
ب��ات �لإن�س��ان �أح��وج م��ا يك��ون يف ه��ذ� �لوق��ت �إىل 
�ملعرف��ة نظر�ً للتد�خل �حل�س��اري بني �س��عوب �لعامل 
يف ظ��ل �لعومل��ة �لتي نعي�س��ها، لكننا ن��رى �أن هناك 
عزوفًا و��س��حًا لدى �جلميع وخ�سو�س��ًا فئة �ل�سباب 
ع��ن �لق��ر�ءة، و�أ�س��بحت و�س��ائل �ملعرف��ة مقت���رة 
عل��ى م��ا يتعر�ص له �ل�س��خ�ص من موؤث��ر�ت خارجية 
ويف  �لتلفزيوني��ة  �لقن��و�ت  يف  لإر�دت��ه  تخ�س��ع  ل 
و�س��ائل �لتو��س��ل فه��ل �خلطاأ يكم��ن يف �لعزوف عن 
�لقر�ءة كم�س��در رئي�ص من م�س��ادر تلق��ي �ملعلومة؟ 
�أم �أن �خلط��اأ ه��و يف ح���ر فكرة �لثقاف��ة يف �لقر�ءة 
فقط و�إغفال م�س��األة �أن تطور �حلياة يعني بال�رورة 
تطور و�س��ائل �لتلقي لي�س��مل ما هو �أبع��د من �لقر�ءة؟ 
و�ل�س��وؤ�ل �ل��ذي يطرح نف�س��ه بقوة يدور حول �س��مور 
�لوع��ي �لثق��ايف، وتدين م�س��توى �لجت��اه �إىل �لقر�ءة 

و�لجنذ�ب �إىل �لكتاب. َمن �مل�س��وؤول عن هذ� �لرت�جع 
�ل��ذي ت�س��هده �ل�س��احة �لثقافي��ة؟ ه��ل ه��و �لو�س��ع 
�لقت�س��ادي �أم �س��طوة �لن�س��غال مبتطلب��ات �حلي��اة 
ع��ن متطلب��ات �لوعي �لثق��ايف؟! وما تاأث��ر �لإنرتنت 
ومنتدياته��ا ومدوناته��ا عل��ى ظاه��رة �لع��زوف عن 
ق��ر�ءة �لكت��ب �ملطبوعة؟ تابعنا �آر�ء �ل�س��ارع ب�س��اأن 
مو�س��وع جدير ب��اأن ُيناق�ص على �أو�س��ع نطاق ملا له 
م��ن �أثر عل��ى �ملجتمع ب�س��ورة عامة وكان �لأ�س��تاذ 
عب��د �لقادر جرب قد �طلعنا عن  ر�أيه حول �لعزوف عن 
�لقر�ءة قائال،" نحن �أوىل باملعرفة و�لقر�ءة من حيث 
�نن��ا �أم��ة "�أقر�أ"، ول��و قر�أنا لكان حالنا �ليوم �أف�س��ل 
و�أح�س��ن فو�سول �حل�سارة �إىل ما و�سلت �إليه �إمنا هو 
نتيجة �إقب��ال �أهلها على �لقر�ءة، فالقر�ءة هي مفتاح 
�لثقافة و�حل�س��ارة و�لتقدم. مبينًا،" ليتنا قر�أنا حتى 

ميكنن��ا �ن نطرح �ل�س��ق �لثاين من ت�س��اوؤلك يف ح�ر 
فك��رة �لثقاف��ة يف �لقر�ءة.. فثقافتنا لالأ�س��ف �ل�س��ديد 
ه��ي مع��اد�ة �لثقاف��ة وكل م��ا ي��وؤدي �إليه��ا. ويقول 
�لكاتب �س��عيد جم��ال،" من �ملحزن حق��ا �أن نرى �أمة 
"�إق��ر�أ" ل تقر�أ، فكيف تتو��س��ل �أجيال هذه �لأمة �إذ� 
مل تق��ر�أ؟ وكيف حتاف��ظ �أمتنا على وجودها �إذ� هي مل 
تق��ر�أ، �إن �لقر�ءة تعن��ي ثقافيا �لأ�س��الة، و�لأمة �لتي 
تفق��د ثقافتها تفق��د هويتها، ومن ثم تفق��د وجودها. 
لذل��ك علينا �لهتم��ام بظاه��رة �لعزوف ع��ن �لقر�ءة 
ل��دى �لن�صء �إذ� �أردنا حمايته��م من �لثقافات �لغريبة 
يف ع���ر �لعوملة �لذي ل يرحم من خالل ت�س��خي�ص 
ه��ذه �لظاه��رة وحتديد �أ�س��بابها و�لبحث يف و�س��ائل 
عالجها. وي�سيف جمال،" �ن �زمة �ملطبوع هي �زمة 
عاملية ر�فقت تد�س��ني �لعامل للعوملة و�نهيار مناهج 
و�يدلوجي��ات ثقافي��ة كربى رد فعل �س��اهم بن�س��يب 
منها و�س��ائل �لعالم وو�س��ائل �لت�سال �حلديثة. من 
جهة �خرى ي�سر �لتدري�سي و�لباحث �سهيب �لغر�وي 
�ىل مو�س��وعة يف غاية �لهمية وه��و دور �حلكومات 
وو�س��ائل �لع��الم يف حتري��ك �ملجتم��ع نح��و �لقر�ءة 
من خالل توفر �ل�س��بل �ملنا�س��بة لذلك". منوهًا �ىل،" 
�ن يف �س��بعينيات �لقرن �ملا�سي ��س��تنفرت �حلكومة 
�لفرن�س��ية عندم��ا مل�س��ت نف��ور�ً ن�س��بيًا من �لق��ر�ءة، 
فخ�س�سو�ً يومًا نزل فيه �لوزر�ء و�أع�ساء �لربملان �إىل 
�ل�س��و�رع و�حلد�ئق حاملني كتبهم لإظهار �أثر �لقر�ءة. 
وي�س��يف �س��هيب،" �أعتقد �أن �لنهو�ص بو�سع �لقر�ءة 
كفيل بو�س��ع حجر �أ�س��ا�ص لكل من يح��اول �لنهو�ص 
ب��اأي ناحي��ة من نو�ح��ي �حلياة يف �لأم��ة. وقد بينت  
د.�س��هيلة حم�س��ن )�كادميي��ة (،" �س��األت طالب��ي قبل 
فرتة عن �مل�س��در �لذي ي�ستقون منه �ملعلومات، وهم 
يعدون م�روع �لتخرج، فاأجابو� باأن هذه �ملعلومات 
م�س��درها �لإنرتنت �لذي هو و�س��يلة �س��هلة وجاهزة، 
حي��ث ل يتعب��ون �أنف�س��هم يف �لق��ر�ءة، وب�س��غطة زر 
يح�س��لون عل��ى �ملعلومات، مبعن��ى �أن �لطالب �لذين 
من �ملفرو���ص عليهم �لقر�ءة ل يق��ر�أون، ويح�رون 

�لأبحاث عن طريق �لإنرتنت.
وت�س��يف �سهيلة ،" يف �لو�قع �إنها �أزمة على �مل�ستوى 
�لعاملي حيث �أ�س��ارت �إىل �أن �لأمريكان �لذين يقر�أون 
يف حمط��ات �مل��رتو وو�س��ائل �ملو��س��الت و�لأماكن 
�لعام��ة ل يق��ر�أون يف ه��ذه �لأي��ام �س��وى �لأ�س��ياء 
�لرومان�س��ية و�ملجالت �لفنية و�لأ�س��ياء �خلفيفة، �أما 
�لقر�ءة �جل��ادة، و�لكتب �لثقافي��ة و�لنظرية و�لفكرية 
ف��ال يطالعها �س��وى قلة قليل��ة. وهنالك حماولت من 
قبل بع�ص �ل�سباب �لو�عي  �لذي �لتفت �ىل هذ� �لق�سور 
يف جمتمعنا  وطرح حماولت للنهو�ص بهذ� �لو�قع ل 
يرتدد �سادق  )28 �سنة( وهو �أحد �ل�سباب �ملبادرين 
بفعالية ن�ر �لكتب، يف حمل �سناديق �لكتب كل يوم 
جمعة مع جمموعة من �أ�سدقائه ليكون من بني �أو�ئل 
من يفرت�سون �لر�سيف لعر�ص كتبهم وترتيبها ب�سكل 

لئق قب��ل �أن يزدحم �ل�س��ارع برو�ده ع�ر�. �س��ادق 
�حلا�سل على ماج�ستر يف �آد�ب �للغة �لعربية، ل يجد 
بدل من بيع �لكتب رغم عناء �لعمل و�أرباحه �ل�سئيلة، 
لكنه �أ�س��وة بالعديد من زمالئه، يعتربه �لعمل �لأقرب 
�إىل نف�س��ه، بالإ�س��افة لكونه �أجدى م��ن �نتظار وعود 
�لوظيفة �حلكومية �لتي باتت �س��به م�س��تحيلة. ويقول 
�س��ادق " �ن��ا "�ح�ر كل ي��وم جمعة ل�س��ارع �لكتب 
بعزمي��ة �لد�عم لأي ن�س��اط مدين، وعز�ئ��ي �لوحيد يف 
هذه �لفعالية هو �لأمل يف �أن تلهم �ل�سباب يف �لقر�ءة  
ومتنح حياتهم معنى �كرب بعد �ن �ن�س��غلو� يف �حلياة 
و�بتعدو� عن �لقر�ءة ". �ل�س��ارع �ملمتد مبو�جهة مبنى 
بلدية �لنا�رية يف مركز �ملدينة مل تقت�ر �لفعاليات 
فيه على بيع �لكتب �لعربي��ة و�لنكليزية، �إمنا �أتيحت 
لالأدب��اء و�لكّتاب فر�س��ة عقد لق��اء�ت مثمرة وتوقيع 

�إ�س��د�ر�تهم �جلديدة وجذب �لقر�ء، �إ�س��افة �إىل حتفيز 
�لفنانني على تق��دمي فعاليات متنوعة �أمام �جلمهور. 
عالء جا�س��ب �س��احب مكتب��ة "علي" �أح��د �ملبادرين 
بفعالية �س��ارع �لكتب، يعول كثر� على �إعادة ت�سويق 
�لكتاب يف جمال عام بدل بقائه حبي�ص �أربعة جدر�ن 
�ملكتبة، ويتحدث عالء "وجودنا كاأ�س��حاب مكتبات 
عن���ر �أ�سا�س��ي يف دميوم��ة وجن��اح ه��ذه �لفعالية، 
�أ�سبحنا �لآن بتما�ص مبا�ر مع جمهور �لقر�ء وهو ما 
ي�س��عنا �أمام م�س��وؤولية ثقافية قو�مها تفعيل �لقر�ءة 
و�إعادة �لعتبار لها يف ظل عزوف �ل�سباب عنها حتت 
موؤث��ر�ت ع��دة". فيما يرى ح�س��ن قا�س��م )معلم(، عدم 
�رتياد �ل�س��خا�ص وطالب��ي �لعلم للمكتب��ات للقر�ءة 
و��س��تعارة �لكت��ب كما كان �س��ابقا، وبر�أيه��ا �ن ذلك 
يعود �ىل،" عدة ��سباب منها �ن�سغال �لنا�ص مبتطلبات 

�حلياة �ليومي��ة حيث ل يجدون �لوقت �لكايف للقر�ءة 
ومن خمتلف �لأعم��ار، كما �أن ثورة �ملعلومات ممثلة 
بالإنرتنت، و�أجهزة �ل�س��تقبال �لف�سائي �لتي جعلت 
�لعامل قرية �سغرة �ساهمت م�ساهمة كبرة يف �إبعاد 
�لنا���ص عن �لكتاب. ويذكر باحثون �آخرين �ن �ل�س��بب 
يتعل��ق ببني��ة �ملجتم��ع �لفكري��ة، حي��ث ل ميكن لأي 
�إن�س��ان �ن ميار�ص �أي �س��يء، �إذ� مل تكن تلك ممار�س��ة 
�إجتماعي��ة تتمث��ل يف �أ�رته، وهو ما يع��رب عنه باأنه 
)�أزم��ة ثقافية عام��ة( وقد �أ�س��ار �لدكتور طه ح�س��ني 
م��ر�ر�ً �إىل هبوط م�س��توى �جلامعي��ني، و�رتد�دهم �إىل 
�لتخل��ف �لثقايف بعد تخرجه��م، �ن تطور  �لوعي لدى 
�ل�س��باب وتفت��ح �فكاره��م  ل يتحقق �ل ع��رب �لقر�ءة 
ويج��ب �لنهو���ص به��ذ� �لو�قع �ل��ذي تر�جع و��س��بح 

مهماًل لدى �لكثر من �ل�سباب و�ملعنني.

 ولي�ص غريب��ًا �و مفاجئًا بالعك�ص مما جرت �لعادة 
علي��ه وهو طلب �ل�س��ابة �لزو�ج من ذلك �ل�س��اب بل 
�نه��ا تهياأ كافة �لجو�ء �لجتماعية و�ملادية للفوز 
بذل��ك �ل��زوج �و �ري��ك �حلي��اة و�ذ� كان��ت �خلطبة 
حت�س��ل �حيان��ًا ع��ن طري��ق �ل�س��دفة كالأف��ر�ح �و 
�لدعو�ت �خلا�س��ة �و �لزيار�ت �لعائلية �و �ن �ل�ساب 
يطل��ب من ذوي��ه �لبحث ع��ن �ريكة حيات��ه �و عن 
طري��ق �خلاطب��ة و�لت��ي ع��ادة م��ا تك��ون معروفة 
باملدينة �و ذلك �حلي فان هذه �لو�س��يلة قد تطورت 
كث��ر�ً  حي��ث ��س��بح له��ذه �مل��ر�أة �خلاطب��ة مكتبًا 

لرتويج عملية �لزو�ج.
نوق�س��ت هذه �لق�س��ية �لجتماعية وج��رى �حلديث 
ب�س��كل �ريح مع من يعنيهم  هذ� �لمر وخرج هذ� 

�لتحقيق 
  �للج��وء �ىل مكات��ب �ل��زو�ج ه��روب وحتاي��ل على 

�لقانون
�ملو�طنة "�م �س��يف" �ر�دت �ن ت��زوج �بنها �لوحيد 
له��ا فتقدم��ت به��ذه �خلط��وة لعق��د قر�ن��ه يف �ح��د 
�ملكات��ب �لر�س��مية و�ملجازة يف منطق��ة �لكاظمية 
يف بغد�د ل�س��هولة �ملهمة ونزوًل عند رغبة و�حلاح 
�هل �لزوجة وبعد ذلك مت لنا ت�سديق عقد �لزوج يف 

�ملحكمة وهذه �مل�ساألة متعارف عليها .
وكان للمو�طن �س��عد كاظ��م ر�أي �ذ قال  " كوين من 
�ط��ر�ف مدينة بغد�د وحالتي �لقت�س��ادية �س��عبة 
ف��ال ��س��تطيع �ن �عق��د ق��ر�ين يف �ملحكم��ة لأنه��ا 
تتطل��ب مني م�س��اريف كث��رة �لمر �ل��ذي جعلني 
�جلاأ �ىل هذه �ملكاتب �لهلية )�ل�س��يد( ومن ثم �قوم 
بت�س��ديقها ل��دى �ي حمكم��ة �رعية ومب�س��اريف 

زهيدة جد�ً.
 �م��ا �ملو�طن��ة "�م ح��ور�ء " فقد ذك��رت "�ن �بنتي 
�سغرة وقا�ر ومل تبلغ �سن �لر�سد وجاءت ق�سمتها 
،ول ��ستطيع �لوقوف يف طريق ق�سمتها  لذلك جلاأت 
�ىل تل��ك �ملكات��ب لعقد قر�نها مب��ن تزوجها ، وبعد 
بلوغها �ل�س��ن �لقانوين  ن�ستطيع �ن نعقد قر�نها يف 

�ملحكمة �ل�رعية لي�سبح زو�جًا قانونيًا ".
عري�ص ب�)مو��سفات( يف مكاتب �لزو�ج

�م��ا �ري��ج عبد �لقادر من �س��كنة  بغ��د�د تقول " لقد  
تزوجت منذ �س��نة تقريًبا ع��رب مكتب زو�ج يف �إقليم 
كرد�س��تان حي��ث تعرف��ت على زوجي خ��الل زيارة 
�س��ابقة �إىل �أربيل قبل ��س��هر، وقد �س��جلت يف �حدى 
ه��ذه �ملكات��ب �ن��ا و زوج��ي يف وقت��ني خمتلف��ني 
و بعدم��ا تطابق��ت مو��س��فاتنا �لت��ي �أدرجاها يف 

طلبين��ا. "ولي���ص يف ه��ذ� ما ُيخج��ل" تزوجنا ، فما 
تق��وم به هذه �ملكاتب لي�ص �س��وى تطوير ملا كانت 

�خلاطبة تقوم به على نحو بد�ئي"
يف حني �ن هذ� �ملو�سوع قد �تعب �سمية خ�ر �لتي 
�كدت بقولها " �ن مو�س��وع زو�جي قد �أرهقني جد� 
فما كان يل �سوى �للجوء �إىل مكاتب �لزو�ج �ل�رعي 
يف حمافظة كربالء و�س��جلت يف �أحد �ملكاتب وبعد 
فرتة مت �لت�سال بي ليخربوين بوجود عري�ص ح�سب 
�ملو��س��فات �لت��ي �ري��د وتقابلنا �ن��ا وزوجي ومت 
�لزو�ج يف �ملكتب " و��سافت" �أن �ملتعلمني يبدون 
�أك��ر تفهما مع مكاتب �لزو�ج  وعلى �لرغم من �أنها 
حتم��ل �س��هادة جامعي��ة، لك��ن مل يتقدم �ح��د ومن 
م�ستو�ها �لكادميي خلطبتها، فوجدت �سالتها عرب 
�ملكتب موؤكدة  على " �أن و�س��اطات �لزو�ج ناجحة، 
مهم��ا كان نوعها  �أو كانت ت�س��ميتها، لأنها تعادل 
ب��ني �ملو��س��فات وتقرب ما كان بعي��ًد�، "وهذ� �أمر 

م�روع".
 �لفي�سبوك و�ختيار �ريكة �حلياة

�لفي�س��بوك �و �لتو��سل �لجتماعي ��سلوب ح�ساري 
جان��ب  �ىل  �جلماه��ري  �لت�س��ال  يف  ومتط��ور 
��س��تغالل ه��ذه �لو�س��يلة �لتكنولوجيا يف �لت�س��ال 

لق�س��ايا مهم��ة تعلق��ت موؤخ��ر�ً بق�س��ايا �ل�س��عوب 
وم�س��رهم حي��ث �ن مو�ق��ع �لتو��س��ل �لجتماعي 
ق��د لعب��ت دور�ً فيما ي�س��مى بالربي��ع �لعربي �لذي 
�س��مل تون���ص وليب��ا و�ليم��ن وم�ر وبل��د�ن �خرى 
يف �ملنطقة ل�س��هولة ��س��تخد�مها ولفعلها �لذي �أكد 
ح�س��ورها يف تلك �ل�ساحات �ل�س��اخنة �لتي عا�ست 

هذ� �لربيع.
�ل �ننا ولالأ�سف �ل�س��ديد لحظنا يف �لفرتة �لخرة 
�ن هذ� �لتو��س��ل �لجتماعي قد ��س��تغل ب�س��كل �خر 
وهو بن��اء �لعالقات غر �لجتماعي��ة بل �لعالقات 
�لتي تعتمد �ملر�هقة و�ل�سلوك �ل�ساذ �أحيانا وخطوبة 
�لفي�س��بوك هي �لخرى من �ل�س��لوكيات �لبعيدة كل 
�لبع��د ع��ن �لتقالي��د �لجتماعي��ة �لت��ي يفرت�ص �ن 
تك��ون يف �ملجتمع �ل�س��المي �و �لعربي .. فذكر لنا 
�ح�س��ان عبد �لله "�نا تزوجت عن طريق �لفي�سبوك 
�و �لتو��س��ل �لجتماع��ي �ل �ن��ه مل ي��دم طويال لن 
هذ� �حلب �و �لزو�ج ولد ميتًا و بعد �س��هر من �لزو�ج 
�نتهى لوجود تناق�س��ات وخالف��ات فكرية وطبقية 
و�خالقية بيني وبني زوجتي �و "زوجة �لفي�سبوك" 
لذلك فهو ين�س��ح �ل�س��باب �لبتعاد عن هذ� �ل�سلوك 
غر �حل�ساري وغر �لخالقي �لذي يعتمد �ملر��سلة 

�لتكنولوجية يف �لزو�ج .
مكاتب �لزو�ج تنقل من م�ر �ىل بغد�د

ويف حماولة جريئ��ة �لتقينا بخاطبة عر�قية عملت 
مبكات��ب �لزو�ج يف م�ر وعن��د عودتها �ىل �لوطن 
فتحت مكتب لها  وقد ذكرت  )�أ. ه� .ك (" لقد متكنت 
من فتح مكتب للزو�ج هنا  و��ستقبل يوميًا �لع�ر�ت 
من �ل�س��ابات و�ل�سباب حيث �س��اهم هذ� �ملكتب يف 

تزويج عدد كبر من �ل�سباب �لعر�قي".
 و��س��افت " �ن ما �س��جعني على ذلك هو عملي يف 
�أحد �ملكاتب للزو�ج يف م�ر وملدة عامني ففكرت 
عن��د عودتي �ىل بغد�د بفتح مكتب م�س��تقل وخا�ص 

بي ".
وع��ن جتربتها يف �لقاه��رة تقول" لقد قمت بتزويج 
ع��دد كبر من �لعر�قيني للعو�ئ��ل �ملقيمة يف م�ر 
حتى ��س��بحت معروفة يف �ملجتمع �مل�ري ولدى 

�جلالية �لعر�قية" .
ن�سب خميفة للعنو�سة ومكاتب منت�رة يف �أغلب 

�ملحافظات  
�لباح��ث �لجتماع��ي �لدكت��ور عب��د �ل�س��الم �حم��د 
يق��ول " يف �خ��ر �ح�س��ائية وبح��ث �جتماعي تبني 
�ن غالبي��ة �ملتقدم��ني لطلب��ات �لق��رت�ن بال��زو�ج 

من �لن�س��اء ي�س��كلن ن�سبة %60 من �س��كان �لعر�ق 
فيما ت�س��كل ن�س��بة �للو�تي مل يح�س��لن على فر�سة 
�ل��زو�ج ويعرفهن  �ملجتمع بالعو�ن�ص ن�س��بة 30% 
وهن��اك م�س��األة �خ��رى ومهم��ة يف تقدي��ري وه��ي 
م�س��األة �لقا�ر�ت �لتي متنع �ملحاك��م �ل�رعية �و 
�لح��و�ل �ل�سخ�س��ية من ترويج معام��الت زو�جهن 
لأنه��ن قا�ر�ت ومل يبلغن �ل�س��ن �لقان��وين للزو�ج 
و �ملثبت قانونًا لدى هذه �ملحاكم وهذ� ما ي�س��طر 
�ولياء �مور �لقا�ر�ت يف �للجوء �ىل مكاتب �لزو�ج 
و�لذي ي�س��مى �حيانا )�ل�سيد ( ليعمل لهم عقد زو�ج 
وبعد فرتة يتم ت�س��ديقه �و ت�س��جيله ل��دى �ملحاكم 

�ل�رعية ".
�م��ا �لباح��ث �لجتماع��ي حيدر عل��ي فقد �أك��د "�أن 
�لعر�ق ي�س��هد �نت�س��ار�ً و��س��ع ملكاتب �لزو�ج ب�سبب 
�نت�سار �لعنو�سة وكرة �ل�سباب �لر�غبني يف �لزو�ج. 
و�لدلي��ل على ذلك �نت�س��ار �ملكاتب �ل�رعية للزو�ج 
يف بع���ص مدن �لعر�ق، ل �س��يما يف �ملدن �لتي تعد 

مر�كز دينية".
و��ساف" �ن هذه �ملكاتب، ت�سهد �قباًل كبًر�، لأنها 
تق��وم باأعمالها وفق �ل�س��ول �ل�رعية، و�ن معدل 
�لعقود �لت��ي تقوم بها ه��ذه �ملكاتب بني 50-70 
عق��ًد� يف �ل�س��هر، و�أحياًن��ا يزيد �لع��دد، كما حتظى 
هذه �ملكاتب بثقة �جلميع، وقد جنحت �إىل حد كبر 
يف م�س��اعدة كثرين على �ل��زو�ج" و�نتقد ما يروج 
ل��ه �لبع�ص م��ن �أن �هد�ف هذه �ملكات��ب جتارية �أو 
لأغر��ص �ملتعة، موؤكًد� �أن �ملكاتب تقدم �لن�س��ائح 
ل��الأزو�ج، وحت��اول قدر �لم��كان �حلد م��ن ظاهرة 

�لزو�ج من �ل�سغر�ت و�لزو�ج �ملبكر.
مكاتب حتت �لقانون

�أم��ا �ملحامي��ة ن��ور �ل�س��لمان ) ق�س��ايا �لح��و�ل 
�ل�سخ�س��ية( فتبتعد عن هذين �لتحفظني وتقول "�إن 
مكاتب �ل��زو�ج تعمل حتت �لقانون وت�س��اهم فعلًيا 
يف �حل��د م��ن ظاهرة �لط��الق �ملبّك��ر، لأنه��ا تقدم 
للطرفني فر�س��ة لق��اء �ريك بح�س��ب �ملو��س��فات 
�ملطلوب��ة، وه��ذ� يحفز �ملطلقات ب�س��ورة خا�س��ة 
على �لت�سجيل يف �ملكاتب لغر�ص �لقرت�ن بالرجل 

�ملنا�سب" ..
و�أخر�

 �ن �نت�س��ار هذه �ملكات��ب يف �لعر�ق يجب �ن يكون 
حت��ت رقاب��ة �لدولة كما يجب توف��ر �لية لربط عمل  
ه��ذه �ملكات��ب باملحاك��م  �ل�رعية وتاأكي��د �لعمل 
عل��ى �رعيتها ومر�قبة عمل هذه �ملكاتب وتكثيف 
�لجر�ء�ت و�لرقابة ل�س��مان جميع �حلقوق �ملدنية 

للزوجني .

 ظروف البالد وضغوط الحياة من بينها

هذه أسباب العزوف عن القراءة لدى الشباب العراقي

زواج الفيسبوك... تحايل على القانون والقلوب ومكاتب جاهزة لعقود المهور
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العزوف عن الزواج ا�صبح 
ح�لة تهدد املجتمع ب�أ�صره 

�صواء ك�ن على م�صتوى 
ال�صب�ب او ال�ص�ب�ت وهن�ك 
عوامل عديدة �ص�عدت على 

هذا العزوف يف مقدمته� 
الو�صع االقت�ص�دي اىل 

ج�نب عوامل اخرى ال تقل 
اهمية وهي الو�صع االمني 

والفوارق االجتم�عية 
ونف�س املب�لغة الذي ي�صل 

اىل ان ال يفكر ال�صب�ب 
ب�لزواج مطلقً� الأنه غري 

ق�در على توفري م� يطلبه 
اهل زوجة امل�صتقبل.
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