
العلماء  اليه  تو�صل  الذي  الطبي  التطور  رغم 
العراقيني  اغلب  مازال  اأنه  اال  والباحثني 
كونهم  االأع�صاب"  "طب  ا�صتخدام  يف�صلون 
من  للكثري  االأف�صل  احلل  باأن  يعتقدون  كما 
احلاالت املر�صية , ولكنهم تنا�صوا اال�صتخدام 
يوقعهم  قد  ال�صي  االأع�صاب  لهذه  اخلطاأ 

مب�صاكل هم يف غنى عنها.
فقد اأو�صح الدكتور �صيف ح�صني, اأن الكثري من 
اخللطات الطبيعية والع�صبية يتم تداولها عرب 
مقاطع فيديو يف مواقع التوا�صل االجتماعي 
اأن  ذلك  من  واالأدهى  علمي,  اأ�صا�س  دون  من 
باأنف�صهم  جربوها  اأنهم  يوؤكدون  مروجيها 
واأنها اأفادتهم لدرجة ال�صفاء التام ما جعلهم 
ي�صتغنون عن العالج الطبي نهائيًا ومن دون 

رجعة.
�صائعة  اأ�صئلة  يتلقى  ما  كثرياً  اأنه  واأ�صاف 
اخللطات  هذه  جدوى  حول  املر�صى  بني 
االن�صياق  بعدم  ين�صحهم  اأنه  اإال  والعالجات, 

قبل  الطبيب  ا�صت�صارة  واالأوىل  وراءها, 
الطب  اأهمية  ينكر  ال  اأنه  اإىل  الفتًا  تناولها, 

التكميلي جنبًا اإىل جنب مع العالج الطبي.
يكون  اأن  البد  ال�صعبي  الطب  اإن  �صيف  وقال 
يغني  ال  ولكنه  املخت�س,  الطبيب  با�صت�صارة 
عن العالج الطبي, خا�صة واأن البع�س يتداول 
ع�صري  اأن  �صمنها  من  مغلوطة  معلومات 
على  يق�صي  امللفوف  ع�صري  اأو  البقدون�س 
موؤكداً  �صحيحًا,  لي�س  وهذا  ال�صكري,  مر�س 
اأنه تابع العديد من احلاالت يف امل�صت�صفى من 
عن  تخلوا  الذين  ال�صكري  اأو  ال�صغط  مر�صى 
اخللطات,  هذه  ملثل  وجلاأوا  الطبية  االأدوية 
فيما  احلالة  ال�صتقرار  البداية  يف  اأدت  التي 
ي�صمى فرتة »�صهر الع�صل«, ثم تنتك�س احلالة.

كما حذر من بع�س مقاطع الفيديو املحتوية 
على خلطات عالجية, والتي يتداولها البع�س 
�صبيل  على  االجتماعي,  التوا�صل  مواقع  عرب 
املر�صى  في�صتخدمها  املقالب,  اأو  املزاح 

مهيبًا  بالغة,  �صحية  اأ�رضار  اإىل  وتوؤدي 
بعدم اإعادة ن�رض اأو توزيع مثل هذه املقاطع 

خا�صة املتعلقة ب�صحة االإن�صان و�صالمته.
يف حني يتحدث خالد عطية بانه وقع �صحية 
ال�صعر  ت�صاقط  عالج  عن  مبهرة  اإعالنات 
وخلطة  تركيبة  �رضاء  خالل  من  وال�صلع 

خا�صة لعالج هذه امل�صكلة.
وي�صري اىل اأن وجود مبالغة يف ا�صعار بع�س 
من  ا�صتغالل  وجود  مع  والزيوت,  االأع�صاب 
قبل الباعة وحتقيق ارباح طائلة دون وجود 
رقابة حقيقية على الغالء امل�صطنع يف هذه 

املهنة.
على  املريرة  جتربته  خالل  من  خالد  و�صدد 
لتجنب  االأع�صاب  يف  االفراط  عدم  �رضورة 
م�صارها على الكبد وبع�س االأع�صاء االأخرى, 
اأدى  لالأع�صاب  اخلاطئ  اال�صتخدام  ان  موؤكد 
�رضورة  يتطلب  مما  وظيفتها  ت�صويه  اىل 
ق�صد املتخ�ص�صني يف هذا املجال واالبتعاد 
ما  حقيقة  يجهلون  الذين  املهنة  دخالء  عن 
يبيعونه للزبائن, وان يتوفر لدى امل�صتهلكني 

الوعي اال�صتهالكي حول هذه الق�صية.
علي  اأع�صاب(  بيع  حمل  يف  )بائع  ويقول 
امني: ان البع�س قد يلجاأ اىل خلط االأع�صاب 
لكي  التمويه  بق�صد  الفائدة  عدمية  باأخرى 
من  وللتقليل  اخللطة  هذه  البع�س  يعرف  ال 
وهذا  اكرث,  ارباح  وحتقيق  عليه  تكلفتها 
االجراء بال �صك مع اال�صتخدام اخلاطئ ي�صبب 

اخطارا �صحية.
حقيقة  يجهل  قد  الباعة  بع�س  واأ�صاف" 
ويقوم  �صيدالنيا  نف�صه  وين�صب  الع�صب 
من  �صكوى  �صماعه  ملجرد  العالج  بو�صف 

الزبون. وهذا يعترب ت�رضفا خاطئا".
واأ�صار اإىل اأن البائع عليه ان يقوم بالبيع فقط 
طريقة  من  متاأكدا  يكون  اأن  امل�صتهلك  وعلى 
اال�صتخدام من خالل خبري متخ�ص�س ي�صف 

له الطريقة ال�صحيحة لال�صتخدام.
�صحية  وقعت  "اإنني  يقول:  العدل   �صعد  اما 
ال�صعر  ت�صاقط  بعالج  اخلا�صة  لالإعالنات 
وقمت  ال�صلع  ملعاجلة  ال�رضية  واخللطات 
وا�صتخدمتها  اخللطات  هذه  بع�س  ب�رضاء 
لفرتة طويلة لكن لالأ�صف مل يحدث جديد, بل 
كان لهذه اخللطات ال�رضية اأ�رضارها اجلانبية 
حيث ق�صدت طبيبا لالأمرا�س اجللدية فاأمرين 

باالإقالع عن مثل هذا العالج اخلاطئ".
االنبهار  بعدم  �صخ�س  كل  اأن�صح  واأ�صاف" 
�صحف  يف  املوجودة  امل�صللة  باالإعالنات 
املتخ�ص�صني  اإىل  فقط  واللجوء  االإعالنات, 
اخلربة  لعدميي  اال�صتماع  وعدم  االأطباء  من 
مبالغ  باأ�صعار  ملنتجاتهم  واملروجني 
حتيط  التي  الظروف  ي�صتغلون  الذين  فيها, 

ورائها  من  يحققون  �صلع  لرتويج  بامل�صتهلك 
اأرباحا طائلة".

ويلفت اىل اأنه: "من املوؤ�صف اأن جتد اأ�صخا�صا 
بع�س  حفظوا  االإطالق  على  موؤهلني  غري 
الكلمات يرددونها على الزبائن وفقا لطبيعة 
امل�صكلة التي يعاين منها ال�صخ�س فاإن كانت 
امراأة عاقرا ال تنجب يقول لها اإن هذا الع�صب 
الفالين مع ا�صتخدامه ملدة معينة ي�صاهم يف 
كذا.. واإن الع�صب الفالين مع غليه وكنت تعاين 
واالكتئاب,  القلق  يزيل  قلق  اأو  اكتئاب  من 
يف  التحدث  يف  موؤهلني  غري  اأ�صخا�س  وهم 
يعاين من  االأمر ملن  االأمور, وهكذا  مثل هذه 
وزيادة  وخالفه  ال�صعر  ت�صاقط  اأو  ال�صدفية 
القدرة اجلن�صية". اما  جبار ح�صن املتخ�ص�س 
درجة  "ارتفاع   : اأن  اىل  ي�صري  التغذية  يف 
املواد  على  يوؤثران  ال�صوء  و�صدة  الرطوبة 
امل�صتح�رضات يف  وعليه يجب حفظ  الفعالة, 
وعدم  ال�صوء,  عن  بعيدا  وجاف  بارد  مكان 

تخزينها يف اأماكن الرطوبة".
واأ�صاف" احلرارة مع الرطوبة اآفة تتلف املواد 

الفعالة بالع�صب".
�صالم  حارث  الدكتور  اأكد  ناحيته  من 
من  الكثري  اأن   , اجللدية  االأمرا�س  ا�صت�صاري 
م�صميات  ت�صتخدم  العيادات  اأو  ال�رضكات 
جلذب  ملنتجاتها  ومغرية  رنانة  ت�صويقية 
املر�صى, والباحثني عن اجلمال, مثل »�صامبو 
يخفى  ال  اإذ  بالذهب«  »�صامبو  اأو  البوتك�س«, 
على اأحد تاأثري البوتك�س يف اإحداث الن�صارة, 
هذا  يحدث  ال  عليه  ال�صامبو  احتواء  اأن  اإال 
التاأثري, واإمنا ا�صتخدم فقط لالإغواء والت�صليل. 
واأ�صاف اأن "بع�س العيادات املعاجلة بالليزر 
يف  امل�صتخدمة  االأبر  باأن  مر�صاها  تغوي 
اإىل  الفتًا  الذهب,  من  م�صنوعة  الليزر  جهاز 
اأن املادة امل�صنوع منها اإبر الليزر لن حتدث 
اأي  لها  ولي�س  العالج  نتائج  يف  تغيري  اأي 
كلمة  ي�صتخدمون  فهم  وكذلك  بذلك,  عالقة 

لعالجات  املري�س  جلذب  الن�صارة«  »اإبر 
وحذر  الربح".  زيادة  بهدف  اأخرى  جتميلية 
غاز  ي�صتخدم  الذي  بالتربيد  "العالج  اأن  من 
قد  اأنه  اإال  الثاأليل,  لعالج  يكون  النيرتوجني 
من  يتم  اأن  يجب  لذا  جلدية  ت�صبغات  ي�صبب 
خالل طبيب خمت�س لتاليف اأي اأثار جانبية, 
اأي�صًا اإىل اأن بع�س العيادات تلجاأ اإىل  م�صرياً 
نظام العالج بالباقات التي تهدف يف املقام 
م�صلحة  ح�صاب  على  املادي  للربح  االأول 

املر�صى". 
املتداولة  اخللطات  ا�صتخدام  بعدم  واأهاب 
عرب مواقع التوا�صل الأنها قد ت�صبب ت�صبغات 
العديد  �صهد  اأنه  موؤكداً  للجلد,  بالغة  وحروق 
اخللطات  هذه  ا�صتخدموا  ممن  احلاالت  من 
واأ�صيبوا بحروق تطلبت فرتة طويلة لعالجها, 
االأخرى  عن  تختلف  ب�رضة  كل  اأن  اإىل  م�صرياً 

وما ي�صلح ملري�س قد ال ي�صلح لالآخر.

العام املا�صي تخطى عدد  اأواخر متوز من    ويف 
م�صتخدمي خدمة “ما�صنجر” للمرا�صلة الفورية يف 
ال�صهر,  يف  م�صتخدم  املليار  حاجز  بوك”  “في�س 
انت�صارا  االأكرث  االجتماعية  ال�صبكة  اأعلنت  ح�صبما 
يف العامل وتناقلت ذلك الكثري من و�صائل االإعالم. 
بوك”  لـ”في�س  الثاين  التطبيق  هو  و”ما�صنجر” 
“وات�صاب”  تطبيق  بعد  الرقم  هذا  يتجاوز  الذي 
20 مليار  2014 مببلغ  الذي ا�صرتته ال�رضكة يف 
املكلف  بوك”  “في�س  رئي�س  نائب  وكان  دوالر. 
قد  ماركو�س  ديفيد  الر�صائل  تبادل  بن�صاطات 
"ركزنا على خلق  الرقم, مو�صحا:  حتدث عن هذا 
اليومي  التوا�صل  يف  املمكنة  التجارب  اأح�صن 
ال�رضكة  اأن  اإىل  وا�صار  التطبيق,  م�صتخدمي  بني 
الوظائف  من  مزيد  الإ�صافة  جهودها  �صتوا�صل 
القادم".  املليار  اإىل  للو�صول  وتتطلع  اجلديدة 
املليار  عتبة  “ما�صنجر”  جتاوز  اإعالن  وياأتي 
م�صتخدم بعد اأن اأدخلت عليه حزمة من الوظائف 
االقت�صار  بدل  اجلماعي  االت�صال  منها  اجلديدة, 
اإىل  اإ�صافة  فقط,  �صخ�صني  بني  مكاملة  على 
اخلدمات االأخرى التي بات يتيحها بالتعاون مع 

خدمات خارجية. 
مع  حوارا  اجرت  انها  اكرم  �صديقة  وتقول 
اغالقها  �صبب  ملعرفة  الفايرب”   “ على  �صديقتها 
تعر�صت  اكرم  �صديقتي  ان  تبني  "لقد  لل�صفحة: 

لتطفل قام به احد ما يطلق عليهم ) الزواحف(".
 وتقول ال�صديقة وعلى وجهها عالمات اال�صتنكار 
والتعجب: " كتب املتطفل ل�صديقتي على اخلا�س 
من دون �صابق عالقة بينهما ومل ترد عليه, فردته 
بادب اال يقتحم حياتها اخلا�صة, لكنه عاد ليكتب 
لها مرة ثانية وثالثة ومت�صكت من جانبها بعدم 
لها  يكتب  واأخذ  املتطفل,  ثائرة  فثارت  الرد, 
عبارات نابية ي�صتحي حتى ابن ال�صارع من التلفظ 
بها, وهذا ما دفع �صديقتي حلظره كي ال تراه وال 

يراها". 
عبد  �صيماء  الدكتورة  النف�س  علم  ا�صتاذة  وتوؤكد 
التطورات والتغريات  الرغم من كل  " على  العزيز: 
التي حدثت يف جمتمعنا من حيث طبيعة العالقة 
فيما بني الرجل واملراة وت�صاركهما مقاعد الدرا�صة 
مناحي  خمتلف  يف  امل�صرتك  والتواجد  والعمل, 
ونظرة  املراأة,  اإىل  الرجل  نظرة  اأن  غري  احلياة, 
الرجل, التزال يف بع�س مفرداتها هي  اإىل  املراأة 
ذاتها, تلك النظرة التقليدية البائدة, ولعل اال�صباب 
اخلا�س,  على  الدخول  اإىل  الرجال  تدفع  التي 
والتجاوز  خ�صو�صياتهن  الن�صاء  على  والتنغي�س 

من  التجاوز  بع�س  ويف  اخلا�صة,  حياتهن  على 
باجلن�س  التحدث  اأو  املحادثة  فر�س  اإىل  حديث, 
اأو ار�صال حمتويات ذات حمتويات  واقامة عالقة 
خاد�صه للحياء والقائمة تطول ومن بني اهم هذه 
اال�صباب وجود حالة من حاالت احلرمان والكبت, 
عند كال اجلن�صني, والرجال على وجه اخل�صو�س". 
االلكرتونية  املحادثات  برامج  عك�س  وعلى    
االخرى التي حتدد االت�صال باالأ�صدقاء فقط, فان 
االت�صال  مل�صتخدمه  يتيح  بوك(  الفي�س  خا�س   (
باي �صخ�س كان حتى لو مل تكن له �صابق عالقة 
باملت�صل, وهذا ما يف�صح املجال للعابثني واخلبثاء 
وقت.   اي  يف  االخرين  امل�صتخدمني  على  التطفل 
وغالبا ما ت�صكو الن�صاء من الرجال الذين يتطفلون 
الو�صيلة مبختلف  اخلا�صة عرب هذه  على حياتهن 
احلجج واالعذار, وكلها تهدف اىل الدرد�صة معهن 
حولها  حتوم  عالقات  اىل  بالتدريج  وجرجرتهن 
ال�صبهات وتختفي خلفها غايات مبيتة ي�صم منها 
رائحة ال�صوء, ونتيجة كرثة احلديث عن هذا ال�صلوك 
باتت الن�صاء تخ�صى من يدخل اليهن للمحادثة عرب 

لو  او مقدمات, حتى  “ اخلا�س” من دون معرفة 
كان الداخل يحمل نيات �صليمة ونبيلة.

"مل  فتقول:  الق�صة  اكرم(  م.   ( �صديقة  وتكمل   
بان�صاء  فقام  حظره,  بعد  املتطفل  ذلك  يرتدع 
الكالم  ببذيء  �صديقتي  ليهاجم  جديدة  �صفحة 
غري  حال  �صديقتي  جتد  ومل  واخلا�س,  العام  على 
مدى  �صيطاردها  انه  فاق�صم  جديد,  من  حظره 
ثالث  ا�صم  حتت  جديد  من  اليها  فعاد  احلياة, 
وامام  عليها,  هجومه  ليعاود  جديدة  ب�صفحة 
ان احلل  راأت �صديقتي  هذه اال�رضار على احلرب, 
االف�صل هو ترك ال�صفحة ومغادرة “ الفي�س بوك” 

لعل ذلك املتطفل ين�صاها اأو يثوب اىل ر�صده".
ا�صواق  الدكتورة  االجتماع  علم  ا�صتاذة  وتقول   
االجتماع  " يوؤمن بع�س علماء  احل�صن عبد:   عبد 
نابع  عامة  ب�صورة  جمتمعاتنا  م�صاكل  �صبب  اأن 
والتغري  واالخالقية,  القيمية  اجلوانب  ثبات  من 
فما  والتكنولوجية,  التقنية  اجلوانب  يف  ال�رضيع 
حتظى  التي  املوروثة  القيم  بع�س  لدينا  زالت 
�صارت  التكنولوجيا  اأن  جند  فيما  ن�صبي,  بثبات 

تتغري ب�رضعة كبرية جداً, وهذا التنا�زش فيما بني 
هذين اجلانبني يوؤدي اإىل ظهور م�صكالت عدة على 
خمتلف امل�صتويات, فامل�صكلة احلقيقية هي عندما 
احلقيقي  العامل  يف  التعارف  اأو  املعرفة  تكون 
وتنتقل اإىل العامل االفرتا�صي, اذ يجد بع�صهم انه 
�صاحب حق اأن يتوا�صل مع هذه املراأة ملجرد انها 
زميلته اأو كان هناك تعامل اأو معاملة اجتماعية 
يف مكان ما فر�صته طبيعة احلياة االجتماعية يف 
الوقت احلا�رض".  وت�صيف عبد احل�صن “ من بني 
وجودهم  لفر�س  الذكور  بع�س  تدفع  التي  االمور 
الهائل من  الكم  للن�صاء هو  بالن�صبة  على اخلا�س 
وعن  اخليانة  عن  واالحاديث  واالخبار  الروايات 
وعن  فالنة,  اخ�صاع  ا�صتطاع  الذي  فالن  قدرة 
مع  عالقة  تكوين  على  القدرة  لديه  الذي  فالن 
اكرث من واحدة يف اآن واحد, ومن املثري اأن بع�س 
الن�صاء,  بع�س  �صمعة  ت�صويه  يف  ي�صهمن  الن�صاء 
يفر�س  الذي  الذكر  بذلك  ترغب  الن�صاء  كل  وان 
ب�صكل  كان  اأن  و  املراة  خ�صو�صية  على  ح�صوره 
“م.  الكاتبة  �صديقة  وتختتم  وممجوج".    �صمج 

متتاز   " وا�صح:  بحزن  مو�صحة  حديثها  اكرم” 
وباالأدب  النف�س  وطيبة  بال�صفافية  �صديقتي 
تربيتها  لها  ت�صمح  وال  احلميدة,  واالأخالق  اجلم 
وثقافتها مع ان�صان يتخذ من جمهولية �صخ�صيته 
غطاء للوقاحة والعدوان متخفيا كاأي جبان وراء 
ا�صم م�صتعار �صاغطا على اأزرار “الكيبورد” ليطلق 
قذائف عباراته النابية". وت�صيف ال�صديقة بياأ�س 
ومرارة: “ لالأ�صف, ال توجد جهة ر�صمية اأو مدنية 
مثل  لتعقب  اإليها  اللجوء  عليهم  املجنى  ي�صتطيع 
هوؤالء اجلناة لالقت�صا�س منهم, وحتى ترى مثل 
هذه اجلهة النورعلى الن�صاء حتمل انتهاكات هوؤالء 
وبال�صبل  و�رضا�صة  قوة  بكل  وقتالهم  املتطفلني 
املتاحة واأولها احلظر”. وتقول عبد العزيز ب�صوت 
“ بع�س الن�صاء حتى عندما ت�صع  مليء باال�صف: 
�صعار “اخلا�س ممنوع” فان بع�صهم يقراأ الق�صية 
العبارة  هذه  يرتجم  وكاأنه  ذلك  من  العك�س  على 
بال�صكل التايل: تف�صل وادخل على اخلا�س, وليكن 
وان   , ووجودك  ح�صورك  افر�س  بقوة  دخولك 
حاولت اأن تعرب عن عدم رغبتها بدخول اخلا�س, 
املمانعة  من  نوع  انها  على  تف�رض  قد  فانها 
من  ومزيد  اال�صتمرار  بها  يراد  التي  املق�صودة, 
االثارة, وهذا االمر يجعل املراأة يف حالة معاناة 
م�صتمرة يف الكيفية التي ميكن اأن تتعامل بها مع 
هكذا امنوذج ال يريد اأن يفهم غري ما هو را�صخ يف 
يف  جتد  من  وهناك  املوهوم,  اأو  املري�س  خياله 
وكابو�س  م�صتمر  ازعاج  م�صدر  اخلا�س  دخول 
على  دليل  وهذا  والليل,  النهار  مدار  على  دائم 
اإىل �صعف  ا�صافة  واخالقية  قيمية  م�صكلة  وجود 
املنظومة ال�صبطية �صواء اكانت قانونية اأو عرفية 
اأو حتى دينية”. اكملت الفكرة الدكتورة ا�صواق عبد 
احل�صن عبد بالقول: “ مازلنا حتى االن نفتقر اإىل 
قانون يحفظ حق اخل�صو�صية, ونحن ال منتلك غري 
و�صيلة احلظر, وهي و�صيلة ميكن جتاوزها ب�صهولة 
عرب تكوين �صفحة ثانية لي�صتمر م�صل�صل ا�صتهداف 
نحن  اخر  جانب  من  وا�صتباحتها,  اخل�صو�صية 
كمجتمع مازلنا نرى املراأة مذنبة حتى تثبت هي 
عيب  ال  جرائم  من  ارتكب  مهما  والرجل  براءتها, 
وال ترثيب عليه.  املراة يف جمتمعنا هي امل�صوؤولة 
من  ال�رضف  هذا  و�صيانة  والعر�س  ال�رضف  عن 
له  يرتك  الرجل  اأن  حني  يف  ا�صاءة  اأو  م�صا�س  اي 
الغارب لكي يكون عالقات و�صداقات  احلبل على 
طبعًا  وخ�صو�صياتهم,  االخرين  حريات  وينتهك 
ميكن ا�صافة �صعف املنظومة ال�صبط االجتماعي 
اأو االدانة االجتماعية ملثل هذا النوع من االنتهاك 
على  التواجد  يف  االخرين  وحلرية  للخ�صو�صية 
التنغي�س  غري  من  االجتماعي  التوا�صل  �صفحات 
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فج�أة اغلقت ) م. اكرم(، وهو 
ا�سم اخرتن�ه بديال ال�سم 

ك�تبة عراقية، �سفحته� على 
وو�سعت  بوك”،  “ الفي�س 

بدال من �سورة ال�سفحة 
مربع� ا�سود كتب عليه: 

“احل�س�ب مغلق حتى ا�سع�ر 
اخر”، ومل جتب اكرم على 

ع�سرات اال�ستف�س�رات 
التي كتبه� ا�سدق�وؤه� يف 
تعليق�تهم عن �سبب فعله� 

املف�جئ هذا. وتقول احدى 
�سديق�ته� املقرب�ت التي 

روت لن� ذلك، ان اكرم 
اغلقت �سفحته� وغ�درت 
ع�مل “الفي�س بوك” بعد 

ان �س�يقه� احدهم اكرث من 
مرة على “ م��سنجر الفي�س 

بوك” او م� ي�سمى 
ب�لـ) خ��س(. 
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