
املجتمع  عادات  من  انواعه  بكافة  الغ�ش  ا�صبح 
الغ�ش  و�صل  حتى  اهلل  يخاف  ال  ملن  ال�رضورية 
�صحيتها  راح  التي  املقلدة  الكهربائية  للمواد 
الأغلب  واجل�صع  الطمع  ب�صبب  االأرواح  من  الكثري 
املغ�صو�صة  املواد  اغلب  الزلت  حيث   , البائعني 
البد  التي  الرقابة  عن  بعيدة  االأ�صواق  يف  متوفرة 
منازل  دمرت  التي  الكارثة  هذه  معاجلة  من  لها 

عراقية عديدة حتت م�صمى "متا�ش كهربائي".
ت�صنيع  ا�صتمرار  عن  خالد"  "اإبراهيم  وت�صاءل 
رديئة  الثنائية  واملفاتيح  املقاب�ش  وا�صترياد 
كموا�صفة  الثالثية"  "املقاب�ش  واعتماد  ال�صنع, 
اأف�صل,  الثالثي  املقب�ش  اأن  اإىل  م�صرياً  عاملية؟, 
الثالث مو�صول باالأر�ش  ال�صلك  اأن يكون  وفكرته 
ياأخذ  ال�صواعق, حيث  مثل املعمول به يف كا�رض 
من  ويقّلل  االأر�ش,  اإىل  الكهربائية  ال�صحنات 

حدوث احلرائق وحوادث ال�صعق الكهربائي. 
املادة  عن  تبحث  التجارية  املحال  اإّن  وقال   
باالأنظمة  التقيد  دون  من  فقط  واملك�صب 
من  اإجبارية  تكون  اأن  يجب  التي  واال�صرتاطات 
احلمالت  تكثيف  خالل  من  التجارة,  وزارة  قبل 
التفتي�صية على بائعي االأدوات الكهربائية وك�صف 

العديد  اأّن  مو�صحًا  املخالفني,  وتغرمي  املقلدة 
واحدة  �رضكة  من  غالبًا  ي�صتورد  املحال  تلك  من 
يف اخلارج, وت�صنع لهم املنتج نف�صه مبوا�صفات 
رديئة, ولكنها تغرّي اال�صم فقط!, وهذا يتم باتفاق 
با�صم  تكون  جديدة  ب�صاعة  اأي  بحيث  بينهم, 
ل ال�صناعة املحلية على  جديد, الفتًا اإىل اأّنه يف�صّ
يف  الوطنية  ال�صناعة  اأن  مو�صحًا  امل�صتوردة, 
االأدوات الكهربائية تعّد من اأف�صل واأرقى االأنواع, 
اأّن  كما  واالإنارة,  واملفاتيح  املقاب�ش  بينها  ومن 
يعد  اجلودة عامليًا  مقارنة مبثيالتها يف  �صعرها 

مقبواًل. 
اأدوات  حمل  �صاحب   - �ش"  "ح.  واعرتف   
كهربائية - بتزايد االأدوات الكهربائية املغ�صو�صة 
الرقابة من  اإىل �صعف  ال�صبب  ال�صوق, مرجعًا  يف 
ج�صع  جانب  اإىل  التفتي�ش,  حمالت  وقّلة  املنافذ, 
كثري من التجار بحثًا عن الربح ال�رضيع حتى ولو 

كان على ح�صاب �صالمة االآخرين. 
من   - لالأ�صف   - كبري  اإقبال  "هناك  وقال:   
�صعر  يف  طمعًا  املواد؛  تلك  على  امل�صتهلكني 
وقوة  جودتها,  عن  �صوؤال  دون  ومن  رخي�ش, 
حتملها, اأو حتى من هو وكيلها, وهل هي ماركة 

حتلي  �رضورة  على  م�صدداً  ال�صوق",  يف  م�صهورة 
ا�صترياد  وعدم  االأخالقية,  بامل�صوؤولية  التجار 
واأحلقت  االأنف�ش  اأزهقت  التي  املواد  تلك  مثل 
من  اأكرب  بدور  مطالبًا  باملمتلكات,  اخل�صائر 
وزارة التجارة وال�صناعة ملكافحة الغ�ش وحماية 
االأدوات  وم�صانع  حمال  بتفتي�ش  امل�صتهلك 
ملوا�صفات  مطابقتها  من  والتاأكد  الكهربائية 
توعية  جانب  اإىل  املطلوبة,  واملقايي�ش  اجلودة 
امل�صتهلكني بخطورة املواد املقلدة على حياتهم. 
 واأ�صاف اأّن القواب�ش ثالثية الفتحات تتوافر فيها 
ما  لوجود  امل�صتهلك,  حلماية  ال�صالمة  متطلبات 
دون  من  باالأر�ش  تو�صيلها  يتم  حيث  يوؤمنها, 
االت�صال  يف  قاطع  اأو  مفتاح  اأو  فيوز  وجود 
امل�صتهلك  تعر�ش  عدم  ي�صمن  ما  االأر�صي؛ 
لل�صعقة الكهربائية, كما يتوفر يف املقب�ش غوالق 
اإدخال  عند  فقط  وُتفتح  للتيار  احلاملة  للفتحات 
�صحبه,  عند  تلقائيًا  وتغلق  املقب�ش,  يف  القاب�ش 
لالأطفال,  خا�صة  حماية  الغوالق  هذه  وتكفل 
كما اأّنها مزودة مب�صهر يتحمل تياراً حتى )13( 
الكهربائي,  للجهاز  اإ�صافية  حماية  ويعّد  اأمبري, 
حيث يعمل على ف�صل التيار عن اجلهاز يف حالة 
حماية  وبالتايل  القيمة,  هذه  عن  التيار  زيادة 

املقب�ش واجلهاز من االحرتاق. 
الكهربائية  امل�صاكل  من   )90%( اأّن  اإىل  ولفت 
ب�صبب ا�صتخدام ال�صلع الرديئة, الفتًا اإىل اأّن اأ�صواق 
غري  ال�صلع  تلك  من  هائلة  بكميات  متتلئ  كافة 
اأ�صبه  جعلها  ما  القيا�صية؛  للموا�صفات  املطابقة 
ما تكون ب "قنابل موقوتة" مزروعة يف منازلنا 
اخل�صائر  اأّن  على  م�صدداً  اجلميع,  حياة  وتهدد 
الكهربائية  االأدوات  ب�صبب  حتدث  التي  الفادحة 
املقلدة ي�صرتك فيها التجار امل�صتوردون لها, حيث 
ال  باأنها  علمهم  مع  ا�صتريادها  يف  �صاهموا  اإّنهم 
تنطبق عليها املوا�صفات, منوهًا ب�رضورة توفري 
الكوادر املتخ�ص�صة للك�صف عن ال�صلع املغ�صو�صة 
واملقلدة يف ال�صوق, وتوعية امل�صتهلكني, واإيجاد 
روابط بني اجلهات املعنية مبكافحة ظاهرة الغ�ش 
التجاري والتقليد.  وقال اإّن تف�صي الغ�ش التجاري 
املختربات,  بع�ش  كفاءة  عدم  ب�صبب  يكون  قد 
التجاري  الغ�ش  يف  املت�صلعني  بع�ش  اأفاد  حيث 
التي  ال�صلع املقلدة,  التقنيات احلديثة الإنتاج  من 
ي�صعب متييزها, اإ�صافة اإىل عدم التزام الدول مبنع 
واالعتماد  املطابقة,  غري  ال�صلع  وت�صدير  ا�صترياد 
من  ال�صادرة  للمنتجات  املطابقة  �صهادات  على 
البلدان امل�صدرة للب�صائع وال�صلع, مت�صائاًل: كيف 
وبع�ش  اخلارجية  املختربات  على  االعتماد  يتم 

الدول اأ�صاًل ال تلتزم مبنع ال�صلع املقلدة؟. 
  واأّكد "حامد عبا�ش" اأّن املقاب�ش الثالثية اأف�صل 
اإىل  الكهربائي  اجلهد  تغيري  مت  ما  اإذا  خ�صو�صًا 
مراعاة  املهم  من  اأّنه  اإىل  الفتًا  فولت,   )220(
الدول,  بع�ش  من  امل�صتوردة  املقاب�ش  خطورة 
ومزوري  العاملية  املاركات  مقلدي  من  حمذراً 
ل�صق  يتم  حيث  امل�صهورة,  التجارية  العالمات 
عن  بحثًا  رديئة,  منتجات  على  العالمات  تلك 

االأدوات  اإىل  التعرف  اأّن  اإىل  م�صرياً  اأكرث,  مكا�صب 
يحتاج  وال  ومعروف,  متاح  االأ�صلية  الكهربائية 
اإىل متخ�ص�ش, خا�صة االأ�صماء الكبرية واملعروفة 
الدرجة  يف  يعتمد  االأمر  اأّن  معترباً  ال�صوق,  يف 
التي  ال�صناعة  يف  امل�صتهلك  رغبة  على  االأوىل 
متوفرة  املقلدة  املواد  باأّن  منوهًا  لها,  يف�صّ
وبكرثة يف ال�صوق, ولالأ�صف كثري من امل�صتهلكني 
منهم  وقليل  اأ�صعارها,  ملحدودية  عليها  يقبلون 
حياتهم  على  حُتدثها  قد  التي  امل�صكالت  يعي 
-�صاحب  علي"  "حممد  وذكر  وممتلكاتهم.  
اأّن بع�ش التجار اجل�صعني ي�صعون الإغراق  حمل- 
مراعاة  دون  "م�صي حالك", من  ال�صوق مبنتجات 
غاليًا  الثمن  يدفعون  الذين  امل�صتهلكني  �صالمة 
االإقبال  اأن  اإىل  م�صرياً  وممتلكاتهم,  اأرواحهم  من 
على املنتج الرخي�ش يثري عالمات ا�صتفهام على 
ب�صعر  البديل  توفر  رغم  امل�صتهلك,  وعي  م�صتوى 
معقول, وموا�صفات معتمدة من هيئة املوا�صفات 
اأّنه ال يوجد  ثامر" اإىل  "اأحمد  ولفت  واملقايي�ش.  
�صمان على كثري من منتجات املقاب�ش واملفاتيح 
واالإنارة يف ال�صوق, وهذا يبعث على ال�صك يف مدى 
جودتها, وم�صدرها, ووكيلها, وبالتايل يزيد من 

�صعرها  كان  مهما  اقتنائها  بعدم  امل�صتهلك  وعي 
مغريًا, مو�صحًا اأّن ال�صوق فتح اأ�رضعته اأمام "كل 
املقلدة وغري  وال�صلع  الب�صائع  ما هب ودب" من 
اإّن  االأ�صلية؛ بحثًا عن الربح املادي فقط.   وقال 
عدم وجود رقابة على ال�صوق يجعلنا كم�صتهلكني 
وال�رضقة, واخلداع, من قبل بع�ش  للنهب,  ُعر�صة 
التجار الذين ال يراعون اأي حرمة للم�صتهلك الذي 
اأو  التما�ش  ب�صبب  حادث  نتيجة  اهلل  يتوفاه  قد 
�صعق كهربائي, منوهًا باأّن التالعب يف املنتجات 
على  يبعث  اأمر  وهو  للعيان,  ظاهرة  �صمة  املقلدة 
املواطنني  بع�ش  اأّن  اإىل  الفتًا  واحلزن,  االأ�صى 
ولهذا  االأرخ�ش,  ال�صعر  عن  الغالب  يف  يبحثون 
اأو  ال�صلع  وجودة  اأ�صالة  على  يوؤّكدون  جندهم  ال 
التحقيق منها, بل ياأخذون ما هو متوفر يف ال�صوق 
من �صلع واأدوات الكثري منها مقلد وال يحمل جودة 
عالية, وهو بالطبع غ�ش وا�صح وفادح, معترباً اأّن 
اجلهات الرقابية هي امل�صوؤول االأول واالأخري عن 
على  م�صهودة  رقابة  اإىل عدم وجود  واأ�صار  ذلك.  
عليها  يقبل  �صلعًا  تبيع  التي  الكهربائية  املحال 
النا�ش, كاملقاب�ش والتو�صيالت الكهربائية, وهذا 
االأمر نلم�صه بو�صوح من �صنوات طويلة, الفتًا اإىل 

اإغالقه,  اأو  طم�صه  ي�صعب  لطريق  و�صل  االأمر  اأّن 
الباب  وفتح  وج�صعهم,  البائعني  لتمادي  وذلك 
وبالتايل  املحلي,  ال�صوق  اأمام  م�رضاعيه  على 
العبث من قبل البع�ش مبا هو موجود يف ال�صوق. 

لي�صت  ال�صمان  ورقة  اأّن  ح�صني"  "�صيف  واأو�صح 
املغ�صو�صة,  الكهربائية  املنتجات  ملعرفة  كافية 
لن  املنتج  يف  غ�ّش  الذي  التاجر  اأن  اإىل  م�صرياً 
ورقة  بتحرير  امل�صتهلك  على  الكذب  يف  يتوانى 
�صمان , وبالتايل على املواطن اأاّل ي�صجع التاجر 
ال�صعر  عن  البحث  ذلك  ومن  غ�ّصه,  على  اجل�صع 
النظر عن جودة املنتج, مقرتحًا  االأرخ�ش بغ�ش 
يح�صل  ما  بنف�صه  لريى  كعميل  الرقيب  ياأتي  اأن 
ويطبق  الغ�ش  اأ�صاليب  ويعرف  الواقع,  اأر�ش  على 

النظام. 
واملنتج  الرخي�ش  املنتج  بني  املقارنة  اإّن  وقال 
�صوؤال  اإىل  بحاجة  لي�صت  املوا�صفات  يف  املعتمد 
بل  يدوم,  لن  الرخي�ش  الأن  ال�رضاء؛  يف  تردد  اأو 
واأ�رضته,  امل�صتهلك  حياة  تهديد  يف  �صببًا  �صيكون 
م�صدداً على اأن الوعي ال يتحقق اإاّل بتطبيق االأنظمة 
باملخالفني, داعيًا اإىل �صن قانون للت�صهري باأ�صماء 

وكالء املنتجات الرديئة.  

االآن:"اأعاين  حتى  بطفل  ترزق  مل  التي   وت�صيف 
يف  وجدت  وقد  االأطفال,  اإجناب  عدم  م�صكلة  من 
وهو  وحلوال,  مقرتحات  ال�صفحات  هذه  بع�ش 
تعرفت  وقد  حياتي,  ظالم  واأنار  اأملي  عزز  ما 
ال�صفحات عن طريق بع�ش �صديقاتي,  على هذه 
تعاين  حقيقية  م�صاكل  تت�صمن  الأنها  واأحببتها 
وعفوي,  �صادق  ب�صاأنها  والكالم  الن�صاء,  منها 
اأ�صحك  احلاالت,  لبع�ش  باحلزن  اأ�صعر  ما  وبقدر 
ب�صبب  عيني  من  الدموع  تت�صاقط  حتى  اأحيانا 
ميكن  العلمية  الناحية  "من  التعليقات".  بع�ش 
امل�صتمر  الكبت  حالة  بوجود  ال�صلوك  هذا  تف�صري 
امل�صتمر  التفريغ  منها  تتطلب  التي  املراأة  عند 
ا�صتهلت  العبارات  بهذه  املكبوتات"..  لتلك 
يف  االأ�صتاذة   - عبد  احل�صن  عبد  اأ�صواق  الدكتورة 
االجتماعية  الت�رضيعات  فل�صفة  االجتماع/  علم 
"غياب القدرة على اتخاذ  اأن  - حديثها مو�صحة 
ما  كل  يف  االآخر  على  واالتكالية  املنا�صب  القرار 
يولد  املراأة  عند  الفرد  وحا�رض  مب�صتقبل  يتعلق 
وتبعات  االأقل �رضراً  البحث عن اخليار  حالة من 
على  اخلا�صة  املو�صوعات  طرح  عند  �صلبية 
يتولد  وبالتايل  االجتماعي  التوا�صل  �صفحات 
مع  يتنا�صب  الذي  القرار  اتخاذ  عن  دائم  عجز 
الأن  وذلك  املراأة.  به  متر  الذي  املاأزوم  املوقف 
اأفقية  التفكري  يف  طرقها  تكون  اأن  تعودت  املراأة 
عك�ش  على  واحد  اآن  يف  اأ�صياء  جمموعة  تتناول 
ب�صورة  التفكري  على  القدرة  لديه  الذي  الرجل 
عمودية اأي من الب�صاطة اىل التعقيد, وذلك نتيجة 

غياب اخليارات االجتماعية عند املراأة".
 يف حني تنتقد  مها احمد ,عدم االن�صباط يف هذه 
الن�صوان(,  بـ)حمام  �صبيهة  يجعلها  ما  ال�صفحات 
�صمة  لو�صف  �صيوعا  االأكرث  ال�صعبي  التعبري  وهو 
الرثثرة يف الن�صاء اإذا ما اجتمعن يف مكان واحد, 
حيث يختلط املفيد بغري املفيد واحلكيم بالطائ�ش, 
ترى  فقد  باخلرايف,  والعلمي  بالفكاهي,  واجلدي 
امراأة تظهر ارتفاع بطنها الأنها حامل وتطلب من 
املوجودات اإبداء اآرائهن اإذا ما كان احلمل قد اأثر 
يف جمالها اأم ال, ولكن مع اإخفاء تفا�صيل الوجه. 
تقدمه  اأن  ميكن  ما  يف  الن�صيحة  تطلب  واأخرى 
العالقة  على  تبقي  اأ�صياء  من  الع�صيق  اأو  للحبيب 
وقحة  تعليقات  اأحيانا  وتن�رض  وم�صتمرة,  مت�صلة 
املخالفة  والعبارات  الكلمات  من  الكثري  فيها 
هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  العامة,  واالآداب  للذوق 
من  تخلو  ال  اأنها  اإال  ن�صائية  تبدو  ال�صفحات 

نقطة  اىل  عبد  احل�صن  عبد  وت�صري  دائما.  الرجال 
جديرة باالهتمام, وهي اأن"حمام الن�صوان يعني 
الهرج واملرج وال�صو�صاء وال�صجة بحيث ي�صعب 
عليك الو�صول اىل نتيجة معينة باأي ق�صية تطرح, 
فالكل ينادي والكل يبيع والكل ي�صرتي, واحلمام 
الإظهار  التباري  فيه  يتم  الذي  املنتدى  ميثل 
الن�صوان  اأو  باملراأة  اخلا�صة  ال�صفات  تلك  بع�ش 
االن�صباط  وعدم  والرثثرة,  احلديث  كرثة  ومنها 
وال�صياقات  وال�صلوك  باحلديث  يتعلق  ما  يف 
العامة  االجتماعية  بالثقافة  اخلا�صة  واالآداب 
االنك�صاف  او  التهتك  وعدم  بال�صرت  تتمثل  والتي 
االختالط  وعدم  البيت,  اأ�رضار  وحفظ  الغري,  على 
وعلى  �صيئة,  اجتماعية  بو�صمة  باملو�صومات 
اإذ قد تظهر  ما يظهر ان للحمام ثقافته اخلا�صة, 
املراأة من ج�صدها ومن اأ�رضارها اخلا�صة والبيتية 
واالإر�صاد  الن�صح  وتطلب  زوجها  مع  كعالقتها 

تكون  تكاد  اخلالف  ق�صية  اأن  من  الرغم  على 
�صخ�صية ولها متا�ش مبا�رض با�صتقرار االأ�رضة, ما 
اإطار  خارج  ومرفو�صا  مقبول  غري  يعد  اأن  ميكن 
هذا احلمام".  الرتبية االجتماعية التي تركز على 
بحيث  املراأة  عند  االجتماعية  ال�صلوكيات  بع�ش 
الذي  الرجل  �صلوك  عن  متمايزا  �صلوكها  جتعل 
ا�صت�صارة  اأو  الذات  مع  والتفكري  باالنطواء  يكتفي 
واجهته  حال  يف  االأ�صدقاء  من  به  يثق  من 
حالة  يف  ذلك  من  العك�ش  على  واملراأة  امل�صاكل. 
وجود م�صكلة اجتماعية فهي حتاول اأن تخرب اأكرب 
اإيجاد  بغية  واالأ�صدقاء  املعارف  من  ممكن  قدر 

نوع من التفريغ حلالة االإحباط اأو االنزعاج.
واملالحظ ان �صفحات الفي�ش بوك مليئة باالأخطاء 
املنوعة, فهناك اأخطاء اإمالئية, اإذ اإن الكثري ممن 
لهم �صفحات على هذا املوقع مل يكملوا حت�صيلهم 
مراحل  اأكملوا  من  بع�ش  وحتى  بل  الدرا�صي, 

اإمالئية  اأخطاء  يرتكبون  الدرا�صة  من  متقدمة 
اللغة,  قواعد  يف  االأخطاء  عن  ف�صال  �صنيعة, 
وعالوة على ذلك فهناك اأخطاء تاريخية ون�صائح 
واإر�صادات خاطئة, ال�صيما تلك املتعلقة بال�صحة 

العامة وما لها من عواقب وخيمة.
وتقول هدى احمد : اإن "عدم اإتقانها للغة العربية 
من  الكثري  كتابة  وبني  بينها  يحول  ما  غالبا 
اآرائها, اإذ باتت تفكر األف مرة قبل اأن تكتب كلمة 
واحدة بعد اأن تعر�صت لل�صخرية والتهكم من قبل 

اأحد ال�صباب �صليطي الل�صان".
عنوانا  حتمل  اأي�صا  عديدة  �صفحات  هناك  كما 
ال�صغوفون  فيها  يجد  "اعرتافات",  وهو  واحدا 
تخالج  ظلت  مب�صاعر  للبوح  فر�صة  العامل,  بهذا 
�صدورهم واأطلقوها كلمات عرب االأثري االفرتا�صي 
علهم يتحررون من ذلك العبء الذي بات يحا�رض 
على  متنوعة  �صفحات  ولـ"اعرتافات"  اأنف�صهم. 

اأو  �رضية"  "اعرتافات  ا�صم  وحتمل  "في�صبوك" 
واأ�رضار",  "اعرتافات  اأو  اعرتافات"  "اعرتافات 
ومعظمهم  امل�صرتكني,  من  بوح  ر�صائل  وت�صتقبل 
هوية  اإخفاء  ال�صفحات  م�صوؤويل  من  يطلبون 
حتمل  خمتلفة  ق�ص�ش  التامة.  وال�رضية  املر�صل 
بهوؤالء  مر  ما  موقف  من  املرارة  طعم  مبجملها 
اإليهم,  النا�ش  الأقرب  به  البوح  على  يجروؤون  ومل 
منها  اخلال�ش  ويرجون  فيها  وقعوا  م�صكلة  اأو 
بـ"اعرتافات"  فوجدوا  بطريقهم,  تقف  عوائق  اأو 
اآراء  ل�صماع  وفر�صة  حقيقية,  ف�صف�صة  م�صاحات 
اأو قد يجدون  تتعلق مبو�صعهم ما يخفف عليهم, 
حال ما غاب عن فكرهم, اأو ي�صتهدون بخربات ممن 

عاي�صوا التجربة ذاتها.
اإحدى  "اعرتافات", �رضدت  اإحدى �صفحات  وعلى 
من  احلب  اأن  وبينت  العاطفية,  ق�صتها  الفتيات 
اخلطوط احلمراء التي ال يجب اأن يتجاوزها اأحد, 
لكنها اعرتفت على �صفحة "في�صبوك" بق�صة احلب 
مل�صايقات  تعر�صت  اأنها  اإال  اجلريان,  ابن  مع 
اأو  للمدر�صة  م�صتمرة من قبل �صقيقها يف ذهابها 

اخلروج من املنزل, وكانت تدفع ثمن ذلك احلب.
التي  والرتابة  امللل  من  ي�صكو  كان  اآخر  معرتف 
اأنه  هو  مرده  ذلك  اأن  واأكد  حياته,  على  تخيم 
اأنه  اإىل  ي�صعر باأنه فرد مهم�ش يف عائلته, م�صريا 
احلوافظ" يف  "غطاءات  ب�صد  يقوم  امللل  �صدة  من 
املطبخ ب�صكل جيد, كي تنادي اأمه واأخواته عليه 
من  بلحظة  ي�صعر  كي  فتحها  على  وي�صاعدهم 
االإجناز. اأحد امل�صرتكني يف تلك ال�صفحات ويبلغ 
اللحظة  هذه  حتى  باأنه  يقر  عاما,   37 العمر  من 
واخلوف  امللل  حالة  ويعي�ش  يريد,  ما  يعرف  ال 
يواجهه  عندما  كثريا  ويحتار  احلياة,  هذه  من 
التي يواجهها  اأهم امل�صكالت  موقف �صعب, ومن 
عليه  يطلقون  الكثريين  يجعل  الذي  املهور,  غالء 
من  مبزيد  ي�صعره  الزواج" وهذا  عن  "عازف  لقب 

املرارة.
ويبدي ا�صتغرابه من االأهايل الذين يطلبون مهورا 
عن  يتنازلون  وال  بناتهم,  تزويج  عند  مرتفعة 
وكاأن  املكلف,  والعر�ش  وال�صيارة  والذهب  ال�صقة 
العائلة  اأماين  يحقق  �صحري"  "م�صباح  العري�ش 

اأجمع.
اخت�صا�صي علم االجتماع د. حممد جريبيع, يبني 
اأن ما يحدث اليوم على �صفحات مواقع التوا�صل 
على  يحدث  كان  تطور ملا  اإال  هو  ما  االجتماعي 
فكانت  املختلفة  مبوا�صيعها  الورقية  ال�صحيفة 
واحللول  للم�صكالت  واأخرى  للقراء,  �صفحة  هناك 

اأو حتت عنوان اأريد �رضيكا.
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حتى وهي تغ�صل ال�صحون 
اأو املالب�س، اأو وهي تنجز 

اأية مهمة من مهامها كربة 
منزل، يبقى فكرها معلقا 

بعدد من �صفحات »الفي�س 
بوك« املخت�صة بامل�صاكل 

االجتماعية كاحلب والطالق 
وال�صداقة والبحث عن عمل. 
وتتمنى )حبيبة حمودي( اأو 
)اأم هيبت( كما اأ�صمت نف�صها 
على »الفي�س بوك« اأال تفارق 

تلك ال�صفحات حلظة واحدة، 
وتقول حبيبة حمودي 
التي مل تكمل الدرا�صة 

املتو�صطة:"اإنها �صفحات 
م�صلية ف�صال عن اأنها مفيدة 
جدا، وت�صهد اإقباال وا�صعا، 
فكل من�صور يحظى مبئات 

التعليقات الطريفة، وبع�صها 
ي�صل اىل مرحلة حت�صي�س ال 

ي�صدق".
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