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�صغريات يقعن فـي �شراك الزواج املبكر

ال��ق��اع��دة �أرغ��م��ت بع�ض ال��ع��وائ��ل ع��ل��ى ت��زوي��ج ال��ق��ا���ص��رات
احلما� ��س املدر�س ��ي ومتي ��ل الفت ��اة اىل التوقف عن
الذهاب اىل املدر�سة بحكم م�س�ؤولياتها اجلديدة وقد
ميان ��ع الزوج �أحيان ًا من موا�صلة م�شوار الدرا�سة»،
وهذا بحد ذاته يعترب �صدمة اوىل يف حياتها وعام ًال
مهم ًا قد ي�ؤثر على م�ستقبلها ،وت�ضيف قائلة « ناهيك
ع ��ن انها �ستك ��ون فري�سة �سهلة لتدخ ��ل االخرين من
االه ��ل واالقارب يف حياته ��ا ال�شخ�صي ��ة واخلا�صة
من ب ��اب االدعاء بقلة التجرب ��ة يف احلياة لذا تكون
حياته ��ا مبني ��ة على ا�س� ��س غري �سليم ��ة الميكنها ان
ت�ستوع ��ب كل الن�صائ ��ح فرتتبك ا�س� ��س تلك العالقـة
الزوجيـة النهـ ��ا لـم حت�سب لكـل ذل ��ك وهـي منغم�سة
بنـزوة عابـرة لعالقـة �سريعـة».

(ك .ح�سني) عراقي يف اخلام�سة
وال�ستني مغرتب يقيم يف هولندا،
متزوج وله من االوالد خم�سة ،رجع
اىل العراق بعد غربة ثالثة عقود بعد
�سقوط النظام ،حيث تزوج من فتاة
يف الع�شرين ،م�ستغال حاجتها املادية،
وقدرته على توفري متطلباتها ،لي�س
لكونه ثريا ،فهو ال يعمل يف هولندا
حيث يعي�ش وعائلته على ال�ضمان
االجتماعي ،لكن �أمتالكه منزال هناك
وراتب ًا ثابت ًا جعله ثريا يف نظر عراقيي
الداخل الذين يئنون من وط�أة امل�شاكل
وقلة اخلدمات ،وكل ذلك حدث من دون
علم زوجته.

ظاهرة خبيثة

وائ���������������ل ن���ع���م���ة
زواج غير متكافئ

ت�صوير  /مهدي اخلالدي
حني تدفع احلاجة!

حي ��ث تدف ��ع احلاج ��ة املادي ��ة االب �إىل تزوي ��ج ابنته
ال�صغ�ي�رة من طاع ��ن يف ال�سن ث ��ري ،او يدفع الطمع
فت ��اة �صغرية اىل ان تتزوج ثر ًي ��ا م�س ًنا ،ورمبا دفعت
العالق ��ات االجتماعي ��ة الع�شائرية والقبلي ��ة اىل ذلك.
وي ��رى (ك) انه لي�س الوحيد ال ��ذي فعل ذلك ،بل هناك
الكث�ي�ر من عراقيي (اخلارج) مم ��ن عادوا اىل العراق
لل ��زواج م ��ن فتي ��ات �صغ�ي�رات ،وي�ضي ��ف :ان حال ��ة
الفق ��ر الت ��ي تعي�شه ��ا بع�ض اال�س ��ر العراقي ��ة جتعلها
تر�ضخ لذلك ،ال�سيم ��ا اذا وعدت الفتاة ال�صغرية ب�أنك
�ست�صطحبها اىل اوروبا .ولـ (ك) �صديق يف اخلام�سة
واخلم�سني تزوج فتاة عراقية يف الثامنة ع�شرة وهي
تعي�ش االن يف �سوريا على امل ان ي�سمح لها بالقدوم
لتعي� ��ش اىل جانب ��ه يف بلجي ��كا ،واجلدي ��ر بالذكر ان
الفت ��اة ال�صغ�ي�رة عليه ��ا ان تظ ��ل بجانب ��ه يف بلجيكا
خم�س �سن ��وات تقريبا حتى ت�ستطي ��ع احل�صول على
اوراق االقام ��ة .ويذك ��ر ان الكثريم ��ن الفتي ��ات ح�ي�ن
تزوج ��ن رج ��ا ًال طاعن�ي�ن يف ال�س ��ن وبع ��د ان ح�صلن
عل ��ى اوراق االقام ��ة طل�ب�ن الطالق وتزوج ��ن ب�شباب
ب�أعماره ��ن ،ب�سبب فارق العمر! لكن احلاجة هي التي
ا�س�ست لذلك .فيما يرى �آخرون ب�أنها زيجات (م�صلحة)
وغالبًا ما تكون نتيجة طبيعية ل (جمامالت) العوائل
الفقرية ال�صحاب االم ��وال واالغنياء وهي عملية بيع
و�شراء مبا تعني ��ه الكلمة من معنى ،وان مايحدث هو
جرمي ��ة اليعاقب عليها القانون و يجب ان يكون هناك
قانون رادع ملثل هذه الزيجات.

طالق مبكر!

وي�ش�ي�ر (عادل حام ��د) باحث اجتماع ��ي اىل ارتفاع

معدالت الأمية بني املتزوجات مبكرا �إىل �أكرث من 70
يف املائ ��ة ومتثل ن�سبة احلاالت الزوجية املبكرة يف
الع ��راق لفتيات �صغريات لت�ش ��كل  %45من جمموع
حاالت الزواج ،ثلثا هذه الن�سبة يف املناطق الريفية
النائي ��ة والثل ��ث االخ ��ر يف املدن.وتك�ش ��ف نتائ ��ج
درا�سة �أجريت م�ؤخرا حول الزواج املبكر ن�شرت يف
احدى ال�صحف الربيطانية �إن املحافظات اجلنوبية
ت�أخ ��ذ احليز الأكرب من هذا التقرير للظرف املعي�شي
والتقالي ��د ال�سائ ��دة هناك.وي�ؤكد (حام ��د) ان الفقر
يعترب ه ��و ال�سب ��ب الأول للزواج املبك ��ر �إما ال�سبب
الث ��اين ف�إنه يتمثل يف املعتق ��دات واالجتاهات التي
ت�ؤك ��د قي ��م العفاف والطه ��ر ،وجتنب التم ��رد عليها
ب�سب ��ب ت�أخ ��ر �سن ال ��زواج ث ��م التخل�ص م ��ن الفتاة
خا�ص ��ة يف حال ��ة تق ��دم �شخ�ص غن ��ي خلطبتها .كما
ت�ؤك ��د الدرا�س ��ات ان ظاه ��رة ال ��زواج املبك ��ر تع ��د
خط ��را بالغ ��ا عل ��ى املوالي ��د اجل ��دد الذي ��ن ت�ضعهن
�أمه ��ات �صغ�ي�رات وغالب� � ًا ما يك ��ون وزنه ��م �أقل من
 2.5كيل ��و جرام ،ب�سبب ع ��دم اكتمال منو ج�سم الأم
ال�صغ�ي�رة ،وعدم خربتها يف ن ��وع التغذية املطلوبة
�أثن ��اء احلمل .وي�ش�ي�ر الباحث (حام ��د) اىل ان على
امل�ستويني النف�س ��ي واالجتماعي ،ك�شفت الدرا�سات
�أن الفتي ��ات الالت ��ي تزوج ��ن مبك ��ر ًا مل ي�ستطع ��ن
التكي ��ف عاطفي� � ًا مع �أزواجه ��ن يف ال�سنوات الأوىل
لل ��زواج؛ حيث ت�ش�ي�ر بع� ��ض الفتي ��ات �أن زواجهن
كان �أ�شبه بال�شراكة الوظيفية� ،أكرث من كونه �شراكة
عاطفي ��ة ،ف�ض ًال ع ��ن ذلك ف�إن زواجه ��ن يف �سن مبكر
�كل عام� ،سواء
حرمهن م ��ن تعلم مهارات احلياة ب�ش � ٍ
يف جم ��ال العناي ��ة بالأ�سرة ،وال ��زوج والأطفال� ،أو
بالتعام ��ل مع حميطه ��ن االجتماعي؛ حي ��ث يتحدث

الباح ��ث عن فتاة تطلقت بعد يومني و�أخرى تطلقت
بعد �أربعني يوم ًا ،وثالثة بعد � 6أ�شهر!

خماطر �صحية

الطبيب ��ة (�سع ��اد .م) �أخت�صا� ��ص �أمرا� ��ض ن�سائية
تق ��ول يف اح ��دى امل ��رات دخل ��ت �شاب ��ة �صغرية مل
تتج ��اوز ال�سابع ��ة ع�شرة م ��ن عمره ��ا اىل عيادتي،
وكان بادي� � ًا عليه ��ا مالم ��ح احل ��زن والتع ��ب ك�أنه ��ا
تعاين م�شكلة ما ،ال�شابة ال�صغرية ا�ضطرت مرغمة
م ��ن ويل �أمره ��ا يف �س ��ن احلادية ع�ش ��رة على ترك
الدرا�سة ليتم تزويجها من قريب لها يكربها بالعمر
ب�سن ��وات عدي ��دة ،وكان الداف ��ع وراء ه ��ذا الزيجة
هو امل ��ال ،حي ��ث مت اقتيادها عرب وليه ��ا �إىل مقربة
تدع ��ى (زواج) هناك دفنت براءتها ووئدت �أحالمها
ال�صغ�ي�رة .وت�ضي ��ف الطبيب ��ة « ولأن تكوينه ��ا
اجل�س ��دي مل يكتمل بعد تعر�ض ��ت الطفلة ال�صغرية
للإجها�ض مرتني متتاليتني ،ومل ت�ستطع �أن تتحمل
حمله ��ا كام�ل� ًا ،ففي امل ��رة الثانية �أ�صيب ��ت بالت�سمم
احلملي وكادت تفق ��د حياتها ومت ا�ستئ�صال رحمها
خ�شية من حمل �آخر قد يودي بحياتها ،وهكذا فقدت
الق ��درة على ان تك ��ون �أما ورمب ��ا �سيكون م�صريها
هو الطالق»!

زيجات لنزع فتيل الث�أر

�أما هدى الفتاة ال�صغرية التي ت�سكن يف قرية جنوب
بغداد تبلغ من العمر � 16سنة ،وهي خمطوبة لرجل
مل ت ��ره من قبل.وتق ��ول �أن والدها �أختار لها زوجها
عل ��ى رغم كرب �سنه ،طمع ��ا يف ثروته .ومل تعرت�ض
والدتها عل ��ى الأمر على الرغم من قلقها على ابنتها.

وعل ��ى الرغم من �أن هدى طالبة يف املدر�سة لكن ذلك
مل يقف حائال دون زواجها املبكر.
وت�ش�ي�ر (علياء ح�س�ي�ن) نا�شطة ن�سوي ��ة اىل وقوع
الكث�ي�رات من الفتي ��ات يف فخ ال ��زواج املبكر الذي
يحرمه ��ن م ��ن حقوقه ��ن الأ�سا�سية وي�ش ��كل انتهاك ًا
حلقوق الإن�سان يف حد ذاته.وحتظر اتفاقية حقوق
الطف ��ل واالتفاقي ��ات الدولي ��ة االخ ��رى عل ��ى جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والزواج بالإكراه واملبكر.
وت�ؤك ��د على ان ال ��زواج بالإك ��راه ظاهرة ملحوظة
يف االون ��ة االخ�ي�رة وت�ستخدم الزيج ��ات لت�سوية
دي ��ون �أو لتعزيز و�ضع الأ�سرة من خالل التحالفات
االجتماعية �أو لنزع فتيل الث�أر املتبادل بني القبائل.
ويف الريف فان الآباء يرغبون بتزويج بناتهم وهن
يف �س ��ن �صغرية لت�أمني م�ستقبلهن ،خ�شية �أن تلحق
به ��ن م�صيبة.وت�ضط ��ر بع� ��ض الفتي ��ات اىل الهرب
من الزواج بالإك ��راه واملبكر.ومازالت هناك فتيات
غ�ي�ر قادرات على االلتح ��اق باملدر�سة ب�سبب القيود
االجتماعي ��ة ،والأو�ض ��اع االقت�صادية ما ي�ساهم يف
دفعهن �إىل الزواج املبكر �أو الق�سري.
ومن جان ��ب اخربع�ض الفتيات ال�صغريات اجربن
يف مدينت ��ي الفلوج ��ة ودي ��اىل يف ف�ت�رة �سيط ��رة
ع�صاب ��ات القاع ��دة وامليلي�شيات امل�سلح ��ة والقوى
اال�صولي ��ة املتطرف ��ة اىل ال ��زواج م ��ن (م�سلح�ي�ن)
�أ�سم ��وا انف�سهم بـ (املجاهدي ��ن) واغلبهم من االردن
وافغان�ست ��ان واليم ��ن وال�سعودي ��ة واجلزائ ��ر
واملغ ��رب ،وي ��روي ال�شي ��خ (عام ��ر) �أح ��د وجه ��اء
الفلوج ��ة «ان اه ��ل الفلوج ��ه كان ��وا جمربي ��ن الن
م�سلحي املدينة يجربون النا�س على تزويج بناتهم
ويتوع ��دون م ��ن يخال ��ف ذل ��ك بعق ��اب ،وا�ضاف ان

فت ��اوى �صدرت يف ذلك الوقت م ��ن ائمة يف م�ساجد
الفلوج ��ة وبعقوب ��ة تدع ��و الفتيات اىل ال ��زواج من
(املجاهدين) واعتبار ذلك فر�ضا دينيا «.

التهديد باالنتحار

فيم ��ا ي ��رى خ�ب�راء اجتماعي ��ون �أن ال ��زواج املبك ��ر
مغامرة غري م�أمونة ،ف ��زواج الفتاة قبل بلوغها �سن
الع�شري ��ن قد يعر�ضها خلط ��ر الإ�صاب ��ة بالعقم ،كما
�أن �أ�صح ��اب ال�س ��ن املبكرة فى ال ��زواج �أكرث تعر�ض ًا
للإح�سا� ��س بفتور العالقة الزوجية فيما بعد ،وتزيد
لديه ��م خماط ��ر االنف�صال الت ��ام بالط�ل�اق ،كما تزيد
فر�صة تعر�ض �أطفالهم حديثى الوالدة للوفاة.وترى
النا�شطة يف جمال حق ��وق املر�أة �سهى العزاوي� ،أن
تزايد الزواج الق�سري واملبكر يف الأرياف العراقية
يع ��ود �إىل رغب ��ة الريفي�ي�ن ف ��ى الإكث ��ار م ��ن الأوالد
واخل ��وف عل ��ى ال�ش ��رف والعر�ض ودع ��م الروابط
الأ�سري ��ة ورغب ��ة الآباء ف ��ى تزويج �أوالده ��م مبكر ًا
لإثب ��ات الرجول ��ة وت�أكي ��د ال�سيط ��رة .فق ��د �أ�ضربت
حليم ��ة ( 14عام ��ا) ع ��ن الطع ��ام كي ترف� ��ض زواجا
ق�سري ��ا فر� ��ض عليها،وقال ��ت انها ه ��ددت باالنتحار
�أو اله ��رب �إن �أ�ص ��ر �أهله ��ا على ذلك ،مم ��ا ا�ضطرهم
�إىل الك ��ف عن خططهم يف تزويجه ��ا �شخ�صا مل تره
م ��ن قبل،وترى حليمة �أن اح ��د �أ�سباب �إجبارها على
الزواج املبكرهو للتخل�ص من الأعباء املالية للفتاة.

مغادرة املدر�سة

فيما تقول �سجا ك ��رمي (مدر�سة اجتماعيات) « عادة
م ��ا ي�صاح ��ب ال ��زواج املبكر للفت ��اة تركه ��ا للدرا�سة
والتف ��رغ حلياته ��ا اجلدي ��دة فبمج ��رد زواجه ��ا يقل

وتع ��د الأمم املتحدة ال ��زواج املبكر عنف� � ًا �ضد املر�أة
ينبغ ��ي الق�ض ��اء عليه ،وه ��ي تف ��رق يف وثائقها بني
زواج الأطف ��ال وب�ي�ن الزواج املبكر ف ��زواج الأطفال
عنده ��ا هو م ��ا كان بني � 19-15سن ��ة ،بينما الزواج
املبك ��ر عندها ه ��و ذلك الزواج ال ��ذي يعيق املر�أة عن
حت�صيلها لتعليمه ��ا اجلامعي ،و�سعيها للعمل خارج
املن ��زل ،وعل ��ى �ضوء ذل ��ك ت�ش ��دد الأمم املتحدة على
حكوم ��ات ال ��دول ب� ��أن تعم ��ل عل ��ى توحي ��د اجلهود
للق�ضاء على تلك الظاهرة التي ي�صفونها باخلبيثة،
املحام ��ي جنم عبود يق ��ول « ويف �سبيل ق�ضاء الأمم
املتح ��دة على ال ��زواج املبكر جند �أن هن ��اك م�سارين
بارزي ��ن ت�ستخدمهم ��ا لتحقي ��ق ه ��ذا اله ��دف؛ الأول
منهم ��ا هو �سن القوانني الت ��ي تكفل رفع �سن الزواج
كم ��ا ج ��اء يف امل ��ادة  274م ��ن وثيق ��ة م�ؤمت ��ر بكني
 1995وال ��ذي تعد مقرراته مبثاب ��ة د�ستور حلقوق
امل ��ر�أة والت ��ي ن�ص ��ت عل ��ى �ض ��رورة �س ��ن القوانني
املتعلقة باحل ��د القانوين الأدنى ل�سن الر�شد ،واحلد
الأدن ��ى ل�س ��ن ال ��زواج وتطبي ��ق القوان�ي�ن ب�صرامة
« ،والطري ��ق الث ��اين يتح ��دث عنه جن ��م فيقول « هو
ا�ستخدام التعليم للحد من الزواج املبكر حيث تن�ص
امل ��ادة  275من وثيقة بك�ي�ن اي�ضا على «توليد الدعم
االجتماع ��ي من جان ��ب احلكوم ��ات واملنظمات غري
احلكومي ��ة لإنف ��اذ القوان�ي�ن املتعلقة باحل ��د الأدنى
ل�سن الزواج من خالل �إتاحة الفر�ص التعليمية �أمام
البنات».
ويف ال�ش� ��أن نف�س ��ه يو�ض ��ح املحام ��ي لي ��ث حممود
قائ�ل�ا « القاع ��دة العامة هي ان عقد ال ��زواج اليتم اال
يف حال ��ة البل ��وغ وكم ��ال االهلية وكمعي ��ار هو �سن
الثامن ��ة ع�شرة وهذا هو امل�سل ��ك يف قانون االحوال
ال�شخ�صي ��ة العراقي ��ة املواف ��ق الح ��كام ال�شريع ��ة
اال�سالمي ��ة ،كذل ��ك فان هذا القانون اخ ��ذ باال�ستثناء
املق ��رر للقاعدة العام ��ة يف الزواج وه ��ي (� )18سنة
عندم ��ا منح القا�ض ��ي �سلطة املوافقة عل ��ى زواج من
كان عم ��ره اق ��ل م ��ن � 18سن ��ة �س ��واء اكان ذك ��را ام
انث ��ى حيث يجوز مبوافقة ال ��ويل احيانا وهو االب
ع ��ادة ،وعندما يالح ��ظ القا�ضي الكم ��ال اجل�سماين
والق ��درة البدني ��ة لل ��زوج او الزوج ��ة ان يعط ��ي
املوافق ��ة على زواج من اكم ��ل (� )15سنة واحيانا قد
اليكتفي القا�ضي مبوافقة الويل وقناعته ال�شخ�صية
وموافق ��ة طالب الزواج ذك ��را كان ام انثى وامنا تتم
احالة الطلب اىل اللجنة الطبية لتقدير مدى الكفاءة
عل ��ى م�سائل الزواج وكما قلن ��ا ان هذا ا�ستثناء اوال
وان العل ��م ي�ؤي ��ده ثاني ��ا فكث�ي�ر ممن مل يبل ��غ ()18
�سن ��ة وكان قادرا على الواجب ��ات الزوجية ،ويحدث
العك�س �أحيانا.

«البلوتوث» �إبهار علمي وم�شكالت اجتماعية

لقطات عائلية تتحول لكوارث حقيقية بعد افت�ضاحها بني الغرباء!
�أفراح �شوقي ونورا خالد

ت�صوير� /سعد اهلل اخلالدي

ونحن نعد لأجراء حتقيق
�صحفي عن خماطر تداول
مقاطع البلوتوث بني ال�شباب،
وما ت�سببه من م�شاكل ،حدثتني
�أحدى طالبات معهد ( )....عن
حادثة الف�صل اجلماعي لأكرث
من ع�شر طالبات يف املراحل
النهائية للدرا�سة بعد انت�شار
مقطع فديوي ي�صورهن وهن
يرق�صن رق�صات مثرية مبالب�س
لي�ست حمت�شمة ،االمر الذي ادى
اىل خ�سارتهن عامهن الدرا�سي
وم�ستقبلهن و�سخط عوائلهن
ب�سبب ف�ضيحة ذلك الت�صوير،
واحلقيقة هي انهن اجتمعن يف
منزل �أحداهن وقررن �إقامة
حفلة للن�ساء فقط وقمن
بتقليد رق�صات بع�ض املطربات
واملمثالت ب�أ�سلوب �ساخر ومل
يعرفن ان هناك عني ثالثة
ترتب�ص بهن وت�صور ما يفعلنه
لتوزعه بعدها يف املعهد ومن ثم
اىل عوائل الفتيات.

مقطع البلوتوث ال
تفوتكم الفر�صة!
�شا�شة �صغرية ال تتعدى �سعتها ب�ضعة
�سنتمرتات مربعة� ،صارت الأنظار
تتهافت نحوها ع�بر ت��وج��ه حمموم
ك�سر م�ع��ه ك��ل احل��واج��ز املجتمعية
املعروفة وتغطى كل اخلطوط احلمر
وال�صفر وتت�سيد بجدارة على عقول
واهتمامات النا�س وخ�صو�ص ًاُ جيل
امل��راه �ق�ين وال���ش�ب��اب ،خ �ط��ره رمبا
ي�ف��وق �أي ��س�لاح ف�ت��اك ب�لا مبالغة،
وم��ا يبثه ذل��ك اجلهاز العجيب الذي
يدعى (املوبايل) من م�شاهد ولقطات
كانت حمظورة قبال غدت قادرة على

تخريب جيل بالكامل م��ادام الرقيب
يغط يف ن��وم ع�م�ي��ق ...ولعل �أوىل
حلقات مقاطع الفيديو التي ت�ستخدم
تقنية (البلوتوث) ال�شهرية و�سيلة
الن �ت �� �ش��اره��ا ب���س��رع��ة ه��ي الف�ضول
والرتغيب ومن ثم املتابعة وبعدها
حم��اول��ة التطبيق او الن�شر بعيدا
ع��ن �أي رق��اب��ة او م���س��اءل��ة  -يعني
ال�ق��ات��ل جم �ه��ول ،-وه ��ذه ه��ي ردود
افعال الكثري من �شبابنا اليوم بعد ان
منحنا بطاقة الدخول لفايرو�س دخل
منازلنا وك�شف ا�سرارنا ،بع�ض مقاطع
ال�ب�ل��وت��وث ت�ك��ون ��س��اخ��رة وبع�ضها
الذع ك�م��ا ح ��دث يف مقطع ت�صوير
املذيع وهو يرق�ص على من�صة تقدمي
االخ�ب��ار قبل اذاع��ة الن�شرة! وهناك
ل �ق �ط��ات ت���س�ت�ح��ق ار� �ش �ف �ت �ه��ا كونها
ت�صور جزء ًا من واقع حياتي معا�ش
اليوم اثر متغريات البحث عن العمل
و�شقاء احلياة وهناك اي�ض ًا اللقطات
العائلية التي تتداول بق�صد الت�شويه
او الت�سلية لكنها تتحول لكوارث
حقيقية بعد افت�ضاحها بني الغرباء!

ق�ص�ص واقعية ل�ضحايا
البلوتوث
م��ن داخ��ل �إح ��دى مقاهي االنرتنيت
املنت�شرة يف منطقة ال�ك��رادة حدثنا
��ص��اح�ب��ه ع��ن ه ��ذه ال �ظ��اه��رة قائال:
ي��زورن��ا ك��ل ي��وم الكثري م��ن ال�شباب
من كال اجلن�سني ،ويبقون ل�ساعات
ط��وال يفتحون االنرتنت ويبحثون
يف خمتلف املواقع املتاحة للجميع
بال رقابة ،وبع�ض تلك املواقع �إباحية
ون�ح��ن ال ن�ق��در ان مننعهم لأ�سباب
عديدة �أهمها� ،صعوبة ال�سيطرة على
الأم��ر ،الن املواقع مفتوحة ومتاحة
للجميع مبجرد �ضغطة زر وكذلك ان
عملنا �سيتعر�ض للك�ساد ان فر�ضنا
رقابة م�شددة عليهم ،وامل�شكلة ان تلك
املواقع عادة ما تكون �ساحة موبوءة
ب�شتى �أنواع الفريو�سات وهي ت�ؤذي
احلا�سوب بدرجة كبرية فنعمد اىل
(فرمتتها) كل يومني تقريب ًا.
وع� ��ن اق� �ب ��ال ال �ن �� �س��اء ع �ل��ى م��راك��ز
االنرتنت قال ال�شاب حممد الطائي
� �ص��اح��ب حم ��ل ال��ن��ور���س خل��دم��ات
االنرتنت :ان معظم الفتيات يق�صدن

مواقع الدرد�شة واجلات االن لق�ضاء
وق��ت ال �ف��راغ ويبقني حتى �ساعات
م�ت��أخ��رة �أي���ض��ا ،زميله معتز احمد
وال� ��ذي ي�ع�م��ل م�ع��ه يف امل�ك�ت��ب عزا
�سبب ذل��ك،وال �ك �ث�ير م��ن ال�سلبيات
ال� �ت ��ي حت �م �ل �ه��ا م �ت��اب �ع��ة م �ث��ل ه��ذه
املواقع اىل عدم توفري فر�ص العمل
لل�شباب او ح�ت��ى �أم��اك��ن وو�سائل
ترفيه منا�سبة للعائلة العراقية ،ما
يدفع ال�شباب اىل اللجوء اىل اقرب
وا�سهل وارخ�ص و�سيلة للرتفيه عرب
متابعة مقاطع(اليوتيوب) ال�شهرية
وم ��ا حت�م�ل��ه م��ن ف���ض��ائ��ح واباحية
مفرطة،وهناك بع�ض ال�شباب �صار
ي��ذه��ب اىل اب�ع��د م��ن ذل��ك بالت�سلية
عن طريق مواعدة الفتاة واجللو�س
معها يف مكان خا�ص وتكليف اخر
بت�صويرهما بكامريا امل��وب��اي��ل يف
و��ض��ع حم��رج بالن�سبة لها وم��ن ثم
ن�شر هذا الت�صوير
ع �ب�ر ال �ب �ل��وت��وث
ب �ي�ن الأ� � �ص� ��دق� ��اء
ب�ق���ص��د الت�شهري
او امل� �ب ��اه ��اة بني
رفقائه بقدرته على
االي �ق��اع بالفتيات
و�صداقتهن الأمر
ال ��ذي نتجت عنه
م� ��� �ش ��اك ��ل ك��ث�ي�رة
كاالنتحار خ�شية
الف�ضيحة او ترك
الدرا�سة او ال�سفر
وع��ائ �ل �ت �ه��ا خ ��ارج
العراق.
وق�ص لنا حادثة
�إغالق احد الأق�سام
يف املعهد التقني
ب �� �س �ب��ب ف�ضيحة
ب�ل��وت��وث حقيقية
ح�صلت احداثها
داخ� � � � ��ل اروق� � � ��ة
امل�ع�ه��د ب�ين طالب
وط� ��ال � �ب� ��ة ال� �ع ��ام
املا�ضي ،وو�صلت
اىل ع �م��ادة املعهد
م� � � � � ��ا ت � �� � �س � �ب� ��ب
مبعاقبة الطالبني
وح��رم��ان �ه �م��ا من
موا�صلة الدرا�سة

لأ��س�ب��اب �أخ�لاق�ي��ة وجت��اوزه�م��ا على
قد�سية احلرم اجلامعي.
يف حم��ل جم ��اور خل��دم��ات املوبايل
�أخ�برن��ا ال���ش��اب مهند حم�سن()32
عام ًا عن ال��ورط��ة التي ك��اد يقع فيها
ل��وال مقطع البلوتوث ال��ذي جلبه له
احد الأ�صدقاء ،فعندما �أراد الزواج
من ابنة جارهم نقل له ذلك البلوتوث
مقطع ًا فديوي ًا ي�صور جارته مع �شاب
اخ��ر يف جل�سة حميمية! م��ا ا�سفر
ع��ن تخريب خ�ط��وة ال� ��زواج متاما،
وا�ستطرد حمدثي ليقول:انا ب�صراحة
مل ا�سمح بتداول املوبايل يف البيت
وعندما تريد احدى اخواتي االت�صال
ب�صديقاتها او اقاربنا تقوم بذلك عرب
هاتفي ال�شخ�صي وامام عيني ،وروى
يل ح��ادث��ة اخ��رى ت�سبب البلوتوث
فيها بغلق امل�ق�ه��ى ال ��ذي يجاورهم
عندما �صور اح��ده��م حفلة لعدد من

ال�شباب (املخنثني) ومت ت�سريبها اىل
اح��دى القنوات الف�ضائية ما ت�سبب
مب�شاكل كبرية بعدها وغلق املقهى
خ�شية تهور املت�شددين!.

مقاطع جمانية يف
موبايالت للبيع!
ول�ف��ت ال�شاب م�ع�ت��ز(� )24سنة اىل
م�س�ألة مهمة وهي �إغفال العديد من
�أ�صحاب املوبايالت ممن يبيعون او
ي�ستبدلون �أجهزتهم ببع�ض املقاطع
الفديوية التي تتعلق بخ�صو�صياتهم
او عوائلهم يف ذاكرة املوبايل ،واقل
ما ميكن و�صفه عنها (تك�سر الظهر)
اذا م ��امت ت��داول �ه��ا وال اع ��رف مل��اذا
ي�ترك�ه��ا �صاحبها م�شاعة للجميع،
وا�ستدرك حمدثي ليقول وق��د احتد
ك�لام��ه :االخ�ط��ر م��ن ذل��ك كله �شيوع

ت ��داول امل�ق��اط��ع االب��اح�ي��ة ب�ين طلبة
اجل��ام �ع��ة ف �ه��ذه وح ��ده ��ا ح���دث وال
ح��رج،وي��ك��ف��ي ان ت�ف�ت�ح��ي م��واق��ع
م �ع��روف��ة ع �ل��ى االن�ت�رن ��ت (ذك� ��ر يل
�أ� �س �م��اء بع�ضها) ل�ت���ش��اه��دي بع�ض
طلبة اجلامعات العراقية وك�أنها افالم
عربية تغلب عليها امل�شاهد ال�ساخنة
احلقيقية بال�صوت وال�صورة ولكن
دون حجب ال��وج��وه ه��ذه امل��رة ،الن
م��ن نقلها هدفه اال� �س��اءة والت�شويه
وه��ذا م��ا ال نر�ضاه ل�سمعة التعليم
يف بلدنا ،ويف خ�ت��ام ك�لام��ه و�صف
معتز البلوتوث ك��أن��ه ق�ط��ار جامح
و�سريع يجري بيننا وي�سحق امامه
كل �شيءاذا مل يتم مراقبة �آلية عمله.
م��دي��رة �أح� ��دى امل��دار���س الإع��دادي��ة
للبنات (رف�ضت الك�شف عن ا�سمها)
قالت لنا:كثرية هي م�شاكل املوبايل
ومقاطع الفيديو الذي يحتويه وكذلك
ال�صور ونحن نراقب ب�شدة ذلك الأمر
ولكن البع�ض من الفتيات ال يتقيدن
ب��ذل��ك ون�ل�م����س امل �خ��ال �ف��ات اك�ث�ر من
مرة وال منلك عندها �سوى م�صادرة
الهاتف وطلب ح�ضور ويل الأمر.

الكامريا اخلفية!

حتويل مقاطع فيديو

ي�ق��ول امل��در���س يف �أح���دى املدار�س
الثانوية �سلمان مفيد( )45عام ًا :جاء
يف رواي��ة عبدالرحمن منيف (ار�ض
ال�سواد) وعلى ل�سان احد ابطالها (ان
العراقيني يفكرون باعينهم ،ي�شغفهم
الف�ضول وال ي�ت��وان��ون ع��ن جتريح
اي �شخ�ص بنظرات دبقة!) انقل هذه
العبارة هنا ال�شري اىل الف�ضول احلاد
لدى �شبابنا لك�شف اال��س��رار ،عندما
ا�صبحت اف�ل�ام وم�ق��اط��ع البلوتوث
العزاء الوحيد لهم وامل�ؤثر ال�شباع
ذلك الف�ضول.
اب ��و ع �ب��د ال �ل��ه � �ص��اح��ب حم��ل لبيع
و�شراء املوبايالت قال لنا :يف بداية
الأم��ر كان ال�شباب يتبادل الكليبات،
وامل ��واق ��ف امل���ض�ح�ك��ة ،و ل �ك��ن فيما
ب�ع��د ت �ط��ور الأم���ر ف��أ��ص�ب��ح ال�شباب
يتناقل ف�ضائح الفنانني و حلظات
حميميتهم و �سرعان ما انتقل الأمر
اىل �أن �أ�صبحنا نرى النا�س تتبادل
فيديوهات اباحية لأنا�س جمهولني و
لكن ه�ؤالء النا�س املجهولني ،اكيد هم

معروفون لغرينا ،وا�ضاف :حتولت
الهواتف النقالة امل��زودة بالكامريات
و>>البلوتوث>> اليوم �إىل و�سيلة
للتهديد واالنتقام من الآخر ب�سهولة
تامة ،ويف ثوان معدودة بعد �أن يتم
ت�صوير امل�ستهدفني �أو ال�ضحايا يف
موا�ضع م�شبوهة ويف �سرية تامة!.

حماكم االحوال
ال�شخ�صية:املوبايل يزيد
حاالت الطالق

ويف اروق � � � ��ة حم� �ك� �م ��ة االح�� � ��وال
ال�شخ�صية يف ال� �ك ��رادة اخربتنا
الباحثة االجتماعية ر�شا �صبيح عن
زيادة كبرية يف حاالت الطالق ب�سبب
اجهزة املوبايل وما حتمله من �صور
وم�سجات تن�صب حتت بند اخليانة
الزوجية ،وكثريا ما و�صلتنا دعاوى
م��ن ه ��ذا ال �ن��وع ي ��أت��ي ف�ي�ه��ا ال ��زوج
غا�ضب ًا وح��ان�ق� ًا ومعه دليل الإدان��ة
ه��ات��ف زوج �ت��ه ال���ذي ي�ح�م��ل بع�ض
ال�صور او امل�سجات ومقاطع الفيديو
ال �ت��ي ت�ف���س��ر خ �ي��ان��ة زوج� �ت ��ه وهو
يرمي عليها الطالق ويدينها ،وهناك
بع�ض الزوجات من يكت�شفن خيانة
ازواج �ه��ن بوا�سطة ال�ه��ات��ف اي�ض ًا،
وبع�ض تلك احل��وادث تكون الزوجة
فيها مظلومة كونها تلقت امل�سجات من
جمهول او م�سيء ولكنها مل ت�ستطع
اقناع زوجها بذلك .ويف اح�صائية
�سريعة لعدد حاالت الطالق يف �شهر
ح��زي��ران احل���ايل ال� �س �ب��اب متعددة
اخربتنا الباحثة ر�شا ان العدد و�صل
حتى كتابة املو�ضوع اىل  82حالة
طالق يف �شهر واح��د وهو رقم كبري
كما و�صفته لنا الباحثة ،وينذر ب�أزمة
كبرية يف املجتمع العراقي و�شددت
يف ختام حديثها معي على ان قلة
الوعي و�إهمال الأهل بعواقب الأمور
و�سوء ا�ستخدام التقنيات احلديثة
غالبا ما ت�سبب يف الوقوع يف م�شاكل
كثرية.

علم النف�س يف�سر
الظاهرة
ي �ق��ول ال��دك��ت��ور ج�م�ي��ل االده �م��ي
اخت�صا�ص االمرا�ض النف�سية حول

تف�سريه للظاهرة بالقول :البد من
معرفة اال�سباب التي دعت اىل هذه
ال�سلوكيات والدوافع اي�ضا لنتمكن
من عالجها بالتعاون مع منظمات
امل�ج�ت�م��ع امل� ��دين .و�أ�� �ض ��اف :امللل
وق�ضاء وقت الفراغ هما املحفزان
على التوجه اىل تلك االم��ور ولو
ت��وف��رت و� �س��ائ��ل اخ� ��رى للرتفيه
والريا�ضة مثال او امل�شاغل اخلدمية
لتمكنا من �سحب الكثري من �شبابنا
و�شاباتنا نحو ع��وامل اك�ثر فائدة
وم �ت �ع��ة .والب� ��د م��ن اال�� �ش ��ارة اىل
اهمية ان تت�ضمن املناهج الدرا�سية
والن�شاط الالمنهجي حملة مكثفة
وتوجيهات الجل حث العائلة على
مراقبة اوالده ��ا ،وكذلك التعريف
ب�أهمية االفادة من التقنيات احلديثة
يف تطوير الذات وعدم االبتذال يف
م�شاهد و�صورالطائل منها.

تقنيات جديدة
الخرتاق الهواتف
م �� �ص��ادر علمية ح��دي�ث��ة ن�ق�ل��ت لنا
ع��ن ت� �ط ��ورات ه��ائ �ل��ة دخ �ل��ت عامل
البلوتوث من بينها العر�ض الذي
ق��دم��ت��ه جم��م��وع��ة م���ن قرا�صنة
االن�ترن�ي��ت (ال �ه��اك��رز) ع��ن بندقية
�صممت الخ�تراق االجهزة العاملة
بتقنية البلوتوث ميكنها ا�ستهداف
اي ج �ه��از ج� ��وال ب��دع��م بلوتوث
على م�سافة ت�صل اىل ميل ون�صف
و��س��رق��ة ال�ب�ي��ان��ات امل��وج��ودة على
ه��ات��ف ال�ضحية ك��دف�تر العناوين
والر�سائل وغريها كما ميكنه زرع
ر��س��ائ��ل داخ ��ل اجل �ه��از ،واخلطري
يف االم� ��ر ان امل �ه��اج��م ي�ستطيع
ا�ستخدام هاتف ال�ضحية الجراء
ات�صال لهاتف اخ��ر دون ان ي�شعر
�صاحب اجل �ه��از ب��ذل��ك وق�ب��ل فرتة
ق��ام باحث امل��اين بتطوير برنامج
�سماه( )bluebugميكنه التحكم
باالجهزة اجل��وال��ة العاملة بنظام
ب �ل��وت��وث وحت��وي �ل �ه��ا اىل اجهزة
تن�صت عن بعد ،اذ ميكن من خالل
كومبيوتر حممول ت�شغيل الربنامج
للتحكم يف ه��ات��ف ج���وال للقيام
مبكاملة اىل املهاجم دون ان ي�شعر
ال�ضحية بذلك.

