
املختلفة  االت�صال  وو�صائل  التطورات  خ�صم  يف 
ت�صاء  مبن  االت�صال  املمكن  من  بات  واملتعددة 
هذا  لي�س  العامل  من  الثاين  بالطرف  كان  لو  حتى 
وتقبله  ت�صم عطره  معه  تتكلم  ت�صاهده  بل  وح�صب 
التي  وامل�صاكل  التغيريات  عن  واحلديث  اي�صا!!، 
اأحدثتها التطورات والتكنولوجيا لي�س بجديد، فقد 
وتف�صريها،  ب�رشوحها  واختلفت  االقالم  تنوعت 
تاأثروا  الذين  الب�رش  من  واحد  العراقي  واالن�صان 
فاقت  ال�صلبية  ورمبا  بها،  ايجابا  او  كان  �صلبا 
على  حمافظا  العراقي  املجتمع  كون  ايجابيتها، 
اأ�صافة اىل ان فرتة حكم  تقاليد واأعراف املجتمع 
مل  اغلبنا  اإمنا  وح�صب  ممنوعة  تكن  مل  الدكتاتور 
علينا  دخولها  اأنتج  يت�صورها.وقد  او  بها  ي�صمع 
بتدفق وب�صكل �رشيع م�صكالت اجتماعية واأخالقية 
كثرية اأرجعها عدد من علماء النف�س واملثقفني اىل 
اال�صتخدام ال�صّيئ لو�صائل االت�صال احلديثة، فبدال 
ذهني  وانفتاح  ومعلومات  معرفة  تعطينا  اأن  من 
والتالحم  واملحبة  االألفة  منا  اخذت  العامل  على 
من  والرباءة  واحلياء  احل�صمة  و�رشقت  االأ�رشي، 
اغلب �صبابنا وبناتنا على وجه اخل�صو�س، اإذ يعد 
احلياء من ال�صفات التي متتعت بها الفتاة العربية 
البيئة  العامل ب�صبب  ومتيزت بها عن نظرياتها يف 
وال�رشيعة  الدين  ومفاهيم  تعاليم  وفق  والرتبية 
جولتنا  بداأنا  النقطة  هذه  ال�صمحاء.من  االإ�صالمية 

دفعت  التي  االأ�صباب  على  للوقوف  اال�صتطالعية 
بع�س البنات اليوم للتخلي عن احلياء اأو قّلته بعد 
اأن كان زينة ال�صابة وتاجها، وما هي ن�صبة تاأثري 
و�صائل االت�صال عليهن وهل عدم احلياء له عالقة 
وحتقيق  ال�صابة  بن�صج  وي�صهم  ال�صخ�صية،  بقوة 
بدايتنا  البع�س؟.كانت  يت�صوره  مثلما  اأحالمها 
مع ال�صيخ )فا�صل اجل�صعمي( الذي قال: اأوال يجب 
�صليمة  نظيفة  فطرة  اإنه  احلياء:  هو  ما  نعرف  ان 
وخلق حميد، وهو لعامة النا�س و�صفة من �صفات 
قال  فقد  فقط،  املراآة  على  يقت�رش  وال  امل�صلمني 
من  �صعبة  )احلياء  وال�صالم:  ال�صالة  عليه  الر�صول 
�صعب االأميان(. لكن الفتاة امل�صلمة حيائها موجود 
يف كثري من االأمور فمثال احلياء يبان عليها ملجرد 
او  الغرباء  مع  حتدثها  عند  او  الزواج  عن  �صوؤالها 
�صفة  وهي  ذلك،  وغري  ال�صوق  يف  جتوالها  حني 
ال�صليمة  وتربيتها  الفتاة  اخالق  عن  تعرب  جميلة 
َفَجاَءْتُه  الكرمية:  االآية  يف  تعاىل  ذكرها  وقد 
ِبي َيْدُعوَك  نَّ اأَ �ِصي َعَلى ا�ْصِتْحَياٍء َقاَلْت اإِ اإِْحَداُهَما مَتْ
ا َجاَءُه َوَق�سَّ َعَلْيِه  ِلَيْجِزَيَك اأَْجَر َما �َصَقْيَت َلَناۚ  َفَلمَّ
نَي(. امِلِ ْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّ �َس َقاَل اَل َتَخْفۖ  َنَ اْلَق�صَ
الق�ص�س)25(.لكن لالأ�صف كثري من النا�س يعتربه 
احلياء  مفهوم  بني  يخلط  كونه  �صخ�صية  �صعف 
وي�صمى  النا�س  من  خوف  هو  فاالأخري  واخلجل، 
على  يفوت  واخلجل  تطور،  اذا  الرهاب  علميا 

عنها  يتنازل  التي  امل�صالح  من  الكثري  �صاحبه 
خوفا من املطالبة بها، بعك�س احلياء، فهو ال يدفع 
�صاحبه اىل اخلنوع او تفويت امل�صالح او ال�صكوت 
عن املطالبة بحقوقه، فاحلياء من �صفات االأنبياء، 
ذاتي  ب�صكل  تدفعها  للفتاة  قوة  االول  اأن  اأي 
باالآخرين،  االأذى  واإحلاق  لالبتعاد عن املحرمات 
 40% ن�صبة  ان  اأرجح  وانا  نف�صي،  والثاين �صعف 
من ال�صابات تعاملن مع املجتمع مبفاهيم مغلوطة 
املعلومات  اإي�صال  يف  االأهل  اإهمال  هو  وال�صبب 

ال�صحيحة لبناتهم و و�صائل التوا�صل االجتماعي.
يف  جمتبى(  )اأم  الب�رشية  التنمية  يف  املدربة 
�صك  ال  قالت:  اخلريية  واالأخاء  الرحمة  موؤ�ص�صة 
بن�صبة  دور  لها  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ان 
اجلماعة  روح  وابتعاد  اال�رشي  التفكك  يف   70%
على  االمر  يقت�رش  وال  اال�رشةـ  داخل  والتعاون 
ال�صباب وامنا الوالدين واق�صد االب واالم هم اي�صا 
ففي  وقتهما،  من  الكثري  ميديا(  )�صو�صيال  اخذت 
لكن  العائلة،  بني  تقام  احلوارات  كانت  ال�صابق 
تدور  اجلميل  والكالم  والنقا�صات  احلوارات  اليوم 
مع اال�صدقاء االفرتا�صيني وكذلك ان�صغال الوالدين 
بلقمة العي�س وتوفري حياة رغيدة الأوالدهم، كل هذا 
جعل الفتاة تبحث عن من ي�صد الفراغ الذي تعانيهـ 
وباأعمار  االآخر  اجلن�س  من  هناك  املقابل  ويف 
فري�صة  على  دوؤوب  بحث  يف  هم  اي�صا  خمتلفة 
�صهلة يق�صي معها وطرا، والنت عامل يتماوج من 
االأ�صدقاء اجلاهزين الذين ي�صمعون الفتيات جميل 
الكالم وي�صعرونها باالهتمام واحلنان الذي تفقده، 
وتتعود  انها حتبه  باأحدهم وتظن  تتعلق  ان  وبعد 
عالقة  عن  ليبحث  يهجرها  الناعم،  كالمه  على 
اخلربات  يف  والتنوع  التجديد  باب  من  جديدة 
تطالبه  عندما  الهجر  اأ�صباب  واكرث  عقليته،  ح�صب 
البحث عن  هو  اغلبهن  ردة  بالزواج.فتكون  الفتاة 
تركه  الذي  الفراغ  وي�صد  الفقدان  يعو�صها  �صخ�س 
االول، وبهذه العالقات املتنوعة تعتقد الفتاة انها 
ا�صبحت اكرث ن�صجا وفهما، وانها قد عرفت الدنيا 
اإن�صانة  يقول هي  واملنطق  الواقع  لكن  وتقلباتها، 
وتعاين  والعميقة  ال�صادقة  امل�صاعر  من  جتردت 
من ازمة ثقة بكل من حولها واختلف مفهوم احلب 
ومتعة  لهو  اىل  فيتحول  عندهاـ  ولونه  وطعمه 
والتغريات  االفكار  وهذه  النف�س،  عن  وترويح 
لتفر�س  ال�صخ�صية  وقوة  الثقة  للمراأة  تعطي  ال 
على  اأحالمها  وحتقق  حولها  من  على  احرتامها 
اأ�ص�س �صحيحة بل العك�س وكما يقول املثل )الوردة 

التي ي�صمها الكثريون تفقد عبريها(.
االأ�صتاذ ماجد العلي يعي�س يف اإحدى الدول االوربية 
له راأي اآخر حني قال: بالتاأكيد ان )�صو�صيال ميديا( 
جاءت ببع�س ال�صلبيات على املجتمع العراقي قد 
تفوق %40 لكن هذا لي�س معناه ان املجتمع كان 
خاليا من امل�صاكل االخالقية واالجتماعية وغريها 
�صابقا.رمبا التطورات احلديثة يف و�صائل االت�صال 
اأ�صهمت بت�صليط ال�صوء عليها، كونها كانت حتدث 
ب�صكل �رشي واآين، لكن اليوم هناك توثيق لكل زلة 
او  وال�صوت  وال�صور  الر�صائل  حفظ  فمثال  وخطاأ 
الفتاة  على  وجب  املنطلق  هذا  ومن  الفيديو  خزن 
ان تكون اكرث دراية وحر�صا، واأريد ان الفت انتباه 

بناتنا واأقول لهن: يا بناتي يا حبيباتي ان ال�صاب 
معها  يت�صامر  حبيبته،  به  يختار  واحد  قلب  له 
وي�صحك وي�صمعها كالم احلب من اجل ان تبادره 
�صي�صرتك  زوجة  يختار  عندما  لكن  امل�صاعر  نف�س 
املجتمع.فمهما  ونظرة  واأهله  عقله  قلبه  مع 
اأحببِته واأ�صعِت وقتك معه وعر�صِت نف�صك للخطر 
اجل  من  معه  كامريا  فتحتي  او  �صورك  واأر�صلِت 
االمور  هذه  كل  اأن  فاعلمي  احتوائه،  او  اإر�صائه 
اختيار  يقرر  عندما  تقربه  مما  اكرث  عنك  �صتبعده 
زوجة له، ولالأمانة اقول وانا اعي�س بدولة اجنبية 
االوربيات  ال�صابات  ان  ب�صدق،  ال�صورة  وانقل 
االهل  قبل  من  مطلقة  تكون  تكاد  بحرية  يتمتعن 
من  عقولهن  حم�صنات  اغلبهن  ان  اإال  واملجتمع 
اأي عمل ينايف االخالق وعلى �صبيل املثال هناك 
خ�صبة  على  تقف  �صنة   20 العمر  من  تبلغ  �صابة 
امل�رشح �صبه عارية وهي ترق�س الباليه لكن تلب�س 
وال  التطورات  تغريه  ال  جدا  �صميك  حجاب  عقلها 
وكف  واخليانة  الكذب  عدم  من  مينعها  الظروف، 
ل�صانها ويدها عن اأذية االآخرين وتعمل باإخال�س 
حت�صن  التي  احلميدة  ال�صفات  من  وجملة  وتفان 
ُمُقالت  اغلبهن  كذلك  احلياء،  هو  وهذا  نف�صها  بها 
والتوا�صل  بوك  الفي�س  الإخبار  متابعتهن  يف  جدا 
هدفا  عينيها  ن�صب  ت�صع  واحدة  فكل  االجتماعي 
ت�صعى وراءه حتى حتققه وتربز من خالله،  تبقى 

ومفهوم  جدا  مهمة  بنقطة  كالمي  اختم  ان  واأريد 
العايل  ال�صوت  لي�س  ال�صابات،  بع�س  عند  مغلوط 
االأهل  مع  العناد  او  ال�صارخ  التربج  او  واللغط 
على كل �صغرية وكبرية اأو التمرد على االلتزامات 
االأخالقية دليل قوة �صخ�صية.اأخريا كنا حري�صني 
الفتيات  الإحدى  راأي  �صطورنا  بني  يكون  ان  على 
االإدارة  كلية  ( يف  )ن. خ  الطالبة  راأي  وفعال جاء 
اأغلب  اإن  يلي:  كما  كربالء  جامعة  واالقت�صاد 
يع�صن  بناتهم  ان  يكت�صفون  عندما  اليوم  االأهايل 
يغتاظون  �صاب  مع  تتوا�صل  اأنها  او  حب  ق�صة 
وي�صدرون العقوبات التي ت�صل اأحيانا حد القتل.. 
التي  االأ�صباب  على  والوقوف  البحث  متنا�صني 
هو  ال�صبب  هل  ال�صوؤال  ودون  ذلك،  اىل  دفعتها 
�صبب  وما  واملعرفة؟  االإطالع  اأم  الدين  يف  نق�س 
كان  فاإذا  اخرى؟  ا�صباب  هناك  ام  النق�س؟  هذا 
ال�صبب االول هو املرجح فهل النق�س ي�صمل البنت 
ناق�س؟ البد  دينها  اال�رشة؟ ومل  افراد  ام كل  فقط 
انها مل حت�صل على االر�صادات الكاملة من االهل.. 
كثرية  هي؟  فما  اخرى  ا�صباب  يوجد  كان  ان  اما 
من  جمموعه  جتربة  ح�صب  ولكن  الت�صاوؤالت..  هي 
والنقا�س  �صوؤالهن  وبعد  كالمهن  وح�صب  البنات 
حول اال�صباب وجدت ان اغلبهن يبحثن عن احلب 
ويثري اهتمامهن لدرجة كبرية وي�صغل حيزا كبريا 
يف حياتهن وال�صبب هو نق�س احلب واالهتمام يف 

العائلة.. مل يكن ال�صبب نزوة وال غريزة وال نق�س 
نق�س  هو  وامنا  املجتمع  معرفة  عدم  وال  بالدين 
البنات  مبفهوم  االهتمام  االهل..  ب�صبب  بداخلها 
الراحة  وو�صائل  وامللب�س  الطعام  توفري  لي�س  هو 
بتقدمي  هو  االهتمام  بل  الكثريون..  يعتقد  كما 
هل  تف�صلني؟  ماذا  حتبني؟  ماذا  ب�صوؤالها  احلب.. 
منِت جيدا؟ مع مالحظة ان كانت �صعيدة او حزينة 
و�صوؤالها عن �صبب عبو�صها؟.. واأن يخربوها باأنهم 
لها..  فاخر  طعام  تقدمي  من  اف�صل  فهذا  يحبوها 
جوهرتها  انها  وتخربها  والدتها  حتت�صنها  وان 
لكي  واأخريا  لها..  اجلوهرة  تقدمي  اهم من  الثمينة 

ين�صاأ جيل �صحيح البد من تربية �صحيحة.
مع  لت�صابهها  االآراء  هذه  اخرتنا  لقد  اخلتام  يف 
تراوحت  وكذلك  �صوؤالنا،  لهم  وجهنا  ممن  الكثري 
وو�صائل  )التكنولوجيا  بتاأثري  اعتقادهم  ن�صبة 
بني  العراقي  املجتمع  على  االجتماعي(  التوا�صل 
ونود  نظرهم،  وجهات  بح�صب  اىل70%   40%
ابن  علي  لالإمام  بقول  هذا  مو�صوعنا  نختم  ان 
اآدابكم فاإنهم  ابي طالب: )ال تق�رشوا اأوالدكم على 
خملوقون لزمان غري زمانكم(. متمنني على االأهل 
واالهتمام  امل�صوؤولية  م�صتوى  من  يرفعوا  اأن 
ببناتهم وتاأديبهن لي�س بالقهر واجلرب بل ترغيب 
وتبقى  قناعة  عن  لتتم  االأخالق  مبحا�صن  البنات 

را�صخة يف �صخ�صيتها.

كانت  االختال�س  او  الر�صوة  تهمة  اأن  بل 
مقا�صات  �صمن  بال�رشف  خملة  جرمية  تعد 

املجتمع واأخالقياته.
اليوم ا�صبح غري املرت�صي يعد جاهاًل واليدرك 
فاأ�صبحت  له،  اأتيحت  التي  الفر�صة  اأهمية 
يجد  واملايل  االإداري  والف�صاد  �صهلة  الر�صوة 

من يربره.
ممتلكات  يف  يت�رشفون  املوظفني  بع�س 
ال�صخ�صية..  ممتلكاتهم  كانت  لو  كما  الدولة 
عن  �صيء  كل  ويحجبون  فالنا  مينحون 
واالأرا�صي  املال  مينحون  االخرين.. 
الفوارق  يحبون....اختفت  ملن  واالمتيازات 
حدود  تعرف  تعد  ومل  والعام  اخلا�س  بني 
املال العام من املال اخلا�س.. ولو اأن واحدا 
من املرت�صني واأ�صحاب ق�صايا الف�صاد املايل 
عليه  لتحّفظ  العراق  غري  دولة  يف  يعي�س 
الق�صاء.. ي�صتجوبونه ويتحفظون على اأوراقه 
وم�صتنداته وتعامالته امل�رشفية يف حماولة 
من  و�رشفت  �رشقت  التي  االأموال  ال�صتعادة 

دون وجه حق.
حيث  العراق،  يف  نعي�س  اأننا  احلظ  ُح�صن  من 
ترفع احلكومة �صعار "امل�صامح كرمي".. و"عفا 
هي  و)م�ّصي(  القاعدة..  هي  �صلف"  عما  اهلل 

القانون.
ال�صخ�صية  امل�صلحة  �صعار  رفعوا  موظفون 
امل�صلحة  من  مرة  األف  اأهم  اأ�صبحت  والتي 

العامة.
االأماكن  من  كثري  يف  ينت�رشون  هوؤالء 
)نفعني  مبنطق  االأمور  ويديرون  واملواقع، 
قوة  ويزدادون  يرتاجعون  ال  واأنفعك(، 

واإ�رشاراً.
ويتغلغلون  ينت�رشون  �صتجدهم  حولك،  انظر 

ويخلقون  وقوانينهم،  �صطوتهم  ويفر�صون 
)ال�صطارة(،  نظرية  يعتمد  جديداً،  عاملًا 
�صاروا  املوظفني  بع�س  �صورها.  اأ�صواأ  يف 
واملح�صوبية،  للنفوذ  وا�صتغالاًل  ج�صعًا  اأكثـر 
والر�صوة  للخداع  ا�صتعداداً  اأكثـر  و�صاروا 
و�رشقة املال العام، وتلك هي اأمرا�س النخبة 

ال�صيا�صية التي انتقلت لالآخرين..
ا�صرتيت  لقد  يروي:  نمة  اأبو  املواطن   
�صيارة حمل من احد االأ�صخا�س وبعد �صدور 
املركبات  لوحات  بتحويل  اخلا�صة  القرارات 
مني  وطلب  التحويل  لغر�س  بطلب  تقدمت 
املركبة  �صاحب  قبل  من  ذمة  براءة  جلب 
االأ�صلي وامل�صرتى. وح�صلت على براءة الذمة 
ادفع  اإن  بدون  االأعظمية  �رشيبة  دائرة  من 
راجعت  عندما   : اأو�صح  نمة  اأبو   . مبلغ  اإي 
الذمة  براءة  علي  احل�صول  لغر�س  ال�رشيبة 
ُطلب مني مبلغ 100 اإلف دينار لغر�س اناز 
االأ�صلي  املركبة  ل�صاحب  اخلا�صة  املعاملة 
ويف حال الرف�س فممكن احل�صول على براءة 
الدفع  واأُجربت على   ، الربيد  الذمة عن طريق 
وح�صلت على براءة الذمة . اأبو نمة دعا اإىل 
ووا�صحة  �صفافة  وتعليمات  قوانني  اإيجاد 
اأمام اأنظار املوظف اأواًل واملوطن ثانيًا للحد 

من ظاهرة االبتزاز.
وهو  عبا�س  �صجاد  املواطن  ي�صري  حني  يف 
رف�س  بغداد  يف  غذائية  مواد  حمل  �صاحب 
موظف  يزورين   : املنطقة  حتديد  عن  الك�صف 
احل�صول  لغر�س  واأخرى  فرتة  بني  االأمانة 
املهنة  بر�صوم  واخلا�صة  املحل  جباية  على 
واالإعالن وحني اأتعذر واأنا �صادق بقويل بعدم 
ب�صبب عدم  الوقت احلا�رش  الفوري يف  الدفع 
تنفيذ  دوامة  يف  اأدخل  املالية  القدرة  وجود 
القوانني مما ي�صطرين اإىل االتفاق على موعد 
واالآخر   ) �صخ�صيًا  له)  حمدد  مبلغ  يدفع  اآخر 

ي�صجل يف الو�صل الر�صمي . �صجاد يت�صاءل كم 
يجني موظف اجلباية من اأموال يوميًا وكيف 
يتم احل�صول على هذا املن�صب وهو له القدرة 

على االتفاق مع معظم اأ�صحاب املحال.
املحامي احمد علي هو وكيل عدد من اأ�صحاب 
العقارات يو�صح: اإن ق�صية ابتزاز املوظف يف 
على  العامة  االإدارة  وحر�س  ال�رشيبة  دوائر 
العام  مديرها  يعلنها  كما  الف�صاد  مكافحة 
املن�صورات  من  العديد  و�صع  خالل  ومن 
االإعالنية للبالغ عن اأية حالة ف�صاد ال تكفي . 
ب�صبب عدم وجود وعي �رشيبي لدى املواطن 
من  حالة  هي  ال�رشيبة  دفع  اأن  يعترب  حيث 
حاالت )االإتاوة احلكومية ( يف حني انها تعد 
لكن هذه هي  املالية  الدولة  واردات  اأهم  من 

قناعة الفرد العراقي يف الوقت احلا�رش. 
الدكتور االخت�صا�س نم عبد الكرمي يو�صح 
والر�صوة  الف�صاد  ظاهرة  تف�صي  اأ�صباب  اأن 
احلكومية  الدوائر  يف  الو�صطاء  انت�صار  هي 
اأجور  مقابل  املواطنني  معامالت  لرتويج 
الكرمي  عبد  حق.  وجه  دون  ت�صتوفى  مادية 
وكاأنه  معتادا  اأ�صبح  االأمر  هذا  اأن  اإىل  اأ�صار 
احلكومية  الدوائر  اعتماد  بعد  اأ�صويل  اإجراء 
تثري  اأ�صبحت  قدمية  عمل  وطرق  اآليات  على 
االناز  بطء  ب�صبب  املراجعني  امتعا�س 
مو�صحا   . الدوائر  لهذه  املراجعني  وازدحام 
لت�صل  تو�صعت  واملرت�صني  الف�صاد  حلقات  اإن 
املوؤ�ص�صات  بع�س  يف  العالية  املنا�صب  اإىل 
ت�صهيل  اإجراءات  رافقت  كما  احلكومية 
طالت  التي  التزوير  عمليات  املعامالت 
 . احلكومية  واملوؤ�ص�صات  املواطنني  م�صالح 
مو�صحًا : اأنى اأتاأمل خريا يف املرحلة القادمة 
اأن  ال�صيما  ال�صاذة  الظواهر  هذه  عل  للق�صاء 
هناك عمال جادا لك�صف جميع حاالت اخللل 

ومعاجلتها .

كيف عبثت شبكات التواصل االجتماعي بالقيم األخالقية؟
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كانت كلمة )مرت�شي( 
حني تقرتن ب�شخ�ص ما 

فهي كافية لت�شعه �أ�شفل 
�شلم �لتو�شيف �لأخالقي 

يف �ملجتمع، ويذكر 
�لبع�ص منا �أن �لختال�ص 

�أو �شرقة �ملال �لعام كان 
يلقى ردعًا ي�شل حلد 

�لف�شل من �لوظيفة 
ف�شال عن �لتغرمي 

و�ل�شجن �أحيانا كثرية.
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