
الأجه��زة  يف  ا�ستثنائي��ة  اأهمي��ة  امل��راأة  حتت��ل   
الأمنية والق��وات امل�سلحة، وتكاد ن�سب الن�ساء يف 
ال�سن��وف املقاتلة، توازي اأع��داد الرجال يف عدد 
م��ن دول العامل، وعلى �سعي��د دول املنطقة، كان 
الع��راق �سباق��ا يف ك���ر احلظ��ر الجتماعي على 
الن�س��وة، وزجهن يف اخت�سا�س��ات مهمة، كقيادة 
الطائ��رات املدني��ة، والعمل يف الأجه��زة الأمنية، 

�سواء يف اجلي�ش اأو ال�رطة،
)اجلورن��ال( حط��ت رحاله��ا يف معه��د التدري��ب 
الن�س��وي ب��وزارة الداخلي��ة، للتعرف عل��ى طبيعة 
التدري��ب والتاأهي��ل، وامله��ارات واملع��ارف التي 

يح�سلن عليها ال�رطيات يف املعهد.
 وقالت مديرة املعهد �سعاد عبد اجلبار، اإن " وزارة 
الداخلي��ة، من الوزارات الرائ��دة واملتميزة يف هذا 
املج��ال، اأذ عمل��ت عل��ى تطبي��ق الق��رار الأممي ) 
1325( اخلا�ش بتمك��ن املراأة، ) الأمن، املراأة، 
ال�س��ام( وال��ذي يتوف��ر في��ه العديد م��ن الركائز، 
ولك��ن وزارة الداخلية عملت عل��ى الركائز الثاث 
)امل�سارك��ة ،احلماية ،الوقاية(، ف�سا عن الرتويج 
للق��رار املذكور ". واأ�ساف��ت اإن " املعهد ا�ستحدث 
ع��ام )2010 ( ويبل��غ الع��دد الإجم��ايل للعن�ر 

الن�س��وي ) 10735(، ويبل��غ ع��دد ال�سابطات يف 
املعه��د )20 ( �سابط��ة، ماع��دا اللوات��ي ح�سل��ن 
عل��ى اإج��ازات منح��ت اإج��ازات اأموم��ة "، م�سرية 
اىل اأن الوظائ��ف املناط��ة بامل��راأة يف الوزارة، ل 
تقت�ر على اجلان��ب الإداري، اأذ يوجد يف املعهد 
�سابط��ات تدري��ب، ويت��وىل املعه��د فت��ح دورات 
تدريبية ودورات ترقي��ة لل�رطيات وال�سابطات، 
بالإ�ساف��ة اىل اأع��داد �سابط��ات التحقيق الائي 
يعمل��ن يف مديري��ة الأ�رة والطف��ل . وتتابع عبد 
اجلب��ار " ميك��ن الق��ول اإن النظ��رة ال�سابق��ة جتاه 
العن���ر الن�س��وي، ق��د تغ��ريت، وخ�سو�س��ًا بع��د 
ع��ام ) 2003 ( ، فق��د تو�سعت وزارة الداخلية، يف 
اإ�ستيعاب العن���ر الن�سوي يف املوؤ�س�سات الأمنية 

والع�سكرية، كوزارتي الدفاع والداخلية". 
م�س��رية اىل م��دى مقبولية العن���ر الن�سوي، لدي 
منت�سب��ي الداخلية الأخري��ن". مو�سحة، اأن الدافع 
وراء زج الن�س��اء يف �سل��ك ال�رط��ة ه��و احلاج��ة 
املا�س��ة لرفع احلرج عنهن ولك��ون الو�سع الأمني 
املهم��ة  الأماك��ن  بع���ش  يتطل��ب وجوده��ن يف 
واملراق��د  احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات  يف  للتفتي���ش 

الدينية ". 

فيم��ا اأ�س��ارت / امل��ازم الأول م��رمي عل��ي / اىل 
كيفي��ة دخوله��ا �سل��ك ال�رط��ة، قائل��ة " دخل��ت 
ال�رط��ة �سدف��ة، وقد �سجعني زوج��ي على اتخاذ 
هذا القرار، وعلى الرغم ظروف العمل وال�سعوبات 
التي واجهتني، فقد عملت بجد و اإخا�ش ومتكنت 
من الإندماج يف العمل اىل جانب الأخوة والزماء 
الرجال، وهي عملية ل تختلف عن اندماج الذكور 
والإناث يف اجلامعات، رغم اإختاف نظرة الرجال 

للمراأة املدنية عن املراأة الع�سكرية ". 
اإم��ا / امل��ازم �س��ارة عب��د اهلل / خريج��ة كلي��ة 
راودين  ال�سغ��ر  من��ذ   " تق��ول  فاأنه��ا  الهند�س��ة، 
حل��م الدخ��ول اىل ال�رط��ة، ول اعتق��د اإين �س��وف 
ان��دم يف ي��وم للتحاقي بهذه املهن��ة ". وت�سيف 
"نظ��رة املجتمع للمراأة ال�رطي��ة، غريبة، اإمامي 
ميتدحونني، عل��ى �سجاعتي يف اأتخاذ قرار العمل 

بوظيفة اأمنية، وخلفي ينتقدونني ". 
وتبن / املازم الأول زهراء عقيل / خريجة كلية 
ال�رطة، اأنها ترك��ت عملها يف وزارة الت�سالت، 
وج��اءت اىل هذه الوظيفة ال�رطوي��ة ". وتتابع " 
مل اأواج��ه اإي عقبات يف عملي، ومل يراودين �سعور 
بالن��دم لتف�سي��ل ه��ذه الوظيف��ة عل��ى غريها من 
الوظائ��ف املدني��ة، كما �س��ورة املجتم��ع للمراأة 
ال�رطي��ة، متفاوت��ة، من �سخ���ش اىل اأخر وح�سب 
البيئ��ة الإجتماعي��ة، فالإن�س��ان املثق��ف ي�سج��ع 

املراأة ويتقبل وجودها يف جمال العمل ". 
وت��رى الباحثة الجتماعية علي��اء ح�سن عبودي، 
اإن " املجتم��ع العراق��ي، جمتم��ع �رق��ي، ينظ��ر 
اىل امل��راأة ال�رطي��ة، عل��ى اأنه��ا ام��راأة خارج��ة 
ع��ن �سلط��ة الأع��راف والتقاليد، لك��ن املجتمعات 
احلديثة، حت��اول الإ�ستفادة من ق��درات املراأة يف 

كل املجالت".
 وت�سي��ف " ل��ول وج��ود امل��راأة يف �سل��ك ال�رطة 
اأو �س��وق العم��ل، لتعطل��ت بع�ش الأعم��ال. مبينة، 
اأن هن��اك موؤمت��رات ون��دوات تقام لتحفي��ز املراأة 
وم�ساعدته��ا يف العمل بوظائ��ف خمتلفة، وميكن 

للمراأة ال�رطية اأن توفق بن عملها واأ�رتها.
�ساب��ط �رطة برتب��ة نقي��ب: ا�ستحال��ة الرتباط 

ب�سبب حملي ال�ساح
"عم��ل �س��اق وجمهود ذهني وج�س��دي ونف�سي ل 
ميك��ن لأي ام��راأة حتمل��ه"... هك��ذا ت�س��ف �سابط 
�رط��ة برتب��ة نقي��ب عمله��ا )طلب��ت ع��دم ذك��ر 
ا�سمه��ا(، بعدم��ا اخت��ارت العمل يف ه��ذا املجال 
عق��ب تخرجه��ا يف كلي��ة الط��ب، موؤك��دة اأن الأمر 

لي�ش بال�سهولة التي يتخيلها البع�ش.
تق��ول ال�ساب��ط اإن من ال�سعب عل��ى من تعمل يف 
ه��ذا املج��ال اأن جت��د �ري��كًا حلياته��ا، فالكث��ري 
يهرب��ون من ال��زواج بامراأة يرونها رج��ًا، ب�سبب 
طبيع��ة عمله��ا، ع��اوة عل��ى ع��دم ال�ستق��رار يف 
م��كان العم��ل، ففي كل ع��ام حتدث تنق��ات، وقد 
جتد نف�سها منقولة للعمل يف مكان جتهل طبيعته، 
وق��د ُت�ساب بالكتئاب، فالعمل على �سبيل املثال 
يف م�ست�سفى ال�رطة خمتلف متامًا عن العمل يف 

م�ست�سفى ال�سجن و�سط امل�ساجن وال�سجينات.
ت�سح��ك ال�سابط وه��ي تتذكر عري�س��ًا جاءها من 
طري��ق اأحد معارفها، وكان يعم��ل �سحافيًا، ويف 
اأول لق��اء تعارف بينهم��ا، فوجئت به ي�ساألها عما 
اإذا كان��ت حتم��ل �ساح��ًا من عدم��ه، وعندما جاء 
رّده��ا بالإيج��اب، فوجئت ب��ه يبلغه��ا با�ستحالة 

ارتباطهما، والأمر نف�سه تكرر مع غريه.
 تنازلت عن حلمها من اأجل تربية �سغارها

نه��ى  ا�سط��رت  الأ�ري��ة،  التزاماته��ا  ب�سب��ب 
للت�سحي��ة بحلمه��ا يف العم��ل يف اجلي���ش، حي��ث 
اأحيل��ت اىل التقاع��د وه��ي برتب��ة نقي��ب، بعدم��ا 
ف�سل��ت يف التوفيق بن اأ�رتها ومتطلبات عملها. 
تق��ول ال�سابط نهى"التحق��ت باأحد معاهد القوات 
امل�سلح��ة وتخرجت فيه برتبة م��ازم، وكنت وما 
زل��ت اأع�سق العمل الع�سكري، واأطمح اىل تقّلد اأعلى 
املنا�س��ب، ولأن الزواج �سّنة احلي��اة فقد تزوجت 
م��ن �سابط �رط��ة، وكان متفهم��ًا لطبيعة عملي 
وي�ساع��دين يف تاأدي��ة كل واجبات��ي. ومع ح�سور 
مول��ودي الأول، كانت الأمور ت�س��ري على ما يرام، 
حي��ث كانت اأمي ت�ساع��دين يف تربيته، خا�سة اإذا 
كان دوام عملي يف الفرتة امل�سائية، وهو ما تكرر 

مع مولودي الثاين.
وت�سيف ال�سابط نه��ى ، بعد وفاة والدتها وجدت 
نف�سه��ا يف م��اأزق، ومل يعد يف مقدوره��ا التوفيق 
ب��ن عمله��ا والهتم��ام ب�سغرييه��ا، مم��ا فر�ش 
عليه��ا الت�سحي��ة بحلمها، ويف �سبي��ل ذلك عملت 
عل��ى زي��ادة وزنها عم��داً لتح�سل عل��ى �سكل غري 
لئ��ق وتت��م اإحالته��ا اىل التقاعد، موّدع��ة حلمها 

الذي مل يبق منه �سوى رتبة نقيب على املعا�ش.
وج��ود امل��راأة يف العم��ل الع�سك��ري يقت���ر على 

مهمات حمددة
ولأن الرج��ل �ري��ك يف احلي��اة، كان ل ب��د م��ن 
الوق��وف عل��ى راأي��ه يف عم��ل امل��راأة يف وظيف��ة 
ع�سكرية اأو �رطية تفر���ش عليها طبيعة خا�سة، 

تختلف عن اأي وظيفة اأخرى... فماذا يقول؟
الل��واء اأ�سام��ة  ، ي��رى اأن وجود العن���ر الن�سائي 
يف وزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة ���رورة ل ميكن 
التداعي��ات  ظ��ل  يف  خا�س��ة  عنه��ا،  ال�ستغن��اء 
الت��ي �ساحبت املجتمع��ات العربي��ة يف ال�سنوات 
الأخ��رية، اإىل جان��ب طبيع��ة ه��ذه املجتمع��ات... 
ويق��ول: »من غري املقب��ول يف املباريات اأو جلان 
النتخاب��ات ويف املطارات وغريه��ا، يف جمتمع 

يتم�س��ك بالعادات والتقاليد، اأن جند �سابطًا يقوم 
بتح�س���ش ج�س��د ام��راأة لتفتي�سها، لك��ن يف الوقت 
نف�س��ه �سيقت�ر عمل الن�س��اء يف هذا املجال على 
مهم��ات حمددة، فمن ال�سعب اأن جند امراأة تطارد 
اأحد الل�سو�ش لإلق��اء القب�ش عليه، اأو ت�سارك يف 
عملي��ات القتح��ام، فطبيع��ة امل��راأة جتعلها غري 

مهياأة لذلك«.
وي�سي��ف الل��واء اأ�سام��ة ،اأن طبيع��ة عم��ل �سابط 
اجلي���ش اأو ال�رطة ق��د تفر�ش عليه البق��اء اأيامًا 
ع��دة خارج منزله، من دون اأن يبايل باأمر اأبنائه، 
لثقته يف وجود من يرعاهم، الأمر الذي ل يتحقق 
للم��راأة، فم�سوؤولي��ة اأبنائه��ا اأمان��ة يف عنقها، اإل 
اإذا كان هن��اك م��ن ي�ساعدها من الأهل، وهذا غري 

متاح للجميع.
العم��ل  بداي��ة  اأن يف  اإىل  اأ�سام��ة  الل��واء  وي�س��ري 
تكون �ساب��ط ال�رطة اأو اجلي�ش ب��ا م�سوؤوليات، 
ل��ذا جنده��ا ناجح��ة بل تتف��وق على الرج��ل، لأن 
ل��دى املراأة عزمي��ة واإ�رار عل��ى التحدي لإثبات 
ال��ذات، لكن لأن ال��زواج �سّنة احلي��اة، ولأن املراأة 
يف طبيعتها كائن رقيق، فقد يقف هذا عائقًا اأمام 

ممار�ستها.

  
 ومن ه��ذا املنطلق جند انه ي�س��وب الدرا�سة اجلامعية 
اأهتمامات اخرى غري الهدف الرئي�سي ال وهو الدرا�سة
وم��ن اه��م ه��ذه الأهتمام��ات الت��ي ي�سعه��ا ال�س��اب 
امامه ح��ن دخوله اىل هذا العامل :ه��دف ايجاد فتاة 
منا�سبة للزواج )بنت احلال ( التي توازيه بالتح�سيل 
الدرا�س��ي .  وتت�س��م العاق��ات الإن�ساني��ة يف الدرا�سة 
باخل�سو�سي��ة اأي انه��ا خمتلف��ة ع��ن اي عاق��ة حب 
اأخ��رى – خارج الأجواء اجلامعي��ة- وباأنها متقاربة 
يف مناخه��ا النف�س��ي وامل��ادي، فالتق��ارب الثق��ايف 
بحك��م العم��ر والتق��ارب النف�س��ي من حي��ث ال�سرتاك 
يف نف�ش الأج��واء داخل مكان الدرا�سة ، يجعل املناخ 
مائم��ا لن�س��اأة عاق��ات عاطفي��ة قد تت��وج بالزواج.  
واحيان��ا يك��ون ذل��ك نتيجة ان  الزم��اء  يق�سون يف 
اجلامع��ة  معظ��م وقته��م لدرجة يت�سارك��ون فيها كل 
�س��يء فتن�ساأ عاقات بينه��م تنمو من خال معرفتهم 
اجلي��دة ببع�ش فه��م يعتادون عل��ى بع�سه��م اأحيانا 
اأكرث م��ن اإعتيادهم عل��ى اأفراد اأ�رهم، ه��ذا الإعتياد 
واملعرف��ة العميق��ة تف�سح املجال لل�سع��ور بالإعجاب 
بالآخ��ر وللتفك��ري يف الرتب��اط ب��ه وال��زواج من��ه.  
اخ�سائي��ة عل��م الجتم��اع انت�سار املق��دادي تقول ، 
"الهدف ال�سا�ش من هكذا زيجات هو �سمان التفاهم 
والن�سجام بن الزوج��ن وذلك لن تكوينهما العقلي 
وحت�سيلهما الدرا�سي متقارب اي متعاي�سن يف نف�ش 
البيئ��ة فهذا ي�سمن ن�سب��ة كبرية من جناح هذا الزواج 
." وال�سب��ب الخ��ر الك��رث اهمي��ة ان تكوي��ن ع�ش من 
زوج��ن متعلمن ي�سم��ن انتاج ا���رة متعلمة مثقفة 

وهذا كله ي�سفي الفائدة على املجتمع.
  وعل��ى �سعي��د مت�س��ل كان للطلب��ة املتزوج��ن من 

خال اجلامعة حوار مع ال�)جورنال(
 م��رمي وعل��ي )متخرجن من كلية الرتبي��ة الريا�سية 
2015( يق��ول علي ان مرمي نالت اعجابه منذ بداية 
م�س��واره يف اجلامعة حل�سنها اإذ م��ن الطبيعي ان اأول 
م��ا يجذب ال�س��اب اىل الفت��اة هو �سكله��ا ، وفيما بعد 
ح�س��ل تق��ارب بينهم��ا و وافقت مرمي عل��ى ان تدخل 
يف عاقة بحدود املعقول مع علي لتتعرف عليه اكرث
حيث بحكم التكرار اليومي تتبن ال�سخ�سية احلقيقية 
ل��كل منهما وهذا ماي�سهل اتخاذ القرار بارتباط جدي 
، وفع��ا مل مت��ر ال �سنت��ن واوف��ى عل��ي بعهده ملرمي 

فتق��دم خلطبته��ا يف املرحل��ة الثالث��ة وتزوج��ا بع��د 
التخ��رج ، يقول الزوج��ن ،" ان الرتباط الذي يحدث 
عن طريق اجلامعة هو من اجنح الطرق للح�سول على 
ع�ش زوجية مثايل"  ويقول ماجد خريج كلية القانون 

املتزوج من زميلته ريا التي ت�سبقه مبرحلة درا�سية:
 الآن ب��ات ال�س��اب الواع��ي يفك��ر يف اأن يرتب��ط مب��ن 
ت�ساع��ده يف بن��اء ع�سهما معًا، نظ��را ل�سعوبة الزواج 
املعي�س��ة  تكلف��ة  ولرتف��اع  املادي��ة  الناحي��ة  م��ن 
وبالت��ايل تكلف��ة تكوي��ن اأ���رة، كم��ا اأ�سب��ح الكثري 
م��ن ال�سباب يعيد النظ��ر يف الزواج التقلي��دي بعد اأن 
ب��اءت معظم جتاربه بالف�سل، وم��ا ُيحمد للزواج بن 
زم��اء الدرا�سة  اأنه يتيح معرفة الطرف الآخر لتجنب 
ال�سدم��ة التي غالبا ما حت��دث يف الزواج التقليدي اإذ 
ل يع��رف الزوج��ان بع�سهم��ا اإل ليلة ال��زواج.  وكان 
ل�سجى راأي مت�سامن مع علي و ماجد  حيث اكدت ،اأن 
حالت الزواج بن الزماء يف الدرا�سة ناجحة اإىل حد 
ما. وتعزي ذلك اإىل اأن الزمالة تتيح للدار�سن  فر�سة 
التع��رف ع��ن قرب ومت��د ج�س��ور التوا�س��ل والتفاهم 
فيم��ا بينهم. ول توؤيد جمموعة  من الطبة  فكرة زواج 
الزم��اء اثن��اء الدرا�س��ة  لنه��ا "تقت��ل ال�ستياق بن 

الزوجن  وت�سبح عاقتهما بالتايل مملة".
ويو�سح��ون "وق��د يوؤثر ذل��ك على درا�س��ة  كل منهما 
وي�سط��ر اأحدهما ل��رتك الدرا�سة وعل��ى الغلب تكون 
الفت��اة جتنبا للح�سا�سيات ولكرثة امل�سوؤولية املنزلية 
وق��د تكون الغ��رية عل��ى الزوج��ة �سببا اآخ��ر يف �سوء 
العاقات بن الزماء والتاأثري على امل�ستوى الدرا�سي 
اأمور الزواج والرتباط اإىل  اأن ترتك  ". ويرى اآخرون 

الق�سمة والن�سيب لنها هي احلكم يف النهاية.
د. ن��دى اخلزرج��ي دكت��ورة اخ�سائي��ة بعل��م النف���ش 
ت��رى ، اأن  ال��زواج عاق��ة اأ�رية ثابت��ة وم�ستمرة اإىل 
الأب��د، والدرا�س��ة مرحل��ة وتنته��ي، واأجواءه��ا تلفها 
دوما امل�ساحن��ات واملناف�سات وال�سغوطات النف�سية 
والجتماعي��ة، واإذا كان��ت الزوجة تراف��ق زوجها يف 
الكلي��ة  ذاتها، ف��اإن الغرية �ستك��ون م�ستمرة والرقابة 
كذل��ك نتيج��ة الخت��اط. وه��ذا يق��ود اإىل مزي��د من 
امل�س��اكل داخل الأ���رة ويهدد ا�ستقراره��ا، براأيي ان 

الأ�سح هو  التنظيم  للزواج بعد التخرج ".
وت�سي��ف اخلزرجي ، من ال���روري ف�سل الزوج عن 
زوجت��ه يف حال كانا يف الف�سل نف�س��ه. للحفاظ اأول 
عل��ى امل�ست��وى الدرا�س��ي لكليهم��ا  وعل��ى العاقات 

ب��ن الزماء ول�سم��ان ا�ستمرارية ال��زواج. من جانب 
اآخ��ر ا�س��ار اخ��رون م��ن الطلب��ة والطالب��ات اىل ان 
اغل��ب عاق��ات الدرا�س��ة هي عاق��ات مه��زوزة غري 
راك��زة وغالب��ا ما تف�س��ل لن الفرد يف ه��ذه املرحلة 
مل ي�سل بع��د اىل الن�سج الكامل يف ال�سخ�سية.  كذلك 
اأم��ري امتطى �سهوة ج��واده مودع��ًا اجلامعة ب�سهادة 
وعرو���ش مع��ا "، يق��ول : بالن�سب��ة يل ف��اإن ماح��دث 
مع��ي كان معاك�سا متاما مل��اكان يتحدث به البع�ش  
، فان��ا وبعد ثاثة اعوام م��ن التحاقي باجلامعة قدر 
يل اهلل ان اتع��رف عل��ى اح��دى زميات��ي يف كليتي " 
كلي��ة ال�سحافة والعام" ،والتي جذبني اليها كونها 
كانت بنظري تتميز عمن حولها ، وكنت اأرى فيها كل 
املوا�سف��ات التي ق��د جتذبني وجتعلن��ي ا�سري لفكرة 
الرتب��اط بها .. ومن حينها ق��ررت ان ا�ستعد للدخول 
يف مرحلة جديدة يف حياتي، وبالفعل تقدمت لوالدها 
خلطبته��ا ،وي���ر اهلل لن��ا ان ع�سن��ا عام��ا كاما من 
اي��ام خطبتنا ونحن معا علي مقاع��د الدرا�سة لتتكلل 
ه��ذه املعرفة بال��زواج قبل �سهرين م��ن الن.   وحن 
�ساألن��ا اأمري ع��ن �سبب ف�س��ل معظم العاق��ات املثيلة 
عل��ى خ��اف ما ح�سل مع��ه قال " امل�سكل��ة يف كثري 

م��ن الق�س�ش الفا�سل��ة يف املجتمع اجلامعي هي نظر 
ال�س��اب اىل الفتاة على انها �سلعة ميكن له ا�ستهاكها 
متى �ساء وتركها متى �ساء، لنه ل يرى اي من القيود 
التي جتعله يتم�سك بها ويفكر بها ك�ريكة يف احلياة 
، فاأن��ا  عندم��ا ق��ررت ان اب��دء بعاقت��ي  ، مل اكن يف 
خميلتي افكر بان ني�ساين معها عاقة �سداقة وزمالة 
بعي��دا ع��ن الطارال�رع��ي .  م��ن جهتها قال��ت داليا 
اأحم��د من جامعة امل�ستن�رية اأن �سباب اليوم تغريوا 
واأ�سبح��و مييلون اأكرث نحو العاق��ات اجلدية املبنية 
عل��ى ا�سا�ش التخطيط للخطبة وال��زواج، و�سارال�ساب 
يف�سل ان يكون راأيه م�ستقل يف اختيار �ريكة حياته 
بعي��دا عن اختي��ار الم والهل "   اأما ب�سمة حافظ من 
جامع��ة التكنولوجيا فاكتفت بالقول "براأيي انو اكرث 
الق�س���ش اجلامعي��ة غري جدي��ة" ، وكذلك ي��رى اأن�ش 
�س��ام من نف���ش اجلامع��ة " يف الأغلب ه��ي عاقات 
عابرة لكن اأحيانا تنجح العاقة "   اأما نورا كرمي من 
جامع��ة بغداد فو�سفت عاقات احلب اجلامعية بانها 
جتارب فا�سلة تقوده��ا املراهقة" جتارب غري جمدية 
" عالفا�س��ي" ولك��ن تختلف م��ن اأح��د اإىل اآخر ب�ش 
باملجم��ل اأغلبها تعبئة وقت ف��راغ والدليل انو القليل 
م��ن التجارب جنحت وانته��ت بالزواج  لنها عاقات 
غ��ري عقانية والكثري من ال�سباب والبنات يدخلوا  يف 
عاقات م��ن باب  الت�سلية فقط " .  ويف �سياق مت�سل  
يواف��ق  اأجمد با�س��م راأي نورا بقول��ه "مراهقة فارغة 
ومداعب��ة لل��ذات يف اغل��ب الحي��ان ،لإ�سب��اع حاجة 
نف�سي��ة عن��د كل مراه��ق " اأغل��ب الطلب��ة مراهقن" ، 
وغالب��ا يح�سل ذل��ك لدى الطلب��ة الذي��ن مل يخو�سوا 
جتربة حب قبل اللتحاق يف اجلامعة واأخ�ش بالذكر 
غالبية الطلبة الذين اأتو من قرى حمافظة يف عاداتها 
وتقاليده��ا وعند التخ��رج ي�سبح الطال��ب يف مرحلة 
ان�س��ج للتفكري يف مثل هذه المور  ففي فرتة قيا�سية 
تتا�س��ى كل الف��كار التي كانت ت�سيط��ر عليه ومتلي 
عليه بع�ش الت�رفات املراهقة ويبداأ بالتفكري بفتاة 
اخرى " تختارها له امه " ،ولكن هناك بع�ش عاقات 
احلب التي �سهدتها باجلامعة اأدت الزواج بعد التخرج 

او حتى اثناء الدرا�سة ولكنها قليلة " 
اخرياً.

م��ن احلكمة اإم�ساك الع�سا من الو�سط يف هذه الق�سية 
"اي عاق��ة باجلامع��ة او خ��ارج اجلامع��ة ممكن اأن 

تكون فارغة وممكن ان تكون جدية بهدف الزواج "

المرأة الشرطية.. حلم يتناسب وضرورات األمن 

قد يزين الزمالء الدراسة بالمحبة وقديتوجونها بالزواج
نظرة على جسور المحبة في الجامعة..

تقف بوجهه المعوقات االجتماعية..

بغداد - رغد القيسي

بغداد  ــ  إكرام الكندي
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 تعد اجلامعة مكانا لطلب 
العلم واملعرفة واحل�صول 

على ال�صهادة , كما اأنها تفتح  
جماال للتوا�صل االجتماعي 

وللعالقات االإن�صانية 
باأنواعها املختلفة, وتربط 
الزمالء بعالقة قوية نظرا 

لطول الوقت الذي مي�صونه 
مع بع�صهم البع�ض.

فكثريا ما ن�صهد خالل �صنوات 
الدرا�صة اجلامعية تكوين 

عالقات ارتباط  بني الطلبة 
والطالبات منها ما يذهب 

ادراج الريح -وهذا النوع 
الغالب- , ولكننا �صلطنا 

ال�صوء هنا على العالقات 
اجلدية التي توجت بالزواج.
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