
ل��كل مرحلة زمني��ة خ�صائ�صه��ا و�صفاتها التي 
متيزه��ا عم��ا قبله��ا وكل �صيء يف احلي��اة فرتة 
وينق�ص��ي ل �ص��يء ي�صتم��ر اىل الأب��د وهكذا هي 
احلي��اة الدرا�صي��ة ل ب��د وان تنته��ي ذات ي��وم 
ون�صب��ح يف متا���س مبا�رش م��ع احلي��اة العملية 
الت��ي تختل��ف كثريا ع��ن ت��رف احلي��اة ال�صابقة 
وبهجته��ا , الأندماج يف هذه احلياة ياأخذ الكثري 
من الطاقة  الإيجابية ال�صابقة والبهجة وي�صيف 
الأح�صا���س بامل�صوؤولي��ة وبانته��اء ف��رتة الرتف 
ه��ذه الت��ي ت�صورن��ا انها �صت��دوم م��دى العمر , 
الكثري م��ن اخلريجني بات يفتق��د ان ُيطلق عليه 
ت�صمي��ة " طال��ب" فم��ن ال�صع��ب ان نعت��اد على 
ن�صيانه��ا وق��د لزمتن��ا ط��وال �صن��وات عديدة .. 
انطالق��ا من هذا الإختالف ال�صعب بع�س ال�صيء 
كان لن��ا ا�صتط��الع م��ع بع���س اخلريجني اجلدد 
ملعرف��ة م��دى تقبله��م حلياته��م اجلدي��دة وم��ع 

اآخرين مل يجدوا فر�صتهم اىل الآن ..
 اإي��الف حمم��د طالب��ة يف كلية الهند�ص��ة تقول , 
تخرجت الع��ام املا�صي من كلي��ة الهند�صة ق�صم 

الكهرب��اء ووج��دت عمل فور تخرج��ي يف اإحدى 
ال���رشكات الأهلي��ة وه��ذه نعم��ة ُيح�ص��د عليه��ا 
يف ه��ذه الأي��ام لكني واجه��ت �صعوبة يف تقبل 
حيات��ي اجلديدة التي اختلف��ت متاما عن روتني 
حياتي ال�صابق , م�صيفة كنت انام ا�صحو ارتدي 
ثياب��ي واذهب اىل اجلامعة اق�صي ن�صف نهاري 
مع زميالتي والن�ص��ف الأخر يف مقاعد الدرا�صة 
اأعود اىل البيت لأرتاح قلياُل ومن ثم اقراأ وبعدها 
اغط يف نوم عميق مرة اأخرى, متابعة , من دون 
مبالغ��ة هذا كان روتني حياتي الق��دمي اأما الآن 
ف��كل �ص��يء انقلب راأ�ص��ا على عقب وب��ت ل افهم 
�صيئا من حياتي اأً�صبحت كلها عمل ولي�س هناك 
اأي رغب��ة يف القيام باأدنى �ص��يء باأخت�صار بت 

ا�صعر ان عمري زاد ع�رش �صنوات !
م��ن جانبه يقول اأمين ح�صني , مل اجد فرقًا كبرياً 
بني حياتي كطالب وبني حياتي العملية اجلديدة 
ك��وين دخلت معرتك العمل مبكراً منذ كنت طالب 
واحلم��د هلل ا�صتطع��ت ان اأوف��ق ب��ني العمل وبني 
الدرا�صة لكني كنت اأحب نف�صي " طالبًا" احب ان 

ا�صحو مبكرا وارتدي ثيابي واذهب اىل اجلامعة 
واأ�صاه��د الطلب��ة �صعيدين بح�صوره��م لرمبا هذا 
اجمل م�صه��د يف احلياة بالن�صبة ايل او لرمبا اأنه 
يخت�رش " احلياة" لأن يف عيني كل طالب هناك 

امل جديد لغد اأف�صل.
علي حممد ي��رى ان الأن�صان يتحول بعد التخرج 
اىل ماكن��ة ل ي�صع��ر بل��ذة الأ�صي��اء وجماليته��ا 
كل �ص��يء يتح��ول م��ن �صغ��ف وح��ب ورغبة اىل 
�صيء حمت��م ل جمال هنا للمزاجي��ات فالألتزام 
بالأوق��ات واجب واإعطاء ل��كل �صيء وقته واجب 
اأي�صا فقوانني العمل ل ت�صامح اأحد ان تخلف عن 
احل�ص��ور , متابع��ا ..اأجد نف�ص��ي اأعي�س يف �صغط 
رهيب يف عملي اجلديد كل يومي ي�رشق مني وما 
يتبق��ى منه ل ا�صتطيع ان افع��ل فيه �صيء ب�صبب 
النحول والأرهاق ال��ذي ي�صيبني وبذلك اأرى ان 
اأي��ام الدرا�ص��ة اأ�صبح��ت كاحللم اجلمي��ل الذي ل 
اأظن��ه يتك��رر ذات يوم  حتدثنا يف ه��ذا ال�صق عن 
الطلب��ة الذي��ن حالفهم احل��ظ ووج��دوا فر�صتهم 
فماذا عن اأولئك الذين مل يتمكنوا من اإيجاد عمل 
بع��د �صنوات عدي��دة من الدرا�صة ؟   �صاب اأو �صابة 
متخرج يف اجلامعة. يري��د تعيينا واأق�رش طريق 
هو الت�صجي��ل يف �رشكات التعي��ني املنت�رشة يف 
بغ��داد او املحافظات, وهن��اك مواقع الكرتونية 
توفر فر���س عمل بع��د ت�صجيل بيان��ات املتقدم 
للعم��ل, ثم ق��د ياأتيه ات�ص��ال من خ��ارج العراق 
او م��ن اداخل��ه يعر���س علي��ه املتح��دث فر���س 
عم��ل. عالء ه�ص��ام خري��ج كلية احلق��وق, يقول, 
ان "ن�ص��ف ال�صباب الذين اعرفهم قدموا اوراقهم 
ال�صلط��ات  ع��الء  ويطال��ب  وهمي��ة".  ل���رشكات 
العراقي��ة امل�صوؤول��ة بالتح��ري ع��ن "ال���رشكات 
الوهمية", وتوفري احلماية لل�صباب العراقي. ليث 
ح�صن انتقد �صلوك بع�س �رشكات التوظيف, وقال 
"هن��اك �رشكات كث��رية تقوم بتعي��ني الأقارب 
والأه��ل والأ�صدق��اء", حاله��ا ح��ال املوؤ�ص�صات 
احلكومي��ة. املراق��ب القت�صادي عل��ي جرب قال 
اأن "هن��اك فج��وة كبرية بني متطلب��ات اجلهات 
املعني��ة بالتعي��ني وبني ال���رشكات واملوؤ�ص�صات 
العراقي��ة. ول��كل اإ�صرتاتيجيت��ه". وي��رى جرب ان 
ال���رشكات العراقي��ة "تعتق��د ان ال�ص��اب العراقي 
غ��ري مهّياأ وظيفيًا, وميثل عبئ��ًا ماليًا وتنظيميًا 
واإنتاجي��ًا عند مقارنت��ه بالعام��ل الأجنبي, اإىل 

جانب اأن العراقي لي�س لديه ولء وحب للعمل".
ولف��ت ج��رب اإىل اأن الكثري من ال�صب��اب "يرون اأن 
احلكومة مل تقم بدورها املطلوب يف و�صع الرجل 
املنا�ص��ب يف امل��كان املنا�ص��ب واإعطائ��ه الأجر 
املنا�ص��ب". نربا���س و�ص��ام, بكالوريو���س عل��وم 
حا�صب��ات, روت , انه��ا "تعر�ص��ت لعملية ن�صب 
واحتي��ال من اح��د ال�صخا�س مبوق��ع يوجد فيه 

اعالن وظائف". وتابع��ت "قمت مبلء معلومات 
تف�صيلية عني: العنوان, املوبايل, المييل, وهذه 
بيان��ات ت�صه��ل الو�ص��ول اإىل الباحثني عن عمل 
والتوا�ص��ل معهم". وتقول ان "امل�صكلة تكمن يف 
اأن هن��اك اأ�صخا�س لديهم اأ�صلوب قوي ل�صتغالل 
حاجتك اىل وظيفة براتب جيد". وتقول ان اولئك 
ال�صخا���س "يبالغ��ون يف املدح والإط��راء على 
ما متل��ك من �صهادات وخ��ربة ومواهب, وبعدها 
يعر�ص��ون راتب��ا م�صاعفا مل��ا تت�صلم��ه اذا كان 
لدي��ك عم��ل". وت�صيف ان "���رشكات التوظيف ل 
تطلب م��ن طالب العمل اأي معلومات جديدة امنا 
فق��ط حتديد موع��د للمقابل��ة". وتتاب��ع, "لديهم 
خ��ربة يف الحتيال, فال يطلب��ون منك مبلغا يف 
اأول مكامل��ة, ويجعلون��ك تعي���س اأح��الم بق�ص��ة 
متقن��ة, وبعدها يطلبون منك امل��ال". وقالت ان 
"املحتال��ني ل يك�صف��ون عن هوياته��م". ميادة 
اثري, خمرجة يف كلي��ة الدارة والقت�صاد, تقول 
ان ال�صه��ادة مل تع��د لها قيمة يف الع��راق. وانهم 
له��ذا ال�صبب عر�صة لالحتيال. حممد �صامل يحمل 

�صه��ادة علي��ا, ت�صاءل "م��ن ي�ص��دق اأن خريجي 
الدرا�صات العلي��ا يحلمون بالوظائف؟" وقال ان 
اأهلته��م تخلت عنهم  التي  العراقية  "جامعاتن��ا 
لع��دم ثقته��ا مب�صتوى م��ا قدمته لهم م��ن تعليم 
اأكادمي��ي". عمار نوري, بكالوريو�س تربية, قال 
"و�صل احل��ال بخريجي اجلامعات العراقية اىل 
البح��ث ع��ن وظيفة حار���س اأم��ن يف م�رشف او 
�رشكة, او بائع خ���رشاوات, او �صائق تاك�صي, او 
عام��ل يف مطعم". ن��زار داود, بكالوريو�س اداأب, 
ق��ال "كنا نحلم بزوجة ومنزل و�صيارة ووظيفة, 
لك��ن احل��ال انته��ى بن��ا اىل عاطل��ني وفري�ص��ة 
للمحتال��ني الذي��ن يوهمونا بفر���س عمل, ندفع 
له��م اموال نحن باأم�س احلاجة اليها من اجل ان 

يجدوا لنا عمال".
املحام��ي وامل�صت�ص��ار القانوين قا�ص��م فهد, قال 
, ان الن�ص��ب والحتي��ال "موج��ود يف كل زمان 
وم��كان, وع��دم وج��ود الرقاب��ة عل��ى ���رشكات 
التوظي��ف الوهمي��ة �صاعد عل��ى انت�صارها ب�صكل 

لفت, خ�صو�صا يف ال�صنوات الخرية".

وراأى ان "على اجلهات امل�صوؤولة اإلزام ال�رشكات 
واملوؤ�ص�ص��ات الت��ي تعم��ل لتوظي��ف ال�صب��اب ان 
تقوم بتقدمي اوراق ر�صمية, ومعلومات تف�صيلية 
ال���رشكات  يف  تعيينه��م  مت  الذي��ن  ع��دد  ع��ن 

واملوؤ�ص�صات".
"ظاه��رة الحتي��ال عل��ى اخلريج��ني  ان  واك��د 

واخلريجات اأ�صبحت ب�صور واأ�صكال متنوعة".
زي��دان عب��د اهلل متخ��رج يف كلي��ة ويبح��ث عن 
عمل ق��ال , ان "كل ال�صباب العراقي يريد وظيفة 
حكومي��ة براتب اكرث من 600 الف دينار, او انه 
يفتح حمال لبي��ع اخل�صار والفواكه او حمل لبيع 

املالب�س".
الباحثة الجتماعي��ة وجدان ريا�س حتدثت عن 
"���رشورة اطالق مب��ادرة من احلكوم��ة تتمثل 
بتاأ�صي���س ���رشكات توظي��ف باأ���رشاف حكوم��ي 
تعم��ل حت��ت مظل��ة �صن��دوق ي�صم��ى �صن��دوق 
امل��وارد الب�رشية, تتوىل ا�صتقطاب العراقيني من 
كال اجلن�ص��ني, وتدربهم وتعم��ل على البحث عن 

فر�س عمل لهم".

 
وتق��ول �صمر:"عندما و�صع��ت اللم�صات الوىل على 
م�رشوع��ي, انتابن��ي اخل��وف م��ن الف�ص��ل ولكن��ي 
ق��ررت امل�صي قدما بفكرت��ي, ومنذ البداية و�صعت 
اأ�صا�صي��ات لعملي ه��ذا, اذ ق��ررت اأن اأكون وا�صحة 
م��ع الزبائ��ن من��ذ البداي��ة, و�صادق��ة بتعامالت��ي 
حت��ى اأك�صبهم لكي تربح جتارتي يف نف�س الوقت".  
وبح�صب الباحث القت�صادي ليث علي فاأن: "ت�صويق 
الب�صائ��ع عرب النرتنيت, هو امر معقد اي�صا ولي�س 
�صه��ال, لذلك لبد م��ن اأن يحر�س �صاحب الب�صاعة 
عل��ى اللت��زام بالأ�صا�صيات ال�صحيح��ة, كي ينجح 
عمله وتك�صب ب�صاعته, من خالل عر�س املنتجات 
�صبك��ة  ان  كم��ا  للب�صاع��ة,  ال�صحي��ح  والت�صوي��ق 
النرتنيت ا�صبحت حتتل م�صاحة مميزة من حياتنا 
اليومي��ة, لكونه��ا م�ص��درا م��ن امل�ص��ادر املهم��ة 
للتوا�صل, ف�صال عن انه��ا منبع خ�صب للمعلومات 
واملعرف��ة, ما اأدى اىل خلق م�صاح��ة جديدة, ميكن 
ا�صتثمارها يف العمال ومع تطور الو�صائل التقنية 
امل�صاع��دة, ظهر مفه��وم الت�صوي��ق اللكرتوين وهو 
يوفر خي��ارات متعددة للم�صتهل��ك, وطرقا للرتويج 

للب�صائع بالن�صبة ل�صاحب الب�صائع".
   اخت�صار الزمن

 وبينم��ا هي تع��د ب�صاعتها للت�صوي��ر, تروي �صمر 
حكاية م�رشوعها بفرح قائلة:

"ق��ررت اأن اأعم��ل يف جمال الت�صوي��ق اللكرتوين, 
واعر�س ب�صاعتي عرب مواقع النرتنيت والتوا�صل 
الجتماعي, ففي البداية اخ��رتت منتديات ن�صائية 
تنت�رش على �صب��كات النرتنيت, ثم اعقبتها مبواقع 
التوا�صل الجتماع��ي التي ت�صم اأعدادا كبرية ومن 
خمتلف الفئات العمري��ة, ولكني اخرتت ان اعر�س 
ب�صاعتي على الن�صاء حتدي��دا لأنهن الأكرث تعامال 
م��ع النرتني��ت و�صب��كات التوا�ص��ل الجتماع��ي, 
فعر���س الب�صاع��ة ل ياأخذ مني جمه��ودا او يكلف 
الراغ��ب بال�رشاء وقتا فقط يطل��ع عليها ويختارها 
, م��ع حر�صي على اختيار �صور املنتج بعناية لكي 
ين��ال ر�صا الزبون". ويو�ص��ح الباحث القت�صادي 
ط��رق الت�صوي��ق بالق��ول: "ان الت�صوي��ق اللكرتوين 
يب��داأ منذ عر���س الب�صاعة من قب��ل امل�صوق, لغاية 
ت�صليمه��ا للمت�ص��وق, وهن��اك ع��دة ط��رق للت�صويق 
منه��ا ر�صينة من خالل مواقع معروفة وت�صمياتها 
حمددة, وتعد ما يعر�س لديها اعالنًا مدفوع الثمن 
او م��ن خ��الل �صفحات تق��وم باأن�صائه��ا جمموعة 
م��ن ال�صخا�س او فرد واحد, وه��ذه قد تكون �صببا 
مل�ص��اكل خمتلفة, اذ ل من بد معرف��ة الأفراد الذين 
يتعام��ل معه��م ال�صخ���س ويكون��ون ذا م�صداقي��ة 

ونزاه��ة بالتعام��ل, والكث��ريون ا�صبح��وا يلجاأون 
الوق��ت واجله��د  للت�ص��وق اللك��رتوين لخت�ص��اره 
واحيانا انخفا���س التكلفة, ح�صب طبيعة الب�صاعة 
املعرو�صة و�صعرها ومن اجلدير بالذكر ان الت�صويق 
اللكرتوين يختلف ع��ن نظريه التقليدي, يف تالقي 
امل�ص��وق وامل�صرتي يف بيئة الكرتونية واحدة, دون 

احلاجة اىل اللقاء ال�صخ�صي".
وترى الكادميية يف جامعة بغداد الدكتورة �صيماء 
عبد العزيز: "ان امل�صوق لب�صاعته لبد من اأن يكون 
حري�ص��ا يف طريق��ة العر�س, وا�صتقط��اب الزبائن, 
ويف الآون��ة الخرية اختارت الكث��ري من الن�صاء ان 
يقتنني ب�صائع خمتلفة من مالب�س اطفال وخمتلف 
العم��ار, بالتفاق مع جت��ار يزودوهن بالب�صاعة 
ويقم��ن ببيعه��ا ع��رب مواق��ع و�صب��كات التوا�ص��ل 

الجتماعي".
فر�س متعددة

وتكم��ل �صم��ر حديثه��ا وه��ي ت��رد عل��ى ر�صائ��ل 
ملت�صوقني اعتادت على التوا�صل معهم بالقول:

البيئ��ة  ف�صل��ت  ه��ذا,  مب�رشوع��ي  ب��داأت  "عندم��ا 
اللكرتوني��ة عل��ى التقليدي��ة لأنه��ا متن��ح فر�ص��ا 
متع��ددة ومتكافئ��ة يف اغل��ب الحي��ان, ف�صال عن 
كلفته��ا القليلة, فعندما اأعر���س منتجاتي ب�صهولة 
وي���رش, دون احلاج��ة اىل حمل لعر�صه��ا فقط اقوم 

باأر�صال �صورها عرب املواقع امل�صرتكة فيها".

ويبني الباحث القت�صادي ليث علي:
الف��راد  ب��ني  ميي��ز  ل  اللك��رتوين  الت�صوي��ق  "ان 
بفت��ح  ي�صه��م  بذل��ك  العمالق��ة, وه��و  وال���رشكات 
املجال ام��ام اجلميع لعر�س ب�صائعهم, ويتميزون 
امواله��م  بروؤو���س  ولي���س  باأفكاره��م وجهوده��م 
املالي��ة, كما ان نفقات ت�صمي��م املتجر اللكرتوين 
والدعاي��ة ل��ه ميك��ن ان تت��م يف البداي��ة ب�ص��ورة 
جماني��ة, او مقاب��ل م��ادي ب�صيط مقارن��ة بتطبيق 
مث��ل ه��ذه الآلي��ات عل��ى الواق��ع الفعل��ي, كم��ا ان 
النرتني��ت يتيح ل�صاحب الب�صاعة ان يعر�صها يف 
اي مكان بالعامل". وتتف��ق معه بالراأي الكادميية 

يف جامعة بغداد مبينة ان:
"عر���س الب�صاعة ع��رب النرتنيت, ل يتطلب جهدا 
او تكلف��ة مقارن��ة بتل��ك املعرو�ص��ة يف املح��ال, 
اذ ان الخ��رية ت�صتوف��ى منه��ا �رشائ��ب وايجارات 
خمتلف��ة ال�صعار, ف�ص��ال عن رغبة البائ��ع بالربح 
الكب��ري ج��دا, وهن��اك الكث��ري م��ن الن�ص��اء ير�صني 
بالرب��ح القلي��ل عو�صا عن ان يكون��ن عاطالت عن 

العمل".
 ايجابيات متعددة

  ل تخفي �صمر معاناتها مع املت�صوقني الكرتونيا, 
اذ تو�ص��ح: " اأن هن��اك ع��ددا م��ن الف��راد يطلبون 
منتجات معينة, وحاملا نقوم ب�صحن تلك املنتجات 
نفاجاأ برف�صهم الطل��ب, بحجة انه يختلف عما هو 

معرو���س وتعر�صت لهذا املوق��ف كثريا, اذ ارجعوا 
ايل الكثري من املنتج��ات والك�ص�صوارات". وتعليقا 
على هذا الكالم ت�صري ال�صتاذة اجلامعية �صماء علي 
اىل: " ان مواق��ع التوا�ص��ل الجتماعي غريت �صكل 
العملية الت�صويقية, فاأ�صبحت املنتجات يف متناول 
اجلمي��ع بدون بذل اجلهد يف البحث عنها, كما انها 
اتاح��ت الفر�ص��ة للتعرف عل��ى ان��واع متعددة من 
املنتجات, اذ ا�صبح��ت عملية الت�صال بامل�صتهلك 
ب�صيطة جدا, واخت���رشت اجلهود املبذولة للو�صول 
بع���س  ان  حت��ى  رغبات��ه  وحتقي��ق  الزب��ون,  اىل 
ال���رشكات ذهب��ت اىل ابع��د من ذلك, فب��ات الزبون 
يح��دد م��ا يريد م��ن موا�صف��ات يف منتج��ه ليلبي 
املنتج��ون تل��ك الرغبات, وعلى م�صت��وى جمتمعنا 
الذي يعد حديث ن�صبيا يف التعامل مع التكنولوجيا 
حمدودي��ة  وم��ع  املبا���رش,  الرقم��ي  والت�ص��وق 
م�صتخدم��ي و�صائ��ل الدف��ع اللك��رتوين, ف�صال عن 
ارتفاع كلف النقل بالربيد ال�رشيع اىل العراق تلعب 
�صفح��ات وجماميع الت�صوق عل��ى مواقع التوا�صل 
الجتماع��ي دورا فاع��ال ن�صبي��ا, يف ن���رش الت�صوق 
اللك��رتوين وان لهذا جوان��ب ايجابية يف التعريف 
على منتجات من منا�صئ متعددة, باأ�صعار متنوعة 
ت��رتاوح ب��ني املبال��غ به��ا واملعقول��ة وكذل��ك قد 
يتعر�س بع�س ا�صحاب ال�صفحات للخداع من قبل 
بع���س الفراد بطلب, منتجات ورف�س ا�صتالمها او 

التخلف عن الدفع وتعد هذه من ابرز امل�صاكل التي 
تواجه الت�صوق اللكرتوين يف 

العراق".
 جتارة �صيارات

 ل اأظ��ن اأن مواقع التوا�صل الجتماعي والنرتنيت 
ب�ص��ورة عام��ة وفرا فر�ص��ة التجارة للن�ص��اء فقط, 
بل خمتلف الفئات العمري��ة, بهذه العبارات ا�صتهل 

حديثه الأربعيني م�صطفى جليل 
متابعا:

"النرتنيت وفر للجميع فر�صا مت�صاوية ومتعددة, 
لعر�س ب�صائعهم حتى ان اغلب ا�صدقائي ا�صبحوا 
يعر�ص��ون �صياراته��م للبي��ع, ع��ن طري��ق مواق��ع 
النرتني��ت املختلف��ة, ف�صال ع��ن مواق��ع التوا�صل 
الجتماع��ي وو�صائل الت�صال املختلفة من "فايرب 
والوات���س اب", وغريها م��ن الو�صائل الخرى وهي 
طرق ناجحة وفاعل��ة لت�صويق املنتجات املختلفة, 
وكذل��ك ج��رى ت�صوي��ق ال�صناع��ات احلرفي��ة التي 
اهمل��ت وراج��ت جتارته��ا اليوم كث��ريا بف�صل هذه 

املواقع".
وتلفت ال�صتاذة اجلامعية اىل:

"ان مواق��ع التوا�صل وو�صائ��ل الت�صال املختلفة, 
اخت���رشت امل�صاف��ات للراغب��ني باحل�ص��ول عل��ى 
منتج��ات يتطلب احل�ص��ول عليها عن��اء ال�صفر, ول 
نن�ص��ى ان نذك��ر انه��ا خلقت فر�س عم��ل لكثري من 
العاطل��ني ع��ن العمل, كم��ا انها كون��ت �صوق عمل 
ملهن مهملة او غري مقدرة, وعرفت بها كال�صناعات 
اليدوي��ة احلرفي��ة وان ظهور ه��ذه ال�صناعات خلق 
حاجات جديدة, ملنتجات كان الزبائن غري ملمني 
بوجوده��ا, لتحق��ق اأف��كار ر�صموه��ا يف خميلتهم, 
باأف�ص��ل �ص��ورة ممكنة وه��و ما يع��رف ا�صطالحا 
بالي�صائية او الزبوني��ة, اي تنفيذ منتجات ح�صب 
طل��ب  الزب��ون. على الرغم م��ن ان ما تق��دم اأحدث 
نقل��ة نوعي��ة يف العملية الت�صويقي��ة على امل�صتوى 
املحل��ي, ال ان ل��ه جوانب �صلبية, فكث��ري ما تكون 
هن��اك مبالغ��ة, باأ�صعار بع�س املنتج��ات وتفاوت 
ال�صع��ار لنف���س ال�صلعة بني �صفحت��ني ت�صويقيتني 
يثري ال�ص��ك لدى الزبائن حول م�صداقية املعلومات 
املقدمة وجودة املنتجات واحيانا �صعوره بالغنب, 
كم��ا ان املجموع��ة الوا�صع��ة من املنتج��ات تخلق 
ت�صتت��ا ل��دى امل�صتجيبني, م��ا يح��دث ت�صوي�صا يف 
الوق��ت خلق��ت حاج��ات  ذه��ن املتلق��ي, يف ذات 
ورغب��ات جديدة لأفراد املجتمع, ما قد يثقل كاهل 
بع���س العوائل لتحم��ل م�صاري��ف ا�صافية ناهيك 
عن التعر�س للخداع الت�صويقي, نتيجة العتماد يف 
الختي��ار على �ص��ور للمنتجات لي�صط��دم امل�صتلم 

برداءة جودتها احيانا عند  التو�صيل".
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الشراء عن طريق اإلنترنت... عمل ال يبور في ظل هيمنة التكنولوجيا 
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و�سعت مل�ساتها 
الأخرية على م�سروعها 
اللكرتوين بعد درا�سة 

وتدقيق مع املقربني، 
هكذا بداأت الثالثينية 
�سمر �ساكر م�سروعها 

التجاري عرب �سبكة 
النرتنيت ومواقع 

التوا�سل الجتماعي، 
اذ قررت اأن تبيع 
ما تقوم بخياطته 

والك�س�سوارات التي 
ت�سممها، ف�سال عن 

تعاملها مع مواقع لبيع 
و�سراء خمتلف الب�سائع 
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