنش���طة الرياضية السليمة،
وبُعدها عن التخص���ص والكفاءة ٌ ..
كل
في مجال اختصاصه ،ومع األس���ف إن
قوة الشخصية لدى الكثير من العامالت،
ّ
ورفضهن قبول ذلك في الوظائف العامّة،
أ ّدى الى حرمانهن من التدرج الوظيفي
والحواف���ز المالي���ة  ،مقارنة بزمالئهن
الذكور ،رغم تفوقهن على بعضهم ،علماً
ً
وعم�ل�ا ،ولم يقتص���ر التحرش
وخبرة
بالنس���اء على مرافق العمل والس���وق
ووس���ائل النقل العامّة ،ب���ل وصل إلى
الحرم الجامعي ،وفي المدارس سيّما في
مرحلتي االبتدائية والمتوس���طة ،نتيجة
ّ
تباين أعمار الطلبة ,فضالً عن انتش���ار
األجهزة ذات التكنولوجيا المتطورة التي
ُ
تعرض
تتي���ح فتح المواقع اإلباحية التي
ُ
برامج���اً وأفالم���اً ،تثي ُر الغري���زة لدى
الجانبينن و مغايرة للتقاليد اإلس�ل�امية
ُ
تحمل في طيّاتها
وهذه البرامج واألفالم
س���لوكيات س���لبية ،تؤث ُر على الشباب
عامّ���ة والمراهقين خاص���ة أكثر ،مما
يدفعه���م الى القيام بهذه األعمال ،بهدف
التخلص من الشحنات الغريزية ،وطبعاً
ّ
نوع
إن صفة التح���رش تطلق على أي ٍ
من الكلمات الرخيصة الغير مقبولة ،أو
القيام بأفعال لها إيحاء جنسي مباشر أو
ُ
وتنتهك السمع أو البصر
غير مباش���ر،
أو الجس���د ،وتنتهك خصوصية الفرد أو
مشاعره ،وتجعل ُه ال يشعر باالرتياح أو
عدم اإلحساس باألمان والخوف ،ويشمل
التح���رش باللم���س ،و
بالنداءات أو اإليحاءات،
بالعي���ن ( الغمز ) ،أو
بالمالحقة والتتبع ،ومع
مس���تخدمي
تزايد عدد
ّ
اإلنترنت وم���ن لديهم
حس���ابات على شبكات
اإلجتماعي،
ال ّتواص���ل
ّ
ُ
ُ
وحي���ث ي���زداد ع���دد

مستخدمي األجهزة اإللكترونيّة الم ّتصلة
ّ
باس���تمرار باإلنترن���ت ،لم تع���د ظاهرة
الجنسي ،تقتص ُر على التحرش
التحرّش
ّ
المباش���ر بالضحيّة ،بل أصبح في إمكان
المتح ّرش الوصول إل���ى الضحيّة داخل
وقت
أي ٍ
بيتها ،وفي مكان عملها ،وفي ّ
الكترونياً ،أو عبر وسائل التخزين التقنية
الرخيصة ج ّدًا في ظل انعدام نظام التفتيش
المحكم ،وروتينية نظام الباحث النفسي
والترب���وي أو فقدان���ه ف���ي المدارس,
ً
فض�ل�ا ع���ن التس���يب وفس���اد الكوادر
التدريس���ية واالنتقائية والمحسوبية في
تعيين م���دراء المدارس غي���ر االكفاء،
كما ّ
إن بعض الفتيات والنس���اء الالتي
يرتدين مالبس���اً مغرية وغير محتشمة،
ُ
تبعث في نفوس الش���باب غريزة في ظل
ُ
فتحدث
عدم وجود وعي لدى الش���باب،
ه���ذه الظواهر ،وقد تزول اذا ما تس���لح
الش���باب بروح اإلسالم وتتبع الشريعة
اإلس�ل�امية والقرآن الكريم في آية 33
ُّج
َّج َن َتبَر َ
 األح���زاب يق���ول َ ( :ولاَ َتبَر ْ���ى ) وه���ذا يح ّتم على
اهلِيَّ��� ِة الأُْولَ ٰ
ْال َج ِ
الجميع التضامن والعمل ،وإنطالقاً من
العائلة من أجل نش���ر القيم االجتماعية
لبلدنا ونش���ر التعاليم اإلس�ل�امية بين
الطرفين النس���اء والرجال..اذاً الب ّد من
مواجه���ة األس���رة لهذه الظاه���رة  ،و
التنشئة االجتماعية واألخالقية والدينية
والتربية على أس���اس ّ
حق اإلنسان في
صيانة ش���رفه وجس���ده ومال���ه ،وإن
العملية لم تعد قاصرة على الممارسات
الّتي تتع ّرُض لها الفتيات في الش���وارع
خالل المناس���بات واألعي���اد فقطّ ،
لكنها
أصبحت ته��� ّدد ّ
كل فت���اة ،وهي في أي
مكان وزمان..
تتصف���ح حس���ابها ً
مثال على ش���بكات
ُ
اإلجتماعي .كم���ا ّأنها لم تع ّد
ال ّتواص���ل
ّ
تس���تهدف الفتيات خاصةّ ،إنما أضحت
ته ّدد الشباب أيضاً ،وإن كانت بنسب ّ
أقل
م���ن تلك الّتي تتعرّض لها الفتيات ،وفي
ّ
ّ
وتخفي المتحرّش وراء شاشة
ظل تنامي
صغيرةّ ،
فإن المواجه���ة ال ب ّد أن تكون
بغطاء ترب���وي صالح ،وعدم
مجتمعيّة
ٍ
اإلعتماد على الطرق القانونية فقط ،كما
يجب التعامل مع الجنس الناعم باعتباره
إنس���اناً ولي���س مجرد وع���اء للجنس،
إن كس���ر الصمت تجاه جرائم التحرش
الجنسي ،لن يتم إلاّ برفع مستوى الوعي
بحقوق المرأة ،لوقف ه���ذه التصرفات
ُ
التلي���ق بالمجتمعات
الش���اذة  ،والت���ي
اإلنس���انية والتقرّها األديان السماوية،
إن الوالدين رغم انش���غالهما في توفير
مس���تلزمات العائل���ة و الم���ال من أجل
مواجهة أعباء الحياة  ..س���ورة التغابن
 آي���ة  ((14إنما أموالكم وأوالدكم فتنةواللهّ عن���ده أجر عظي���م)) ،لكن من أهم
وظائف االباء ه���ي تربية األبناء وعدم
تركه���م يلهون في الش���وارع ..يلتقون
بأصدقاء الس���وء ،ويقفون في الطرقات
ترغيب
 ،يعترضون الفتي���ات !! عليهم
ُ
استغالل جيد ألوقات الفراغ,
ابنائهم في
ٍ
ودفعهم نحو المش���اركة في المعسكرات
بأشراف مختصين وغيرها من األنشطة
السليمة التي ُ
يمكن أن يخرج فيها الشباب
شيء
طاقاته وحماسه ،ويشغل وقته في
ٍ
مفي���د ،دون الحاق الض���رر باآلخرين،
اآلية القرآنية الـ  46من سورة الكهف
(الم ُ
تقولْ :
ون ِز َ
َال َو ْالب َُن َ
ين ُة ْال َحيَا ِة ُّ
الد ْنيَا ۖ
ات َخ ْي ٌر ِع ْن َد َرب َ
ِح ُ
َو ْالبَا ِقي ُ
ِّك َث َوابًا
َات َّ
الصال َ
َو َخ ْي ٌر أَ َملاً ) ،والدولة عليها المس���ؤولية
العظمى لتأس���يس الش���رطة المجتمعية
واآلداب أو المراقبة الغير محسوس���ة،
ويمك���ن أيضاً العمل عل���ى إيجاد غرف
لالرش���اد في الحدائق العامّة والموالت
التي تتكاث ُر فيها العوائل ،ولإلعالم دو ٌر
مهم ف���ي تنمية أخالقيات الش���باب نحو
السبل الصحيحة للمعايشة في المجتمع،
والنهي عن المظاهر الغي ُر سليمة فيه .
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لمن والء  ..السفير حامل جنسية أرض السفارة
الجمي����ع يعل���� ُم مام ّر بالع����راق من
ويالت ومآس����ي ،أ ّدت ال����ى هجرة
العقول والش����باب الى بل����دان العالم
العديدة ،ون����ادراً ،ما ترى دولة من
دول العال����م ،ال توج����د فيه����ا جالية
عراقي����ة ،وخاصة تل����ك االوروبية
تتمتع باالستقرار االقتصادي،
التي
ُ
ووج����ود قواني����ن تحت����ر ُم حق����وق
اإلنسان ،وتنظ ُر له كإنسان ،فهؤالء
العراقيي����ن الذين هرب����وا من جور
األنظم����ة والحروب ،أسس����وا لهم
مدناً ومصالحاً ،وتعايش����وا مع تلك
الشعوب بس��ل�ام ،والغالبية العظمى
منه����م حصلوا على الجنس����ية لتلك
الدول ،وأصبحوا مواطنين صالحين،
يتمتعون ب����كل مي����زات المواطنة،
ويحترم����ون قواني����ن تل����ك الدول،
ٌ
حقوق
ويدفع����ون الضريب����ة ،ولهم
وعليه����م واجبات.األم����ر هذا ليس
معيباً ،بل حالة أو وضع اس����تثنائي،
عاش ُه العراقيون ،ويأملون يوماً ما
الع����ودة الى أيام الصب����ا واألصدقاء
والزم��ل�اء واألق����ارب ،ورؤية تلك
الم����دن والقصب����ات التي عاش����وا
فيه����ا  ،وف����ي بعض ال����دول وربّما
الغالبي����ة أصب����ح العراقي����ون ،قادة
في مجال أعماله����م وعلماء وأدباء
وفناني����ن ،وأخلصوا لتل����ك البلدان،
إخالص الش����رقي لعقيدت����ه ،وعدم
التفريط بمب����ادئ العيش فيها..هكذا

ه����و ح����ال العراقيين ف����ي المهجر
والمنف����ى والغربة ..ش����اعر وأديب
وطبيب وعالم وصان����ع ومهندس،
ول����ه مكان����ة يش����ا ُر له����ا بالبنان،
وحصل عل����ى كل مقومات المواطنة
الصالح����ة  ,وبم����ا إن العراقيي����ن
يعشقون األرض ويق ّدسون العالقات
ويهزه����م الحنين والش����وق لبلدهم
ولشوارعهم ومدارس����هم ،اضحوا
واصبح����وا ينتظرون ي����وم العودة،
ً
وفعال
ظافري����ن مكرّمين معززي����ن
عاد منه����م الكثير للع����راق ،خاصة
بعد س����قوط النظام  ،وشاهد العراق
وأهل الع����راق ما وق����ع عليهم من
ألم وجور وج����وع وخراب ،وتفكك
ٍ
في العالقات األس����رية ،وشاهد من
عاد ال����ى أرض الوط����نّ ،
إن الهوة
والبون واس����ع بين حضارة الغرب
وحضارة الشرق ،وبل ٌد ممزق ،بعي ٌد
عن التطور ،فاصبحت الظروف غير
مالئم����ة للعيش ،كما كان����ت ،وكما
ُس����م لها في األذه����ان ،عاد أغلب
رِ
من عاد الى حضن الوطن ،عاد الى
المنفى أو ال����ى المهجر وترك خلفه
كل ش����يء ..االنتم����اء والصداقات
وحنينه ،ووعد االصدق����اء بالعودة
ي����وم تالئم���� ُه الظ����روف ،فظروف
العراق غير مالئم����ة ،العراق اليوم
يوصف بالمج����روح وجراح ُه غائرة
ويحتاج ّ
لكل ابنائه للوقوف
وكثيرة،
ُ

معه ،ووضع حبه����م وخبراتهم بين
يدي����ه ،وتطبيب جراح����ه ،وكل من
يقف بجانبه هو األبن البار له ،ومن
لم يس����تطيع الوقوف بجانبه ،فالبد
أن يبقى والئ ُه وحب ُه لوطنه ،فمهما
وصل ذالك األبن من مراحل وظيفية
وأجتماعية ،فسيبقى عراقياً ،ويقال
عن����ه عراق����ي ،ولنا أمث� ٌ
���ال كثيرة،
فهن����اك كثير م����ن ابن����اء الجاليات
اصبح����وا رؤوس����اءاً ف����ي بل����دان
المهجر ،ولكن تبقى وسائل اإلعالم
تق����ول عنهم وتر ّده����م الى قوميتهم
األصلية ..فهنا اصبح والئهم ألمّتهم
الجديدة وتركوا أمّتهم األم !!باألمس
قرأت ف����ي مجلة فوك����س االلمانية
ً
مقاال ،مفادهُّ ،
إن السفراء العراقيين
والدبلوماس����يين الذي����ن يمثل����ون
العراق ،أغلبهم يحملون جنسيتين..
عراقية وأخرى للبلد الذي يعيشون
في����ه ،وأعطت المجل����ة رقماً يُقارب
الـ  %90منه����م ،حقيقة ،الخبر أخذ
منا دهش����ة كبيرة ،خاصة وإن تلك
الفوكس االلمانية ،بيّنت إن أصحاب
تلك الجنس����ية المزدوج����ةُ ،عيّنوا
س����فراءاً في البل����دان التي يحملون
منها الجنس����ية الثاني����ة ،واوردت
أمثلة كالس����فير األلماني واإليراني
أخر
والنمس����اوي والهولندي والى ِ
تلك البلدان !! الدهشة جاءت عندما
تبين أن الس����فير أصبح سفيراً للبلد

ُ
يحمل جنس����يته وهذا
الثان����ي الذي
ٌ
حقيقة أخافتنا ،فلو كان سفيراً لدولة
أخرى ،لربّما أصبح األم ُر اعتيادياً،
لكن هذا الس����فير الب���� ّد له أن ينحاز
بوالئه ..لي����س لعراقيت����ه بالدرجة
األولى بل لوطنه الذي يس� ُ
���كن فيه،
وهذا أكيد ،وحسب رأينا المتواضع
لها مردودات سلبية كثيرة ،وخاصة
عندما تتط����ور العالقات بين العراق
وتلك البلدان ،خاص����ة االقتصادية،
وعندما تب����رم العقود بين البلدين ..
ربّما ينحاز ذلك الس����فير لدولته ث ّم
ّ
إن هنالك أمراً آخراً ،إن بعض الدول
لنا معها ُ
بعض المش����اكل والمشاكل
القديم����ة المعق����دة ،والمعروف عن
الس����فير ّإن����ُه الواجهة السياس����ية
لوطنه ولسان حاله وأمين مصالحه،
ً
حامال لجنسية ذلك
فأذا كان السفير
الوطن ،وقضى معظ����م حياته فيها،
فهنا البد من وجود حس����ابات دقيقة
لألختيار ،ث ّم إن الشخصية الشرقية
والعراقية بالذات ل����م تصل بعد الى
مستوى اإليثار وعدم االنجرار وراء
الضغوط ،وإبع����اد المجامالت التي
تؤث ُر على الوالء الوطني ،فالس����فير
يجب أن يكون والئ ُه منصباً كلّه نحو
وطنه وأمته ،ومصالح ذلك الوطن،
أضف ال����ى ذل����ك إن المرحلة التي
نحن فيها  ،هي بداية تكوين الدولة
العراقية بعد انهيار كل المؤسس����ات

يتطلب بناء
العراقية ،وهذا وح����ده
ُ
ومش����اركة الجمي����ع ،وتق����ع على
عاتق الس����فير ف����ي أي دولة مهمة
ش����اقة ،إلعادة االمور نحو الواجهة
الصحيحة ألمّته ،فكيف اذا كان ذلك
الس����فير بعيداً عن أهم لبنة وطنية..
حبُّه لوطنه الذي يحمل جنس����يته ،
واذا به يتلمس جيبه ليجد جنس����ية
���ن آخر يعي� ُ
���ش فيه،
أخ����رى ..لوط� ٍ
ويلتزم بكل قوانين ذلك الوطن ،فهنا
يجب االنتباه الى من هو مؤهل لمثل
هذا المنصب ،وأم ٌر آخر ،إن السفير
ٌ
صفات متميزة ..أهم تلك الصفات
ل ُه
هو المقدرة الدبلوماس����ية وهضمه
لألجواء السياس����ية ،واس����تطاعته
التكيف مع كل ما يحتاج ُه الوطن ..
كمحاور ومراوغ دبلوماسي مُحنك،
يفه ُم بواطن األمور ،والبد من دخوله
شهادات تؤهل ُه ليتبوأ
وحصوله على
ٍ
كسفير
مثل هذا المنصب الحس����اس
ٍ
لبلده ،ث ّم من أعط����ى الدرجة العليا
األولى للخارجي����ة العراقية ،لتختار
بامتحان
مث����ل اولئك ..ه����ل م����رّوا
ٍ
لمعرفة كنههم وحنكتهم ووطنيتهم،
وهل هم ً
فعال مؤهلين وت ّم أختيارهم
لمثل هذا المنصب ؟ وهل يستطيعون
التعايش مع كل األزمات بين الدولة
العراقي����ة والدول����ة الت����ي فيها هو
ُ
ويحمل جنس����يته الثانية منها
سفير
!؟ ّ
كل تل����ك األمور وأم����ور أخرى

تشابه المصنوع  ..األفكار والصور!!
بال احد حدود
قد ال يخط ُر عل���ى ِ
العين حي���ن ترى االش���ياء ،أو
تضفي عليه���ا نورها  ،يكفي أن
يأتي ظالل الشيء لتعرف ُه وتعرف
ماهيت��� ُه واس���تعمال ُه ووظائف ُه،
وفي فلس���فة أخ���وان الصفا ،ال
توجد مصنوعات وأشكال خارج
صورته���ا ،والصور مجرد أفكار
وصور االش���ياء أو تجسيد لها،
والك���ون بأجمعه م���ع مخلوقاته
ٌ
عبارة عن
األصلية والمصنوعة
صور عن األصل  ،واألصل لدى
اخوان الصفا يعني «الجوهر» .
نح���ن الن���رى األص���ل ..ن���رى
صورت���ه  ،أو إن المخلوق���ات
تفسُر رسائل
الجامدة والحيّة كما ّ
ٌ
عب���ارة ع���ن
أخ���وان الصف���ا،
ص���ور لجواه���ر ..أي كل جامد
ٌ
صورة ع���ن األصل
ومتح���رك،
أو ع���ن جوهره!! وهك���ذا فأن
ٌ
صور مأخوذة
عبارة عن
عالمنا
ٍ
م���ن هيولي الجوهر أو نس���خة
ُ
تلتق���ط صورة
عنه تمام���اً ،كما
فتعكس شكلك غير
فوتوغرافية،
ُ
المرئي لك  ،ما ذ ّكرني بفلس���فة

ُ
نعيش
أخ���وان الصفا ..ه���و أننا
في عال���م الصور ّ
حقًا بعد الثورة
التكنولوجي���ة الهائلة ،وتس���يّد
العالم الرقمي ووسائل اإلتصاالت
الفورية لوس���ائل اإلعالم  ،ففي
الفضائيات ،نرى العالم واالحداث
بالصور واإلعالنات تطغى عليها
الص���ور م���ن مختل���ف األنواع
واالحجام على الكتابة ،والتي هي
ٌ
عبارة عن صور لجواهر
بدورها
وجدت قبل الكتابةّ ،
فكل حرف في
ٌ
عبارة عن صورة هيولية
أبجديتنا
لجوهر ثابت وخالد خلود الزمن،
وحي���ن نطالع كم الص���ور التي
تصادفنا يومياً ،نش���ع ُر بالدهشة
والذهول ..سواء في الشوارع أو
في الفضائيات أو على االنترنيت
والكت���ب والجرائ���د والمجالت،
وسواها ،وحتى في األحالم فأنها
مصورة ..
تأتي على شكل أفالم
ّ
سواء كانت فنتازية وغير معقولة
أو قريبة م���ن الواقع ،ويتم على
الرؤية واللقطات التي حدثت فيه
تفس���يرها  ،واذا اردنا ان نجري
عمليات حس���ابية بس���يطة ،نج ُد

كميات الص���ور في مجال رؤيتنا
اليومية ،ربّما تفوق ما نقرأ ُه من
كلمات أو قد تتفوق الصورة على
الكلمة أحيان���اً ..ليس في عددها
ّ
وإنما في مجال المرئيات اليومية
الت���ي تصادفن���ا في الش���وارع
والمنتزه���ات والمقاهي وأماكن
م���كان نرتاد ُه
العمل ،وف���ي كل
ٍ
يومي���اً .اذك��� ُر إن اس���تاذنا في
درس االحياء كان مولعاً بوسائل
اإليضاح ،وأعتق��� ُد بأن ُه المدرّس
الوحي���د ال���ذي يرت���اد مخ���زن
ومختب���ر الثانوية يومي���اً ،ألن ُه
ُ
يحمل ملفوفات
أينما تراه ..تجد ُه
مطوية أو ثابتة أو خرائط وصور
وأش���كال مُجسمة تشب ُه الرسوم،
مص���ورة أو مرس���ومة ،واذا لم
ّ
يجد ضالت���ه في مخزن الثانوية،
فأن��� ُه يجل���ب وس���ائل اإليضاح
ُ
نس���يت أسمه
من أماكن أخرى،
«ي���ال كرم���ه» ولكنن���ي اتذك ُر
صورت���ه أو ش���كله ،ل��� ُه عينان
غير متشابهتين ،واحدة خضراء
والثاني���ة زرقاء ،تمنح���ا ُه ج ّدية
وانفتاحاً على الطالب ،ال تجدهما

لدى سائر المدرّسين أو بدرجات
أق���ل ،بحي���ث إن درس االحياء،
بمعرض تش���كيلي،
صار أش���به
ٍ
ال تخل���و منه ص���ور الحيوانات
والغابات واألنواع النادرة منها،
أي الق���ارات والدول تتكاثر
وفي ّ
وماشابه ،واألنواع المهددة منها
مصوراّ
باالنقراض ،فكان درس ُه
ّ
ّ
حقًا ،الصور تتكل���م أكثر منه أو
عن���ه أو عما يريد أن يش���رح ُه
ّ
ويوضح���ُه لدرج���ة ..ال يمك���ن
نس���يان المعلومات التي نتلقاها
بدرس���ه ،و لدرجة أننا نس���مّي
المصور،
درس���ه بدرس االحياء
ّ
ألنها ً
فعال كذلك ،ال تنس���ى على
مر الس���نين ،وحين تتجول اليوم
في الشوارع ،تج ُد نفسك محاطاً
بجميع أشكال الصور واإلعالنات
المصورة والشاش���ات التي ُ
تنقل
ّ
أخباراً
مصورة م���ن جميع دول
ّ
العالم ،وكأنني انتقلت من درس
المص���ور ال���ى الحياة
االحي���اء
ّ
المص���ورة
اليومي���ة واحداثه���ا
ّ
بكل م���كان  ،إضاف���ة الى صور
السياس���يين ورج���ال الدي���ن

نزيف الهجرة
هل تستطيع الحكومة إيقافه ؟
مخاط ٌر كثيرة ( اجتماعية ونفسية
) تواج ُه المهاجرين أثناء رحلتهم
نح����و المجهول ،كالغ����رق والقتل
وال����ذل واالغتص����اب والنص����ب
واالحتي����ال ،إضافة إل����ى اختالف
الثقاف����ات الفكري����ة واالجتماعية
للبل����دان المقص����ودة  ..هذه ٌ
بعض
من معاناة الذين تركوا أوطانهم،
ليقص����دوا ً
دوال وبلدان����اً أوروبية،
بحثاً عن العمل واألمن واالستقرار
 ,وال يخفى على أحد إن أس����باب
الهجرة باتت واضحة ومُش����خصة
أختيار
 ..فال توج���� ُد هجرة ع����ن
ٍ
أو م����زاج ش����خصي  ,وليس هيناً
ٍ
على اإلنس����ان ت����رك وطنه وأهله
وأحبابه ،بسبب  -العاطفة الوطنية
 التي تؤث ُر فينا حد البكاء ،بمجردس����ماعنا أغنية وطنية أو عاطفية
فيها ح����ب الوطن واأله����ل  ..فال
يوجد شيء اعز وأغلى من الوطن
وتربته .
اإلنس����ان يعيش في وطن����ه بعزة
وكرام����ة (( ب��ل�ادي وان ج����ارت
علي عزي����زة  ..وأهلي وإن ضنوا
علي ك����رام )) ،وما يه����م في هذا
الموضوع ،هو هجرة الش����باب -
جيل المس����تقبل الواعد  -وخاصة
يعول عليهم
الخريجين منهم الذين ّ
ف����ي إدارة الدولة ومؤسس����اتها،
والذي����ن ال يجدون فرص����اً للعمل
وباألخص أصحاب
بعد تخرجه����م،
ّ
الش����هادات العليا الذي����ن يجدون
اهتمام����اً كبي����راً من ال����دول التي
يقصدونه����ا ،فهجرة هذه الكفاءات
وربح لتلك الدول،
خسارة للعراق،
ٌ
بشكل
والغريب في األمر إن الهجرة
ٍ
بشكل خاص،
عام ،وهجرة الشباب
ٍ
قد اتس����عت في اآلون����ة األخيرة،
مما ُ
يبعث عل����ى القلق لدى الدولة
ومسؤوليها وقادتها( المفروض)،
والذين تقع على عاتقهم مسؤولية
معالج����ة هذه الظاه����رة للحد منها
وإيقافها ،س����يّما وإن ازدياد إقبال

الش����باب عل����ى الهجرة ،س� ٌ
���ابقة
خطي����رة يم ُر به����ا البل����د ،وعلى
الحكومة األهتمام بهذه الشريحة،
إليج����اد الحل����ول وتوفي����ر فرص
العم����ل لها ،ك����ون البطالة س����بباً
رئيس����ياً للهجرةُ ،
حيث بلغت نسبة
البطال����ة حوال����ي  46بالمائة من
مجموع الش����عب العراقي ،حسب
تقاري����ر وزارة العمل والش����ؤون
االجتماعي����ة ،وإن أكثر من ()50
إل����ف ش����اب عراقي ،هاج����ر إلى
أوروبا خالل الش����هرين األخيرين،
حس����ب بيانات األمم المتحدة ومن
مختل����ف محافظات الع����راق ،بما
فيها الوس����ط والجنوب التي تشه ُد

ً
استقراراً أمنياً
سجلت
نسبيا  ,فقد ّ
محافظة ذي قار هج����رة أكثر من
( )350ش����اباً خ��ل�ال الش����هرين
الماضيي����ن ،معظمهم من خريجي
الكلي����ات والمعاه����د العاطلين عن
العمل  ,كم����ا إن خطورة الهجرة،
ال تكم� ُ
���ن فقط بما أش����رنا إليه ،بل
آثار سلبية أكثر خطورة
تتعدى إلى ٍ
جب ُر الش����باب على االنحراف
 ،قد ُت ِ
االجتماع����ي وس����لوك الجريم����ة،
وتناول المخدرات وغيرها ،للتغلب
على معاناتهم النفس����ية والمادية،
وتش����ير البح����وث والدراس����ات
العالمية إلى إن نســـــــبة الجريمة
والمخ����درات تزيد عند المهاجرين

على الس����كان المحليي����ن ،كما إن
الهجرة ساعدت أيضاً على ظهور
ً
أصال من المهاجرين
سماسرة هم
،ش����اءت الظروف إن يعملوا بهذا
المج����ال خ��ل�ال رحلته����م للبحث
ع����ن العم����ل ،وتش����ــــــير بعض
المعلومات إل����ى إن بعضهم يخد ُم
أجن����دة خاصة خارجي����ة ،تختص
بهجرة الشباب ،إلفراغ البلد منهم
!! مقابل مبال����غ مادية ،كما يعتق ُد
البعض إن هنالك أجندة سياس����ية
له����ا نفس الهدف ،وه����ذه األجندة
مرتبطة بالدرجة األساس بإسرائيل
مع بعض البلدان المجاورة ،وهذا
ما أ ّكده أحد ق����ادة الدواعش الذي

حمزة الجناحي
تمس حي����اة العراقيين في
حياتي����ةّ ،
تل����ك ال����دول ومصالح الع����راق في
عن����ق ذلك الس����فير ،وأعتب����ار تلك
البناي����ة التي هي الس����فارة ،عبارة
عن وط����ن مُصغر ل����كل العراقيين
في الدولة األخ����رى ..ال عبارة عن
مخفر مخابراتي وبوليسي ض ّد ابناء
العراق ،يعيش����ون فيه����ا ،ويعبثون
بقرارات السفير مثل الشرطة السرّية
...كل ش����يء ممكن أن يتم بالتوافق
أو المصالحة أو المحاصصة إلاّ تلك
الوظيف����ة ،يجب أن تك����ون وظيفة
استحقاقية ،بعيدة عن كل الشبهات،
ويج����ب أن يك����ون ذلك الش����خص
اختصاصاً ..بعي����داً عن كل االهواء
ُ
واليمكن
والحاج����ات والتأثي����رات،
أختراق ُه وأعتبار ُه ألعوبة بيد الدولة
األخ����رى  ،لس����نا هنا ف����ي محض
اعت����راض على مثل تلك االزدواجية
في حمل الجنسية لنفس الدولة ..ال
أبداً ،بل نحن نخشى ونخشى الكثير
 ،فالدول� ُ
���ة العراقية يجب ان تنهض
من جديد وبق����وّة ،وقوائم النهوض
على أكتاف الساس����ة ،والساسة هم
قادة ،وش����اهدنا كيف إن الكثير من
الوزراء والبرلمانيين الذين يحملون
الجنس����يات المختلفة األخرى ،كانوا
فش����لوا في قيادته����م لمناصبهم
قد ِ
بس����بب تلك التداعيات التي يعيشون
فيه����ا ،ولدين����ا وزراء مطلوبي����ن

وسرّاق بس����بب أعمالهم المشينة،
ُ
مث����ل وزراء الكهرب����اء والدف����اع
ووزراء موجودي����ن حالياً ،يتمتعون
بكل الصفات الدبلوماس����ية الفاشلة،
وعراقنا اليوم ُ
يئن من سوء أختيار
امثال اولئك..
ً
مثال ،وزي����ر الخارجية العراقي ،هو
ُ
أيض����اً
يحمل الجنس����ية البريطانية،
ويق����ال إن الكثي����ر م����ن الس����فراء
العراقيي����ن ف����ي دول العالم ،هم من
مكوٍّن واح����د !؟ وهذه هي الكارثة،
فالس����فير الب ّد أن يك����ون ملماً بكل
دقائ����ق الحي����اة ف����ي تل����ك الدولة،
ويستطيع أن ينقل بلده ومصالح بلده
بما يفي����د الوطن ،وليس القومية أو
المعتق����د ،ال يهم من أن يكون كردياً
أو عربياً شيعياً أو تركمانياً أو ُس ّنيًا
أو مس����يحياً ،يجب ويجب أن يكون
عراقياً بامتياز ،وه����ذه أمانة بعنق
الس����فير ،ومن أختاره اس����تناداً الى
مؤهالته كدبلوماس����يُ ،
يمثل وطن ُه
ٍ
وأهل����ه ،بعيداً عن الش����بهات ،وهو
السياسي األول في تلك الدولة.

قيس العذاري
والفنانين وسواهم التي تمتأل بها
الش���وارع ،وتزدحم بها األعمدة
الممت���دة ب���كل اتج���اه ،حتى في
األزقة والش���وارع الفرعية أكثر
من االشجار والنخيل!! اشع ُر حين
أرى كثرة هذه الصور ،كأنني في
المصور  ،إضافة
درس االحي���اء
ّ
الى إن نفس األش���كال والصور
نجدها في الصحف وعلى أغلفة
ُ
وتطل علينا كذلك من
المج�ل�ات،
عش���رات الفضائيات على مدار
اس���اعة ،أنن���ا ّ
حق���ًا نعيش في
عصر وعالم الصور واإلعالنات
بمختل���ف دالالته���ا واتجاهاتها
ومعانيه���ا وأغراضها الس���يئة
والجي���دة  ،وال ش���يء يمكن ان
يجنبن���ا الحاحه���ا وحضوره���ا
لدرجة الملل والالمباالة والقرف
أحيان���اً  ،ولكن ه���ل كل ما نراه
من صور وأفالم ثابتة ومتحركة
وإعالنات واش���كال فوتوغرافية
أو مرس���ومة عبارة عن هيولي
اش���كال صوري���ة
لجواه���ر أو
ٍ
ٍ
هيولي جوهرها
لجواهر اس ُتبدل
ّ
بالصورة والش���كل حسب فلسفة

أخوان الصفا؟! وهل كانت صور
االشياء كامنة بهيوليّها القديم أو
الموغل في القدم قبل أن تتجسد
بالصور والرموز واألشكال التي
نراها؟!وه���ل كل مصنوعاً بقوة
الفك���ر صورة لجوه���ر  »..يوم
ينف���خ ف���ي الص���ور» !! أمّا أن
تذهب الص���ورة ويبقى الجوهر
أو تذه���ب الص���ورة ال���ى العدم
إن ل���م تك���ن جوه���راً ،ولكننا ال
نستطيع التمييز بالعين المجردة
بي���ن الجوهر والص���ورة ،أو اذا
لجوه���ر أم ال،
كان���ت الص���ورة
ٍ
وكيف تش���كلت تلك الصورة من
هيولي جوهرها ،وفكرة الجوهر
ّ
وصورته مش���ابهة لشريحة أو
« تب» الحاس���وب و الموبايل،
فالت���ب أو الش���ريحة الجوه���ر
حس���ب فلس���فة أخوان الصفا،
وشاش���ة الموبايل أو الكمبيوتر،
تعطينا ص���ور محتوي���ات التب
أو الش���ريحة ..أي تجسد ما هو
مخزون بهذه الشريحة من صور
ورس���وم وابجديات وس���واها،
ما ن���راه على الشاش���ات صو ٌر

لجواهر دقيقة مخزونة بهذا التب
أو الش���ريحة ،ينقله���ا لنا جها ٌز
مصنوع بواسطة شاشة صغيرة
أو كبي���رة  ،أو ما ن���راه عبارة
ع���ن صور لألص���ل أو الجواهر
المخزونة في التب أو الشريحة،
به���ذا ف���إن م���ا نش���اهد ُه يعتب ُر
صوراً ،يمكن التحكم بها بإزالتها
أو إبقائها بعي���دة عن األصل أو
جواهر مخزونة في الش���ريحة
الت���ي بدونها الشاش���ة صناعة
ليس���ت ذات قيمة أو آلة فارغة،
تجس���د الص���ور
ال يمكنه���ا أن ّ
واألش���كال واألبجدي���ات ب���دون
الجوه���ر أو التب أو الش���ريحة،
وهو أصل فلس���فة أخوان الصفا
عن الجوهر وصورته أو هيولي
تجس���ُد األش���كال
الجواهر التي ّ
والص���ور من���ذ األزل  ..إمّا ان
تزول وتفنى أو تبقى .

نصير النصيري

ت ّم ألقاء القب����ض عليه في األنبار
بأعتراف����ه  ( :إن هن����اك خط����ة
إس����رائيلية مع دول أخ����رى ) لم
يس����مّها تش����جع هجرة الش����باب
بمختلف الطرق واإلغراءات ،وقد
تكون ألمانيا إحدى هذه الدول ،بعد
إن أعلنت موافقتها على اس����تقبال
الماليين من المهاجرين الش����باب،
بهدف معلن ( إنساني واقتصادي
ٍ
وهدف مخفي ( سياس����ي ) وإن
)
ٍ
زيارة المستشارة األلمانية ميركل
تصب بهذا
األخيرة إل����ى تركيا ،قد
ُ
الجانب ،كما ال ننس����ى أثر الهجرة
على عزوف الشباب عن الزواج،
وزي����ادة نس����بة الط��ل�اق إلى 10

بالمائة ،ونس����بة العنوسة إلى 40
بالمائة خالل الشهرين الماضيين ،
نواب وقادة وسياسيون في الدولة،
ّ
ّ
شخصوا األسباب واقترحوا بعض
الحلول له����ذه الظاه����رة ،إال أنها
تبق����ى قاصرة وبعي����دة عن الواقع
والمنط����ق ،فالبعض دع����ا إلى ((
تزويج الش����باب للحد من هجرتهم
)) وه����ذا الحل في رأي����ي تنقص ُه
الدراي����ة والخبرة  ،فكيف للش����اب
المتزوج أن يدي����م أو يبني حياته
دون حصول����ه على مورد مادي ؟
وهل إن ظاه����رة الهجرة مرتبطة
بال����زواج أو الحي����اة االجتماعية
فق����ط ؟ والبع����ض اآلخ����ر  ..احد

السياس����يين البارزين في البرلمان
تحديداً ،طال����ب المجتمع الدولي بـ
((محاسبة المهرّبين الذين يدفعون
أبنائن����ا إلى الموت عب����ر قواربهم
البائس����ة )) ،والسؤال هو  :أليس
من المفروض إن تكون هناك نظرة
شمولية إليجاد بدائل وحلول للحد
من هذه الظاهرة  ,وأن يحاسب من
تسبب فيها قبل محاسبة المهربين
؟ وكما يقول المثل الصيني ً ( :
بدال
من إن تلعن الظالم أوقد ش����معة )
ويبدو إننا ف����ي أزمة وجود عقول
مف ّك����رة ومخطط����ة متخصصة في
مجال االقتصاد والسياس����ة ،حتى
الس����يد رئيس ال����وزراء /الدكتور
حيدر العبادي في كلمته التي ألقاها
في مؤتمر ( )TEDXالخامس في
بغداد لرعاية الش����باب ،لم يتطرق
بشكل
إلى ظاهرة هجرة الش����باب
ٍ
مح����دد !! م����ع أنها ُتش���� ّكُل حالة
س����لبية وإح����دى التحدي����ات التي
تواجه البلد ،كاإلرهاب الداعش����ي
وعج����ز الموازن����ة الحكومية لعام
 2016وتقليص اإلنفاق الحكومي
والبرنام����ج اإلصالح����ي  ,ومع إن
الس����يد العبادي قد دعا إلى تشكيل
مؤسسة ترعى الشباب ،الستغالل
طاقته����م وتنميتها ،إال إن مثل هذه
المؤسس����ة لن تكون فاعلة بوجود
ظاه����رة الهج����رة ،ومهم����ا كانت
األس����باب ،فإن عل����ى الحكومة إن
تض����ع خطة الس����تيعاب الش����باب
واتخاذ إج����راءات وحلول واقعية
لمعالجة هذه الظاه����رة في توفير
ُ
،حيث إن الباب
فرص عمل متنوعة
مازال مفتوحاً أمام الحكومة واألمل
مازال موجوداً في الحد من الهجرة
وتداعياتها قبل فوات اآلوان ،وأن
يكون ذلك باألفعال الجادة والجهود
المثمرة ،ال باألقوال والتصريحات
اإلعالمية الجوفاء التي ال تس� ُ
���من
وال تغني عن جوع .

إصالحات وزارة الداخلية ..

السمكة من رأسها !!
الجميع يطالب باإلصالحات
وين���ادي به���ا ،وحت���ى
المتورطين بالفس���اد المالي
واإلداري ،نجده���م ينادون
بها ،وهم أس���اس الفش���ل
واالخفاقات ،وانتشار الفساد
الذي يس���بب س���وء اإلدارة
وضياع األم���وال  ،وهؤالء
هم سبب دمار البلد وتراجعه
أمنياً وأقتصادياً ،مما أنعكس
على واقع العراق  ،وكلنا يعلم

إن المؤسسات بمسؤولها..
كأن يكون رئيساً أو مديراً..
اذا كان ناجحاً ينعكس نجاحه
على المؤسس���ة أو الشركة
أو الدائرة ،وف���ي حال كان
فاش�ل�اً أو سارقاً ،ستنعكس
مسؤوليته على الموظفين..
من كبيره���م الى صغيرهم ،
وكما يقال السمكة تعرف من
رأس���ها  ..فإن كان الرأس
عفن أو فاسد ،تكون السمكة

كلها فاسدةّ ،
وإن كان الرأس
سليماً طازجاً فالسمكة جيدة،
والثان���ي ينطبق على وزارة
الداخلي���ة ّ
.إن إصالح���ات
الداخلي���ة او باألحرى وزير
الداخلي���ة  -محم���د س���الم
الغبان ،المسؤول األول عن
ٌ
إصالحات
ال���وزارة المهمة،
افرح���ت العراقيين ،كما أنها
س���رت المرجعية العليا التي
ّ
تطال���ب دائم���اً باإلصالحات
ُ

صباح الرسام
ً
وفعال إصالحات
الحقيقي���ة ،
ُ
تس���تحق اإلش���ادة
الغبان،
والدع���م  ،كونها إصالحات
جذرية مدروس���ة ،للقضاء
على الفساد المالي واإلداري
والترهل ،وقد ش���مِلت كِبار
برتب عليا
القادة والضب���اط
ٍ
 ،وه���ذا ُ
يدل على ش���جاعة
ترفع
ومهنية القرارات  ،ألنها ُ
مظلومية ضباط لم يحصلوا
عل���ى اس���تحقاقاتهم أيضاً،

فهنال���ك الكثير م���ن الرتب
العلي���ا لم يتس���نموا مناصباً
بوجود ضباط يش���غلون هذه
المناصب ُ
منذ سنين طويلة،
لعدم وجود نظ���ام التدوير ،
بسبب المحاصصة الحزبية
والمحس���وبية  ،وال يمك���ن
ترفيع الضباط أو تس���ليمهم
مناص���ب إلاّ بإحال���ة الذين
يش���غلون المناص���ب وه���م
بأعداد هائلة  ،وهذه خطوة

مهم���ة اتخذتها ال���وزارة،
كي تفس���ح المجال لآلخرين
واعطائهم الفرصة ليشغلوا
مناص���ب المحالي���ن عل���ى
التقاع���د  ،كم���ا إن إحال���ة
قادة ومئ���ات الضباط الكِبار
عل���ى التقاعد ،يس���ه ُم في
دع���م ميزاني���ة الدولة التي
تعاني م���ن العجز  ،فبدل أن
ٌ
أموال باهظة كرواتب
تذهب
كبيرة ومخصصات ،سيبقى

الكثير منها للخزينة  ،وحتى
ُ
اإلصالحات في القضاء على
الروتين في المعامالت التي
يعاني منها المواطن ،والتي
اتخذته���ا ال���وزارة من أجل
االسراع في إنجاز المعامالت،
ُ
ٌ
تستحق اإلشادة ،
إصالحات
إن اإلصالح���ات التي قادها
الس���يد وزي���ر الداخلية ُ
تدل
عل���ى الحرص والش���جاعة
والشعور بالمسؤولية .

