
يق��ف ب��ن اأ�سدقائ��ه وعين��ه تراق��ب الن�ساء من 
حول��ه وعل��ى الرغم م��ن �سجيج امل��ارة واجلدل 
املث��ار هنا وهن��اك، يرتك��ز اهتم��ام �سامر على 
الفت��اة الت��ي م��رت بجانب��ه وقلب��ه خف��ق م��ع 
خطواته��ا ال�رسيع��ة خفقان��ا ال حد ل��ه، وما بن 
�سح��ب اللهف��ة وعواط��ف الرغب��ات راح مدفوعا 
ملالحقتها والتحدث معه��ا، وكانت النظرات يف 
البداي��ة دعوات للوف��اق،، وكان يتهياأ ملغازلتها 
ولك��ن حما�س��ه ف��رت وتع��رت اأماني��ه يف خجل 
عندم��ا علم من خامته��ا انها متزوج��ة، يف تلك 
اللحظ��ة �سق��ط  حت��ت اأنقا���ض االآم��ال اخلائب��ة 
ب�سمه��ا اىل رف��وف معجبات��ه. اع��رتف �سام��ر 
بفعل��ه، مو�سح��ا اأن االإعج��اب هو ال��ذي يدفعه 
وو�سع��ه  و�سامت��ه  م�ستغ��ال  الن�س��اء  ملالحق��ة 
املادي اجليد، وقال �سامر وقد لب�ست وجهه هيئة 
اجل��د واالهتمام: »اإن االأ�سعب يف احلب ال يتمثل 
بح��ب ال�سخ�ض ل��ك دائما، واإمن��ا االحتفاظ بهذا 
احلب الأن احل��ب له جناحن ياأتي ب�رسعة ولكنه 

�رسع��ان ما يتال�س��ى، ومل يعد البح��ث عن احلب 
واإيج��اد فري�سة مقت���رسا على الرج��ال فقط، بل 
دخلت الن�ساء هذا امل�سمار �رسا وعلنا، واليوم ال 
جند اأي عجب اأو غرابة باأن تالحق الفتاة الرجال 
خوفا من �سب��ح العنو�سة«. مل يكن �سامر، الوحيد 
يف ع���رس االأي��ادي الناعم��ة العاطل��ة والعق��ول 
املتملقة الفا�سدة من دخل م�سمار �سباق الزحف 
والرك���ض خل��ف كل الن�س��اء م��ن دون ا�ستثن��اء، 
فعذوبة تقاطع ج�سد امل��راأة االأنثوي ت�سيل لعاب 
املراه��ق قا�س��م فيندف��ع جتاه تكوي��ن العالقات 
م��ع االناث بغ���ض النظر ع��ن موا�سفات اجلمال 
والعم��ر وبقية التفا�سيل، وذل��ك بح�سب ما رواه 
اأحد زمالئه ونقال عن ذلك الزميل الذي مل  يرغب 
يف االإف�س��اح عن ا�سمه، فاإن��ه غالبا ما يتعر�ض 
للتوبيخ واالإهانة م��ن الفتاة عند متابعتها ومع 
هذا ي�رس عل��ى ذلك، وحماولة اإ�سماعها الكلمات 
والعبارات اجلميلة ذات طابع التودد لي�سمها اىل 
مناف�س��ة ال�سباب بتعدد الن�ساء ، وي�سيف الزميل 

ب�س��وت غريب ال رونق فيه، اأغل��ب االأماكن التي 
يف�سلها ال�سباب، هي االأحياء ال�سعبية، فالتجمع 
يف اأزق��ة  تلك االأحياء توف��ر لهم فر�سة م�ساهدة 
ومراقبة  بع�ض مدار�ض الفتيات اأو متابعة كل ما 
يطلق عليه لفظ اأنث��ى، واما االأماكن االأوفر حظا 
واالأك��ر �سالم��ا لتكوي��ن ال�سداق��ات والعالقات 
املوؤقتة هي امل��والت واملحال التجارية. ويكمل 
حديث��ه عن اأبرز االأماكن املف�سل��ة ل�سيد الن�ساء 
عن��د ال�سب��اب قائ��ال، املجموع��ات املغلقة على 
مواقع التوا�سل االجتماع��ي و�سهولة االن�سمام 
اإليها تر�سي غرائز ال�سباب الطائ�ض اأو كما يطلق 
عليه��م )الزاحف االلكرتوين( ليتبادلوا عناوينهم 
واأرقامه��م على الفي�سب��وك، فال يوجد هناك عزل 
جن�س��ي ب��ن الذك��ور واالن��اث بحك��م املنظومة 
القيمي��ة والديني��ة املتبع��ة يف املجتم��ع والتي 

تكر�ض الف�سل بن اجلن�سن.
 واأ�س��اف ب�س��وت ال يخلو من �س��وء الظن، حتى 
ال�س��اب الذي يتمت��ع بن�سج عقل��ي وعاطفي من 
)املتزوج��ن( يك��ون قريبا من منزل��ق )الزحف( 
التعوي���ض  عن��وان  حت��ت  عالق��ات  وتكوي��ن 
العاطف��ي، لذلك يجد الرج��ال ومبختلف االأعمار 
�سالته��م عند بع�ض �سفح��ات الن�ساء ال�سخ�سية 
التباه��ي  يخ���ض  م��ا  ويف  املتخف��ي،  للزح��ف 
ب��ن الذك��ور مبتابعة الن�س��اء وتع��دد عالقاتهم 

وتنوعها.
ترى الدكت��ورة ا�سمى نوري املتخ�س�سة يف علم 
النف���ض ،ال�سم��ر اأ�سبح عل��ى املح��ك االإن�ساين، 
بالتايل يكون غر بعي��د عن هذا املنزلق اخلطر 
وه��و )الزحف الب���رسي( والتباهي  ب��ن الذكور 
مبتابع��ة جمي��ع الن�س��اء دون ا�ستثن��اء وتكوين 
احلم��راء  اخلط��وط  كل  تتج��اوز  ق��د  عالق��ات  
االزدواجي��ة  تظه��ر  وهن��ا  عليه��ا،  املتع��ارف 
باأو�س��ح جتلياتها مت�سمنة مت�س��ك الفرد �سكليا 
بالقي��م االأخالقية لي�ساير املجتم��ع يف العادات 
والتقالي��د فيطبقه��ا على االأبن��اء، بينما ميار�ض 
تناق�سات��ه يف اخلف��اء الأن��ه غر منظ��ور وبعيد 
ع��ن خطر املراقبة ويحظى ب�رسي��ة تامة خا�سة 
عل��ى مواقع التوا�سل االجتماع��ي، وهذا ما كان 
له تاأثر �سلبي يف م�سداقية العالقات العاطفية.
"بغ���ض النظ��ر ع��ن  العمر تلع��ب كلماتنا بقلب 
الن�س��اء كما تلعب اأنامل العازف باأوتار الكمان" 
ه��ذا م��ا يقول��ه ال�ساب عل��ي �سال��ح )24 عاما( 
وي��ده تداري ابت�سامة خجول��ة تراود �سفتيه وهو 
يوا�س��ل حديث��ه، عند روؤية اأية فت��اة جميلة ذات 
ق��وام خا���ض ال اأ�ستطي��ع كبح جم��اح م�ساعري 
املكبوت��ة مبالحقته��ا، وم��ا اإن تتو�س��ع وتتعمق 
احل��ب  �سب��اك  يف  الفت��اة  تق��ع  بينن��ا  العالق��ة 
فتنه��ار مقاومته��ا كما ينهار بن��اء اآيل لل�سقوط 
يف ث��وان لتن�س��م لقافلة املخدوع��ات، وي�سيف 
عل��ي ب�سوت مل��وؤه الهدوء والثقة ،ه��ذه الطريقة 

تنطب��ق على الكث��ر من الن�ساء ودائم��ا ما تتوج 
بالنج��اح، وقد ت�ستم��ر ب�سعة اأي��ام واإن حالفها 
احلظ فاإنه��ا ت�ستمر لب�سعة اأ�سه��ر، لتبداأ مغامرة 
اأخ��رى ال�ستمال��ة قل��ب اأنث��ى اأخ��رى واإن كانت 
�ساحبت��ه اأقل جماال م��ن �سابقته��ا وفق قانون 
كل جدي��د مرغوب، فعندما يري��د ال�ساب مالحقة 
فت��اة واإقامة عالقة معها فاإنها تطاوعه لتتطور 

تلك العالقة.
 لك��ن نبي��ل ها�س��م، اأب��دى راأي��ه ب�سفافي��ة تام��ة 
مو�سح��ا، م�ساكلن��ا تب��داأ ح��ن ال نح��رتم حدود 
االآخري��ن، فميول ال�ساب تتجه نح��و التحرر اأ�سوة 
بالغ��رب وفت��ح عالق��ات متع��ددة م��ع الفتي��ات 
ومت�سي��ة الوق��ت معه��ن ك�ساب نا�س��ج دون كلل 
اأو مل��ل، ف�سع��ف اأو غي��اب ثقاف��ة التوا�س��ل مع 
االآخر جتعل ال�ساب يتعامل باأ�سلوب فر�ض احلال 
اأو حت��ى اخل�سون��ة للدخول يف عالق��ة مع اجلن�ض 
االآخ��ر، وذل��ك الأن تع��دد الن�ساء يف حي��اة ال�ساب 
عن���رس متي��ز و�س��ط جمموعت��ه االجتماعي��ة من 

االأق��ران خ�سو�س��ا عند ال�سباب الذي��ن ال يجدون 
متنف�سا حلاجاتهم. 

واأ�سار نبي��ل اىل نقطة جديرة باالهتمام وهي ان 
اخلط��اأ ال يقع على عاتق ال�س��اب اأو املراهق فقط، 
فاالندف��اع يك��ون �سدي��دا مبتابع��ة الفت��اة اإذا ما 
مل���ض اأو �سع��ر اأحدهم ان الط��رف االآخر معجب به 
اأو مهت��م، فاالبت�سام��ة وااللتفاتة م��ن قبل الفتاة 
ت�سكل نقطة البداية ملالحقتها ومتابعتها، وبذلك 

ي�سعب التخل�ض من ال�ساب ب�سهولة.
 ويوؤك��د نبي��ل، التوا�سل اأ�سبح �سه��ال واالختالط 
والتعارف من �سمات التقنية املتطورة يف ال�سبكة 
العنكبوتي��ة وكلم��ا ت�س��ارع التط��ور يف و�سائ��ل 
االت�س��ال كلما تنوعت التحدي��ات وجتددت القيم 
االأخالقي��ة والديني��ة للف��رد، لذل��ك اأ�سبحت هذه 
ال�سفح��ات مبثاب��ة اأماك��ن افرتا�سي��ة ملمار�س��ة 
الفح���ض اللفظ��ي واملعن��وي، وعر���ض اخلدم��ات 
املحرم��ة عل��ى جمي��ع الن�س��اء بغ���ض النظ��ر عن 
و�سعه��ا االجتماعي، ومل يعد املو�سوع حم�سورا 

باإغراء الرجال للن�ساء بل ينطبق ال�سيء ذاته على 
الن�ساء الالتي يحاولن اإغراء الرجل بهذه العالقات 
وه��ذا م��ا يطل��ق علي��ه اأو م��ا ي�سم��ى ب��� »اجلن�ض 
االلك��رتوين«. ويقول الدكتور جبار حم�سن )باحث 
اجتماعي( ،ال�س��اب اأو املراهق يختلف يف �سلوكه 
ع��ن اأقران��ه يف بق��اع املعمورة، ك��ون كل الن�ساء 
عل��ى وج��ه العم��وم ه��ن حم��ط اهتم��ام بالن�سبة 
ل��ه، امل�سكل��ة احلقيقية ان ه��وؤالء يعانون من فقر 
عاطفي مزمن، وبالتايل تبداأ رحلة البحث عن اأي 
م�سدر يعو�ض هذا الفقر، اأو ي�سبع حاجة املراهق 
لهذا النوع من العالقات االإن�سانية، واأي�سا دخول 
الفرد مرحلة املراهق��ة بوقت مبكر وتاأخر الزواج 
وغي��اب املراف��ق االجتماعي��ة والثقافي��ة وكرة 
املث��رات جتعله يبحث عن متنف�ض لهذه الرغبات 
املكبوت��ة، ف�سال ع��ن الثقافة الذكوري��ة ال�سائدة 
التي ترى ان املراهق اأو ال�ساب ال يعاب، اأو يغ�ض 
الط��رف ع��ن مالحقته لالإن��اث لي�س��ع العديد من 

املربرات لهذا ال�سلوك ال�سلبي الذي ميار�سه.

وه��ذا بطبيعة احلال مم��ا يجعلنا ام��ام خيار واحد 
ال��وردي  عل��ى  الدكت��ور  وه��و مراجع��ة حتلي��الت 
وت�سنيفات��ه االجتماعية غر املنح��ازة اىل عفوية 
اجله��ود املبذول��ة وم�ست��وى الره��ان عل��ى اجلانب 

املادي.
كاظ��م رع��د ناق��د كان اول املتحدث��ن الين��ا به��ذا 
اخل�سو�ض حيث قال، م��ن الطبيعي ان تذهب رياح 
الت�سورات وال��روؤى اجتاه الت�سكيك بالكثر من تلك 
املنظم��ات، واتهامه��ا بالتق�سر وع��دم االن�ساف 
والالمب��االة، وان هن��اك ثمة اه��داف غر م�رسوعة 
م��ن وراء افتتاحها، ك��ون البع�ض منه��ا ت�سعى اىل 
حتقي��ق الربحي��ة واالبت��زاز والك�س��ب عل��ى ح�ساب 
العراقي��ن و�رسق��ة االم��وال التي تاأت��ي للعراق عن 
طري��ق املنظم��ات االن�ساني��ة او ع��ن طري��ق االمم 

املتحدة.
وتاب��ع، لو كان االمر غر ذلك ف��كان من املفرت�ض 
ان نلح��ظ �سيء من التغي��ر االيجابي يف ظل وجود 

تلك املنظمات وهذا الرقم الكبر جدا.
واأك��د، ال�س��ن ال�سعبي��ة ال يوج��د لديه��ا رب��ع ه��ذا 
الع��دد من املنظمات وان الكث��ر من تلك املنظمات 
ه��ي جم��رد دكاك��ن و�سما���رسة لي���ض اال والهدف 
م��ن وجوده��ا ق��د ال يتع��دى م�ساألة احل�س��ول على 

املكا�سب وال�سفر املجاين.
 اال ان خال��د عبا���ض كان اق��ل ت�سائم��ا ومتفائ��ال 
اىل ح��د م��ا بحك��م ميول��ه الفني��ة وارتباط��ه بعامل 
االل��وان ب�سفت��ه ر�س��ام وه��ذا م��ا اعط��اه انطباعا 
خمتلف��ا ورف���ض التعمي��م وال�سمولي��ة اذ ان هنالك 
ا�ستثن��اءات موؤك��دة من وجهة نظ��ره يجب الوقوف 
عندها واال�سارة اليها خ�سو�سا حينما يتعلق االمر 
ببع�ض املنظمات التي متتلك ر�سيد عايل يف العمل 
املي��داين وله��ا م�ساهم��ات ون�ساط��ات فاعل��ة على 

ار�ض الواقع.
 يق��ول خال��د ، قطع��ا ان املوؤ�س�سات الفاعل��ة قليلة 
وقليل��ة جدا وي�سر بذلك اىل املنظمات واملوؤ�س�سات 
واملدرك��ة متام��ا  االن�س��اين  الوع��ي  ذات  العامل��ة 
حلقيق��ة الو�سع العراقي وم��دى حاجة االن�سان اىل 
معطي��ات الدعم املادي واملعن��وي والنف�سي وحتى 

االجتماعي واملعريف.
حمم��د جمهول خري��ج كلية الفن��ون اجلميلة ويعمل 
حالي��ا مدر���ض ملادة الر�س��م يف اح��دى الثانويات، 
يحم��ل امل�سوؤولي��ة كاملة عل��ى الدول��ة الأنها ح�سب 
راأي��ه، امل�س��وؤول االول ع��ن ترتي��ب البي��ت العراقي 
ومتابع��ة كل �س��اردة وواردة وكل �سغره وكبرة، 
لي���ض عل��ى ال�سعي��د االمن��ي فح�سب ب��ل حتى على 

ال�سعي��د االداري وامل��ايل وكل م��ا يتعل��ق بطريقة 
تك��ون  ان  ادق  ومبعن��ى  املوؤ�س�س��ات،  تل��ك  عم��ل 
احلكوم��ة العراقية مطلعة بكل ما حتمل هذه الكلمة 
م��ن معن��ى عل��ى اح��وال املوؤ�س�س��ات واملنظم��ات 
احلكومي��ة واالهلي��ة يف داخ��ل الرقع��ة اجلغرافي��ة 

حلدود الدولة العراقية.
وي��رى حممد، من ال�رسوري جدا تفعيل دور اللجان 
املخت�سة كي يت�سنى لها التفتي�ض والرقابة ومعرفة 
م�س��ادر التمويل واجلهات امل�ستفي��دة وما اىل ذلك 

م��ن االم��ور االخ��رى ذات العالقة بال�س��رة الذاتية 
للكوادر العاملة بتل��ك املنظمات على امل ان نفوت 
الفر�سة على املند�سن وعل��ى املجاميع االرهابية 
واحل��ركات امل�سلحة م��ن ان جتد لها م��الذات امنه 
وه��ذا لي���ض م�ستبع��د يف ظ��ل الفو�س��ى االداري��ة 

واالرباك احلا�سل يف كل القطاعات.
اما ح�سن منديل كان اأحد �سحايا املنظمات العاملة 
يف الع��راق وهو من اهايل حمافظة النجف اال�رسف 
وفك��رة هذه املنظم��ة قائمة عل��ى الت�سويق ال�سبكي 

وتنمي��ة القابليات الب�رسية هذا من حيث املظهر اال 
انها يف حقيقة االمر تهدف اىل �سيء اخر.

يق��ول ح�سن، اثن��اء دخولك اىل تل��ك ال�رسكة ينبغي 
علي��ك ���رساء ب�ساعة ما كان يكون ا�س��وار او قر�ض 
�س��ي دي او �ساع��ة مببل��غ معن على ام��ل ان حتجز 
رق��م ح�س��اب يف تل��ك ال�رسكة الت��ي ت�سم��ي نف�سها 
ن��ت وه��ي مرخ�س��ة وتع��د نف�سه��ا م��ن  كوي�س��ت 
املنظم��ات الفاعل��ة يف املجتمع امل��دين، وما عليك 
�ساعته��ا اال البحث عن ا�سخا�ض اخرين للدخول يف 

تلك ال�رسك��ة مقابل مبالغ غر حمددة حتى تتحقق 
ل��ك ارباح بع��دد اال�سخا�ض الذي��ن ينتمون اىل تلك 
ال�رسك��ة عن طريقك وهكذا ي�ستمر تدفق االموال اىل 
خ��ارج العراق وال يع��رف م�سر تل��ك االموال واىل 
اي��ن تذه��ب واين مق��ر ال�رسكة وما قيم��ة الب�ساعة 

التي تعطى للم�سرتكن.
ويتابع مندي��ل، العجيب الغريب ان تلك ال�رسكة لها 
ح�س��ور كب��ر وا�س��ع يف ال�سوق العراقي��ة وال يوجد 
م��ن يحا�سبها او ي�ساألها وهن��اك العديد من العوائل 
من وقع يف �رساك تل��ك املنظمات التي حتمل �سفة 

منظمات جمتمع مدين.
يف ح��ن كان ال�سي��د جناح عل��ي النا�سط يف حقوق 
االن�س��ان غ��ر را�س��ي ع��ن اداء اغل��ب املنظم��ات 
واملوؤ�س�س��ات االن�سانية يف الع��راق وهذا االح�سا�ض 
ال�سب��اق او  عف��وي وال يدخ��ل يف جم��ال حلب��ات 
الرهان وال توجد نوايا حا�سدة وحاقدة كي ي�سطف 
اىل جه��ة دون غره��ا او يتح��دث خ��الف الواقع اأو 
مب��ا يتعار�ض مع اجواء ذلك املو�سوع الذي اأ�سبح 

اليوم حديث ال�سارع.
يقول جناح، على �سبيل املثال ا�ستذكر هذه احلادثة 
بع��د ان اعرتف املدعو فرا���ض اجلبوري بطل جرمية 
عر���ض الدجيل التي راح �سحيته��ا ع�رسات االبرياء 
وكان يعم��ل يف منظم��ة ان�سانية تداف��ع عن حقوق 
ال�سجن��اء ول�سن��وات عدة وله م��ن العالقات الر�سيد 
الع��ايل خ�سو�س��ا عل��ى امل�ست��وى احلكوم��ي وهذا 
بطبيعة احل��ال يخلق ردة فعل مت�سنج��ة وانفعالية 
وغر متوازنة وذلك لب�ساعة اجلرمية ولنقاء ال�ستار 
ال��ذي ي�ستظل به ذلك املجرم ليبق��ى فوق ال�سبهات 
ولوال احداث �ساحة التحرير لكان فرا�ض وجمموعته 
يف �سج��ل ابط��ال العمل االن�س��اين وع�س��اق احلرية 
ومن الرعيل االول املناه�ض لوجود املحتل وت�ساق 
اليه��م الهب��ات وامل�ساع��دات وي��كال له��م املدي��ح 

والثناء على مواقفهم الوطنية.
ويتاب��ع جن��اح، حتم��ا لي���ض فرا���ض ه��و وحده يف 
ال�ساح��ة فهناك املئات مم��ن يحملون فكر ووح�سية 
ذلك املجرم فاحلكوم��ة العراقية اليوم مطالبة بان 
ت�س��ع حد لهذه املهزلة وه��ذا ال�سيناريو وان تف�سل 
الغ��ث عن ال�سمن ومن يريد ان يعمل ل�سالح العراق 
والعراقي��ن وب��ن م��ن يري��د ان ي�ستن��زف مواردنا 
املالية وي�رسب من دمنا فمن غر املعقول ان يرتك 
احلب��ل على الغارب ونحن اخر من يعلم باملوؤامرات 
التقاري��ر  وان  خ�سو�س��ا  �سدن��ا  حت��اك  الت��ي 
اال�ستخباري��ة توؤك��د على ان التنظيم��ات االرهابية 
ت�ستن��د ب�س��كل مبا�رس يف دميومة عمله��ا االجرامي 
على الدع��م املقدم لها من اجلمعي��ات اخلرية ذات 

االرتباط الوثيق بالفكر ال�سلفي والتكفري.
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امل�ؤ�س�سات الإن�سانية او 
منظمات املجتمع املدين، 

هي على اأغلب الظن 
م�ؤ�س�سات غري ربحية 

هذا من منظار دويل 
على اقل تقدير، ولكن ما 

يلفت النظر ويثري فينا 
روح الت�ساوؤلت املريبة 

وامل�سككة هي تلك الطفرة 
الن�عية التي حققتها 

تلك امل�ؤ�س�سات على 
ال�سعيد الكمي ولي�س 

الن�عي، خ�س��سا وان 
الح�سائيات الر�سمية 

ت�سري عالنية ومن دون 
ت�ج�س اىل وج�د 

�ستة اللف منظمة غري 
حك�مية يف العراق
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