
م��ن غ��ر املمك��ن ان نتجاه��ل ف�ضل املقاه��ي على 
م��دن الع��راق واأبنائ��ه ، فقد لعبت عل��ى امتداد عقود 
م��ن الزمن دوراً موؤث��راً يف اإثراء احلي��اة االجتماعية 
وال�ضيا�ضي��ة والثقافي��ة وذل��ك م��ن خ��ال وجوده��ا 
وانت�ضاره��ا الكبري��ن يف امل��دن والق�ضب��ات حي��ث 
مل يقت���ر ه��ذا الوجود عل��ى التوا�ض��ل االجتماعي 
وتزجية الوق��ت باالأحاديث واللعب مبا كانت تقدمه 
تلك املقاهي من األعاب معروفة ، امنا تعدى ذلك اىل 
دوره��ا املوؤث��ر يف بل��ورة الوعي عند ع��دد كبر من 
ال�ضب��اب عرب احلوارات التي كانت تدور يف جمال�ضها 
وب�ضب��ب ما توفره م��ن جتمعات ولق��اءات لفعاليات 
اجتماعي��ة و�ضيا�ضية متنوعة ، فهي ملتقى لرجاالت 
الثقاف��ة وال�ضيا�ض��ة والوجه��اء والعام��ة . ولهذا تعد 
املقاه��ي ذاكرة لواقع املدين��ة الثقايف واالجتماعي 
وال�ضيا�ض��ي ، وق��د حت��ول البع���ض منه��ا اىل مراك��ز 
حتري�ض �ضد احلكومات ومنبع للحركات الثورية ما 
جعل منه��ا مو�ضع خ�ضية احلكوم��ات وهدفا لعيون 

رجاالت االأمن وهجوماتهم املتكررة .
مقاهي املحات ال�ضعبية

مدين��ة "الديواني��ة" عا�ض��ت و�ضع��ًا اجتماعي��ًا كان 
االأبرز فيه ب�ضاطة العي�ض واألفة احلياة بني مكوناتها، 
االأم��ر الذي جعل احلاج��ة طبيعي��ة اىل وجود مقهى 
يف كل حمل��ة الجتم��اع اأبنائه��ا للم�ضامرة وجتاذب 

اأط��راف احلدي��ث وي�ضمى ب��� "مقهى الط��رف"، حيث 
يقت�ر احل�ضور فيه على اأبناء املحلة نف�ضها، ووفق 
هذه احلاجة فقد انت���رت مقاهي املحات ال�ضعبية 
مثل مقهى عبيد يف حي الوحدة ، مقهى ح�ضني �ضعيد 
يف احلي اجلمهوري ، مقهى طالب يف �ضارع االأطباء، 
ويف حملة اجلدي��دة ظهر مقهى ال�ضوي��ري والكرفت 
وكازين��و البلدي��ة الت��ي متي��زت بحديقته��ا الرائع��ة 
الغّن��اء ، مقه��ى ع��واد يف حملة اأه��ل ال�ض��ط ، مقهى 
�ضنكر يف حملة ال���راي ، مقهى عليوي قرب مدخل 
الفرق��ة الع�ضكرية الذي عرفت برواده من الع�ضكريني 
، اأما املقاهي التي ظهرت قريبة من الدوائر الر�ضمية 
فق��د كان��ت حمط��ات انتظ��ار وا�ضرتاح��ة ملراجع��ي 
ه��ذه الدوائر خ�ضو�ضا للقادمني م��ن خارج املدينة 
واأ�ضهرها مقهى عبد داهي ، مقهى ال�ضباوي ، مقهى 
قدوري ، مقهى ح��اج ا�ضماعيل ومقاٍه اخرى متيزت 
بحدائقه��ا اعت��اد الديواني��ون ارتياده��ا م�ض��اًء مثل 
: مقه��ى ط��ارق ، كازين��و الطبقجل��ي ، كازينو ليايل 

الربيع.
حتا�ضي املرور باملقهى ؟

 كم��ا ان �ض��وق الديواني��ة الكبر بالرغم م��ن �ضفته 
التجاري��ة اال انه مل يخُل من وجود عدد من املقاهي 
تخ�ض���ض كل واح��د منها ب��رواده، فمقه��ى "احلاج 
�ضعي��د" كان ملتق��ى االأدب��اء والفنان��ني واملثقفني ، 

�ضه��د حواراته��م وم�ضاريعه��م ومن اأب��رز رواده كزار 
حنتو�ض ، زعيم الطائ��ي ، عبد الرحيم �ضالح الرحيم 
، �ض��ام ابراهي��م ، ثام��ر احلاج امني ، من��ر يا�ضني ، 
رحي��م ماج��د ، حمزه عبود  واآخ��رون ، وكذلك مقهى 
"�ضلم��ان االأع�ض��م" ال��ذي تو�ض��ط ال�ض��وق حيث كان 
حمطة لتجمع عمال البناء وا�ضطواته وانفرد من بني 
املقاه��ي بتق��دمي الناركيلة ، ااّل ان مقه��ى " اللواء " 
الكائ��ن يف ال�ض��وب ال�ضغ��ر من املدين��ة و�ضاحبه 
"كرمي هندي" وال�ضاقي فيه ناجي عفلوك يعد االأبرز 
م��ن ب��ني مقاهيه��ا، فق��د �ض��ار يف �ضتين��ات القرن 
املا�ضي واحدا من املعامل البارزة فيها ب�ضبب رواده 
الذي��ن كان جلهم م��ن املعلمني واملدر�ض��ني ، واأيام 
كن��ا تاميذ يف املرحل��ة االبتدائي��ة واملتو�ضطة كنا 
ل�ضدة احرتامنا للمعلم ولفرط هيبته ومنزلته العالية 
يف نفو�ضنا نتحا�ضى املرور يف اجلانب الذي يقع فيه 
املقه��ى عندما نروم عبور اجل�ر اىل ال�ضفة االخرى 

من املدينة . 
املقهى يتحول اىل مدر�ضة وطنية

اأم��ا مقه��ى "ع��واد" الذي يق��ع يف التقاط��ع املوؤدي 
اىل منطق��ة اأهل ال�ضط املعروف��ة بوالئها لل�ضيوعيني 
وال��ذي يع��ود اىل عائلة "ع��واد كّران" الت��ي لها باع 
طوي��ل يف احلركة الوطنية وقدم��ت عددا من ال�ضهداء 
وم��ا يزال املتبقي من اأبنائه��ا رموزاً وطنية م�ضيئة 
يف حرك��ة الي�ض��ار العراق��ي، فقد ا�ضبح ه��ذا املقهى 
لل�ضيوعي��ني  قبل��ة وملتق��ى  ال�ضبعين��ات  يف مطل��ع 
والوطني��ني الي�ضاري��ني، وكان يتخ��ذ م��ن االأر�ضفة 
املحيطة به اأر�ضية لتوزيع تخوته التي �ضهدت اأجمل 
احل��وارات واللق��اءات وم��ن اأجيال متع��ددة، وكانت 
اجلل�ض��ات ال�ضاخب��ة باحلوارات متتد حت��ى �ضاعات 
الفج��ر ، وكان ه��ذا املقهى بحق مدر�ض��ة وطنية قّدم 
درو�ض��ًا يف ح��ب االأوط��ان والب��ذل من اأج��ل احلرية 

وحتقيق العدالة االجتماعية.
غاب الرند والدومينو وح�رت الكتب

 لي���ض بعيداً عن هذا املقهى هناك مقهى اآخر يقع يف 
منطق��ة "اجلدي��دة" كان ه��و االآخر ملتق��ى لرجاالت 
طام��ي".  "عب��د  مبقه��ى  ع��رف  وال�ضيا�ض��ة  الفك��ر 
واملع��روف ان امل��كان غالب��ا م��ا يكت�ض��ب اأهميت��ه 
وم��ن ثم بقاءه �ضاخ�ض��ا يف ذاكرة التاريخ ب�ضبب ما 
يتمت��ع به من موقع اأو اطال��ة او من خال م�ضاركة 
غ��ر منظ��ورة يف �ضنع حدث م��ا ، اال ان هذا املقهى 
ترب��ع على م�ضاحة كبرة من تاريخ مدينة الديوانية 
بالرغ��م م��ن م�ضاحت��ه ال�ضغ��رة وقيام��ه يف زقاق 
حملة عريقة ُعرفت باإرثها الوطني واالجتماعي هي 
"حملة اجلديدة" االأمر الذي يدعو للتاأمل والبحث يف 
ا���رار وعامل ه��ذا الكيان ، كان��وا ي�ضفونه باملقهى 
وكن��ت اأ�ضتغ��رب يف ���ري له��ذا الو�ضف فه��و اأقرب 
للمنت��دى منه اىل املقه��ى ، فاملقهى كما هو ماألوف 
عامل يعج  باجلمهور والرثثرة وايقاعات الرند وقطع 
الدومين��و يف ح��ني كان مقهى عب��د طامي يخلو من 

كل ذل��ك ، ف��ا و�ضائ��ل له��و في��ه وال مذي��اع ي�ضدح 
باالأغ��اين وال وج��وه تتغ��ر بني �ضاع��ة واخرى ، كل 
م��ا فيه تخ��وت قدمي��ة تاآكل��ت ح�رانه��ا ورواد ال 
يتغ��رون ، متميزون بوجوهه��م الطافحة بالرجولة 
التي بانت على حمياها هموم الوطن واآثار ال�ضنوات 
العج��اف ، معلم��ون ، عم��ال ، ك�ضب��ة ، مف�ضول��ون 
األق��ت به��م عوا�ض��ف ال�ضيا�ض��ة عل��ى عتب��ات مقهى 
عب��د طامي يتجاذبون احلدي��ث والنقا�ض ويتبادلون 
الكت��ب مبحبة ظاه��رة ، حاملني بغ��د اأف�ضل وبوطن 
ينع��م باحلرية والكرامة ، مل يتميز املقهى ب�ضيء عن 
حملة اجلدي��دة فقد متاهى م��ع �ضخ�ضيتها وهويتها 

ومتداخا مع بيوتاتها الب�ضيطة واأزقتها الفقرة. 
عقال الفيل�ضوف الفقر و�ضرتته التاريخية

يف �ضب��اي كن��ت اأتعم��د تاأخر خطوات��ي حينما اأمر 
م��ن اأمام املقه��ى ، فق��د كان ي�ضدين م�ضه��د ال�ضمت 
القاب��ع يف اأركان��ه ، رج��ال منكب��ون عل��ى الكت��ب 
وال�ضح��ف ، اأم��ا من غ�ض به��م املقهى فق��د اتخذوا 
م��ن التخوت املوزع��ة يف ال�ضاح��ة املقابلة له حلقة 
للح��وار م��ع "عب��داهلل حلوا���ض"، الفيل�ض��وف الفقر 
احلال ، الغن��ي بثقافته وكربيائه واالإ�ضغاء بحر�ض 
الق��راءة  قادت��ه  فق��د   ، وي�رح��ه  مايقول��ه  كل  اىل 
الت��ي تعلمه��ا وه��و يف ال�ضج��ن اىل االط��اع عل��ى 
االقت�ض��اد والتاريخ والفل�ضفة وظ��ل بعقاله و�ضرتته 

" ود�ضدا�ضته القدمي��ة منارة املثقفني  " التاريخي��ة 
وال�ضيا�ضي��ني ، ويذكر عنه القا�ضي زهر كاظم عبود 
)كن��ا نلتقي يف مقهى عبد طام��ي يف حملة اجلديدة 
ك�ضب��اب يف مقتبل العمر نلتف ح��ول �ضيخنا اجلليل 
عب��داهلل حلوا���ض كحلق��ة درا�ضي��ة ، ليحدثن��ا ع��ن 
العم��ال والفاحني والفق��راء واملحروم��ني والعدالة 
االجتماعي��ة ( والطري��ف ان النقا���ض كث��را م��اكان 
يحتدم بينه وبني رجل الدين ال�ضيخ  "عزيز طاهر"  ، 
اأحد رواد املقهى ، اال انه بعد ان تنتهي فورة النقا�ض 
ياأخ��ذ ال�ضيخ بي��د حلوا�ض لي�ضاركه الغ��داء يف بيته 

القريب من املقهى .
البا�ضفة يف الديوانية

 كن��ت اأحيان��ا اأجت��اوز خجل��ي واأق��ف قلي��ًا اأتاأم��ل 
املنا�ض��ل الكب��ر "كيطان �ضاجت" بقامت��ه الفارعة 
و�ضارب��ه الكث وهو يتو�ضط املقهى ملوحًا للجال�ضني 
يف اأم��ر وكاأن��ه �ضتال��ني يخط��ب يف جمموع��ة م��ن 
البا�ضف��ة ، كم��ا مل تك��ن طارئ��ة عل��ى ذل��ك امل�ضهد 
�ضخ�ضي��ة "�ضيد بدر" باجلّب��ة والعّمة ال�ضوداء مبرحه 
الظاه��ر وهو ي�ض��ارك االآخرين نقا�ضه��م وتعليقاتهم 
فه��و ابن اجلدي��دة و�ضخ�ضي��ة حمبوب��ة وكان عاقداً 
و�ضاه��داً على زواج الكثر م��ن رواد املقهى ، وحتى 
ع��كازة "عب��داهلل الب�ض��ر" اأو "اب��و مهي��دي" ���� كما 
كان��ت حتل��و ل��رواد املقه��ى مناداته �� ه��ي االخرى 

تاآلف��ت مع املكان و�ضارت تهتدي اليه عند الظهرة 
حيث يق�ضي عب��داهلل قيلولته يف املقهى بعد �ضباح 
مره��ق عند مقدمة اجل���ر بانتظار ما جتود به اأكف 
املح�ضن��ني ولك��ن ال�ضيا�ضة مل ترتكه عن��د حاله فقد 

�رت اليه 
ذكريات تقاوم اأ�ّضنة املعاول

مقه��ى "عبد طام��ي" ،ف�ضاء االأح��ام الكبرة، �ضهد 
منذ اخلم�ضينات حلقات نقا�ض جريئة دون خوف من 
اأعني الرقب��اء وكان �ضاحة لاأ�رار ومركز حتري�ض 
�ض��د احلكوم��ات الفا�ضدة كم��ا �ضه��د والدة الق�ضائد 
حي��ث وجد فيه ال�ضعراء واالأدباء ماذاً هادئًا فُكتبت 
ته الق�ضائد واملق��االت وانطلقت منه  حتت �ض��وء كوَّ
االف��كار والروؤى والتظاه��رات . مقهى "عبد طامي"، 
ومن��ذ زم��ن مل يعد قائما فق��د اأجهزت علي��ه معاول 
االإعمار يف مطلع ت�ضعينات القرن املا�ضي يف حملة 
لتح�ض��ني ح��ال حملة اجلدي��دة ، اأزي��ل املقهى ولكن 
الذكري��ات بقيت تق��اوم اأ�ّضنة املع��اول وظلت حتوم 
حول املكان اأرواح الراحلني من رواده: ال�ضيخ كاظم 
ال�ضمرم��د ، ال�ضي��خ عزيز طاهر ، في�ض��ل �ضعان ، ابو 
يا�ض ، �ضباح كاظم ، فا�ضل �ضوغه ، كاظم ابو ال�ّرة 
، نا���ر عواد ، احمد الرحي��م ، �ضباح رزوقي مثلما 
ظلت ترنو �ضوبه بعيون دامعة انظار الباقني: في�ضل 

ح�ضني ، هادي ابو ديه ، عدنان املن�ضي واآخرين .

النف�ضي��ة  الرتبي��ة  اأ�ض���ض  فق��دان  اىل  باالإ�ضاف��ة 
واال�رية الناجحة، ه��ذه النتائج وغرها، انعك�ضت 
�ضلبا على جمتمعنا بنحو غر م�ضبوق، ولعل ظاهرة 
التحر���ض املث��ال االن�ضب لذلك مل��ا اظهرته من خلل 
كب��ر يف القي��م املجتمعية خ��ال االآون��ة االخرة، 
اجلدي��د واملث��ر يف ه��ذه الظاه��رة ان��ه ال تتعر�ض 
الفتي��ات للتحر���ض يف ال�ض��ارع فح�ض��ب، ب��ل و�ضل 
التحر���ض اأي�ض��ًا املجتم��ع اىل ما ي�ضم��ى باملجتمع 
االفرتا�ضي عرب مواقع التوا�ضل كالفي�ضبوك وتويرت 
و�ضواهما، ال�ضيما مع اال�ضتخدام املفرط لتكنولوجيا 

املعلومات.
فقد انت�ر التحر�ض االفرتا�ضي عرب و�ضائل االت�ضال 
يف ال�ضب��كات االجتماعية حتى اأ�ضبح ظاهرة توؤرق 

كل من اأراد مواكبة التطور التكنولوجي 
الربي��د  با�ضتخ��دام  التحّر���ض  ظاه��رة  ب��داأت  وق��د 
�ضم��ل  اأك��رث،  االإنرتن��ت  انت�ض��ار  وم��ع  االإلك��رتوين 
ومواق��ع  واملنتدي��ات،  الدرد�ض��ة،  غ��رف  التحر���ض 
التوا�ضل االجتماعي كم��ا حتّول التحّر�ض من جمّرد 
الرتكيز على املوا�ضيع اجلن�ضية، وال�رقات املالية، 
اإىل موا�ضي��ع �ضيا�ضية، وطائفية، وت�ضفية ح�ضابات 
�ضخ�ضي��ة. وت�ضم��ل اأ�ض��كال ه��ذا التحّر���ض، ماحقة 

االآخرين اأو الت�ضهر بهم.
وملعرف��ة تاأث��ر هذه الظاهرة عل��ى املجتمع ور�ضد 
هذه امل�ضكلة، التقينا بالبع�ض من �ضحايا التحر�ض 
االلك��رتوين للوق��وف عل��ى ه��ذه الظاه��رة. من بني 

هوؤالء:
)اف��راح علي 27عام��ا(، تعمل يف جم��ال ال�ضيدلة، 
وق��د حتدثت عن انزعاجها ال�ضديد من هذه الظاهرة، 
حي��ث ا�ضتهل��ت حديثه��ا بالق��ول وه��ي غا�ضب��ة ال 
ارادي��ا: اأفكر كث��راً يف عدم ارتياد مواق��ع التوا�ضل 
االجتماعي واغلق ح�ضابي ال�ضخ�ضي اىل االأبد، حتى 
اأتخل���ض من املتطفلني املتحر�ضني، ولكنني لاأ�ضف 
بحاج��ة اإليه��ا للتوا�ض��ل يف العم��ل م��ع االأ�ضدقاء، 
وا�ضاف��ت قائل��ة: "ان ال�ضعور بالتحر���ض الكرتونيا 
ق��د ال يختلف ع��ن التحر�ض الذي ق��د اأتعر�ض له يف 
ال�ضارع، بالن�ضبة يل ارى ان احلل الوحيد هو احلظر، 

لكنني اأ�ضعر مبلل من كرثة حظر االأ�ضخا�ض".
ام��ا )�ضارة رع��د 24 عاما( وهي تعم��ل يف املجال 
ال�ضحف��ي، ا�ضتطردت بحديثها ع��ن احللول املمكنة 
للحد من هذه الظاه��رة االجتماعية "براأيي ال يوجد 
حل رادع نهائيا ملثل هذه م�ضكلة رمبا التقليل منها 
فقط واحلل يكون من الطرفني �ضواء بردع املتحر�ض 
و�ضخ���ض ال�ضحي��ة، واأ�ضاف��ت �ض��ارة رع��د "انا عن 
نف�ض��ي �ضادفتني هكذا ام��ور فاول عمل قمت به هو 
حظ��ر ال�ضخ���ض امل�ضبب لهذه التحر�ض��ات او جتاهل 
ر�ضائل��ه وحذفها، فالتحر�ض االإلكرتوين بات ظاهرة 
وا�ضع��ة جدا ومنت���رة الأبعد احل��دود ب�ضبب التخلف 

وقل��ة تثقيف ال�ضباب ونق�ض وعيهم االدراكي وعدم 
انفتاحهم لاأمور االخاقي��ة، ا�ضاف اىل انهم براأي 
يعانون من نق���ض يف ذواتهم و�ضخ�ضياتهم يظنون 
لنهم �ضيغلقون ثغرات هذا النق�ض بهذه االمور ح�ضب 

ما يزعمون.
هل التحر�ض يقت�ر على الرجال؟

يقول بع�ض علماء النف�ض "اأن الكثر من املتحر�ضني 
لديه��م اإح�ضا���ض بالك��ره اأو اخلوف م��ن الن�ضاء مما 
يقوده��م اإىل الرغب��ة يف اإثب��ات قوته��م و�ضيطرتهم 
من اأج��ل اإذالل واإي��ذاء هوؤالء الن�ض��وة، اال ان اجلديد 
يف االمر يكمن يف حتر�ض الن�ضاء بالرجال الكرتوين 
به��دف االبت��زاز او حتقي��ق رغب��ة م��ا او ا�ضتمالت��ه 
لل��زواج به��ا احيان��ا يف ظ��ل تزاي��د اع��داد العنو�ضة 

ب�ضكل غر اعتيادي".
فالتحر���ض مل يقت���ر الي��وم على الذك��ور من دون 
الن�ض��اء، خ�ضو�ض��ًا اأن التحر���ض االإلك��رتوين ي�ضه��د 
م��ن  "مبعاك�ض��ة"  يقم��ن  لفتي��ات  كب��راً  ن�ضاط��ًا 
يعجبه��م م��ن اجلن���ض االآخ��ر، ما يط��رح �ض��وؤااًل يف 
غاي��ة االأهمية، فهل املتحر���ض الواقعي هو متحر�ض 
اإلك��رتوين والعك���ض؟، متي��ل بع���ض نظري��ات عل��م 
النف���ض اإىل الف�ض��ل ب��ني النوع��ني، فاالختاف بني 
يق��وم  االأول  اأن  واالفرتا�ض��ي  الواقع��ي  املتحر���ض 
بفعلته مل�ضاهدة ردة فعل ال�ضحية واال�ضتمتاع بها، 
اأم��ا الث��اين فيحاول جذب م��ن تتج��اوب معه. ومع 
اخت��اف الدواف��ع وال�ضخ�ضيات لن يج��د املتحر�ض 
الواقع��ي متعته اإلكرتوني��ًا، الأنها بب�ضاط��ة ال ت�ضبع 

رغباته.

وكم��ا يب��دو ان التحر���ض اتخ��ذ م�ض��اراً خمتلف��ًا مع 
انت�ض��ار مواقع التوا�ضل االجتماع��ي وتطور و�ضائل 
االت�ض��ال م��ن خ��ال التطبيق��ات وت�ضهي��ل عملي��ة 
احل�ضول على معلومات عن اأي كان �ضواء من خال 
التطبيق��ات التي تك�ض��ف هوية ال�ضخ���ض من خال 
رقم هاتف��ه اأو تلك التي تظهر كاف��ة املعلومات عن 

ال�ضخ�ض.
كيف �ضهلت مواقع التوا�ضل االجتماعي ممار�ضة 

التحر�ض؟
ق��ال خب��ر ال�ض��وؤون االجتماعي��ة الدكت��ور ع��ادل 
الربيع��ي ع��ن ه��ذا املو�ض��وع امله��م: "اأن االإنرتنت 
�ضه��ل عملي��ة التحر�ض عرب مواقع وبرام��ج التوا�ضل 
االجتماع��ي، واأ�ض��ار الربيع��ي اإىل اأن �رق��ة الربيد 
االخاقي��ة  غ��ر  بال�ض��ور  والت�ضه��ر  االإلكرتون��ى 
التحر���ض  جرائ��م  مقدم��ة  يف  تاأت��ي  ل�ضاحب��ه 

االإلكرتونية،
مك��ن  االإنرتن��ت  "اأن  الربيع��ي  ع��ادل  واأ�ض��اف 
املتحر�ض��ني م��ن م�ضايق��ة �ضحاياه��م با�ضتخ��دام 
اأ�ضم��اء وهمي��ة دون التعرف على هوي��ة املتحر�ض، 
واأ�ض��ار اإىل ارتباط��ه بالتقني��ة ذاته��ا اإذ اأن هن��اك 
تطوي��را لربجمي��ات الكمبيوت��ر متك��ن امل�ضتعمل��ني 
الهوات��ف  اأرق��ام  اأو  العناوي��ن  اإىل  الو�ض��ول  م��ن 
والتع��رف على االأ�ضم��اء مما ي�ضهل عليه��م الو�ضول 
اإىل �ضحاياه��م". فيما قالت اخلبرة يف تكنولوجيا 
املعلوم��ات اال�ضتاذة )�ضيماء القي�ض��ي(: اأن درا�ضات 
احلديث��ة اظهرت ان املعاك�ضات عرب االإنرتنت حتدث 
خ��ارج نطاق اجل�ضد عن طري��ق الكتابة اأو عن طريق 

الكام��را، كم��ا اأن املاحق��ة ع��رب االإنرتن��ت تعترب 
اأع��م م��ن التحر�ض ف�ض��ا ع��ن اال�ضتعم��ال املتكرر 
تخوي��ف  اأو  مل�ضايق��ة  االإلكرتوني��ة  لات�ض��االت 
�ضخ���ض ما باإر�ض��ال ر�ضائ��ل مهددة له ع��رب الربيد 

االإلكرتوين.
املتحر�ضون االلكرتونيون واغت�ضاب اخل�ضو�ضية

توجد ث��اث �ضخ�ضي��ات من املتحر���ض االإلكرتوين، 
االأول �ضخ���ض يخ�ض��ى مواجهة االآخري��ن فيلجاأ اىل 
تكوين ال�ضداق��ات االفرتا�ضية، الثاين هو الذي يجد 
متع��ة يف ا�ضتغف��ال واإزع��اج االآخري��ن، اأم��ا الثالث 
في�ضمل هو ال��ذي ي�ضعر بن�ضوة جن�ضية ملجرد حتدثه 
بكلم��ات تت�ضم��ن االإيح��اءات اجلن�ضية وه��ذه الفئة 
يج��ب التعام��ل معها بحذر اإذ جتد ل��ذة يف تعر�ضها 

لاإهانة والرف�ض.
قر�ضن��ة احل�ضاب��ات ن��وع اآخر م��ن التحر���ض، فهي 
اغت�ضاب خل�ضو�ضية ال�ضخ�ض وهي من االأمور التي 
تواج��ه الفئة التي تختار كلمات مرور �ضهلة اأو تقوم 
بفت��ح ر�ضائل م��ن اأ�ضخا�ض ال تربطه��م معرفة بهم 
مزودة بروابط، ومبج��رد ال�ضغط على الرابط يتمكن 

االآخر من قر�ضنة احل�ضاب.
تت��م  االإ�ضاف��ات  ف��اإن  املحادث��ة  تطبيق��ات  اأم��ا 
ع�ضوائي��ًا، يق��وم اأحدهم باالختي��ار ع�ضوائي��ًا، واإن 
كان امل�ضتخدم قد و�ضع �ضورته فاإن املتحر�ض هذا 
يخت��ار وفق ال�ضكل. واأحيان��ًا ال يكون االختيار وفق 
ال�ض��كل ب��ل اأي م�ضتخدم ميك��ن اأن ي�ضل��ه ر�ضالة قد 
تكون جمرد حتية اأو قد تكون �ضورة اإباحية خا�ضة 
ب��ه. وهذا الن��وع منت�ر ب�ضكل كب��ر اإذ ير�ضل هوؤالء 

�ض��وراً الأع�ضائهم ب�ضكل ع�ضوائ��ي، بغ�ض النظر عن 
جن�ض اأو هوية املتلقي.

البعد القانوين لظاهرة التحر�ض االلكرتوين
يرى خرباء القان��ون اأن التحر�ض االلكرتوين جرمية، 
وتاأخ��ذ اأ�ضكاال عدي��دة، منه��ا ا�ضت��دراج الق�ر اأقل 
م��ن ال�ضن القانوين لقيام جرائ��م جن�ضية، وا�ضتخدام 
�ضور واخ��رتاق بع�ض احل�ضاب��ات، واأن هناك نق�ض 
ت�ريع��ي يف مواجه��ة ه��ذه الظاه��رة، ويعت��رب ان 
�ضبكات التوا�ض��ل االجتماعي برغم تطبيقها حلجب 
االأف��راد، ط��رف مت��ورط م��ع احلكوم��ة و�ري��ك يف 
اجلرمي��ة، عرب اإتاح��ة الن�ر على امل��اأ. لذلك، اعترب 
اأن الف��رد لي���ض فقط املعني به��ذه الق�ضي��ة، فهناك 
اأطراف مت�ضابكة م�ضئولة عن مواجهة هذه الظاهرة، 
واأ�ض��اروا اإىل اأن التحر�ض ج��زء من اجلرمية اجلن�ضية 
عرب االنرتنت، "فلي�ض غريبا ان اأكرث كلمة ا�ضتخدامًا 
عل��ى جوجل هي "اجلن���ض"، خا�ضة الق��ول: "نحن 
بحاجة اإىل التطور يف م�ضاألة مكافحة قانون جرائم 

االنرتنت والتحر�ض االلكرتوين".
كيف نحمي اأنف�ضنا من التحر�ض االلكرتوين؟

واأخرا م��ع انت�ض��ار و�ضائل التوا�ض��ل االإلكرتوين مل 
تع��د احتمالي��ة تعر���ض ال�ضخ�ض للتحر���ض مرتبطة 
باملقابل��ة املبا�رة ب��ني املتحِر���ض وال�ضحية، بل 
اأ�ضبح باإمكان املتحر���ض الو�ضول اإىل ال�ضخ�ض يف 

اأي مكان ويف اأي وقت.
لذا من ال�روري الت�ضدي لهذه الظاهرة التي باتت 
ته��دد عم��وم املجتمع، والب��د اأن نحد م��ن التعر�ض 
للتحر�ض االلك��رتوين بخطوات ت�ضم��ن حتقيق اأعلى 
م�ضتوى من اخل�ضو�ضية على �ضبكة االنرتنت اأو على 

االأجهزة االلكرتونية. وت�ضمل االآتي:
* ع��دم قب��ول طلب��ات االإ�ضافة م��ن اأي �ضخ�ض غر 

معروف.
* عدم ن���ر ال�ضور ال�ضخ�ضية اأو اأرق��ام الهواتف اأو 
املعلوم��ات ال�ضخ�ضي��ة يف نط��اق اأو�ضع م��ن نطاق 

االأ�ضدقاء.
* و�ض��ع نظ��ام للربي��د االلك��رتوين ي�ضم��ن حت��ول 
الر�ضائ��ل الت��ي حتمل اأ�ضماء اأو كلم��ات غر مرغوبة 

."Spam" اإىل قائمة
* تق��دم �ضك��وى ر�ضمي��ة ملباحث االنرتن��ت. فهناك 
عقوبات على اجلرائ��م االلكرتونية واإزعاج االآخرين 
ع��ن طريق االنرتن��ت واالأجه��زة االلكرتونية، ي�ضمح 
واالأجه��زة،  احل�ضاب��ات  ه��ذه  اأ�ضح��اب  مباحق��ة 
والتعرف على هويتهم احلقيقية، وبالتايل تعر�ضهم 

للماحقة القانونية.
* التاأكي��د عل��ى اأهمي��ة رف��ع الوعي لدين��ا الأخطار 
االنرتن��ت، ومن املهم اال نعط��ي معلومات �ضخ�ضية 
عن��ا او عن عائلتنا، واال نر�ضل �ضورنا ال�ضخ�ضية او 
�ضور غرنا الأي �ضخ�ض عرب االنرتنت وذلك الأننا ال 
نع��رف ما قد يخب��اأه امل�ضتقب��ل يف عاقتنا مع هذا 

ال�ضخ�ض.
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احلنيف من التم�صك 
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