
ج(  عا�شتها)ب،  التي  عاما  ع�رش  اخلم�شة  تكن  مل 
باالأعوام الب�شيطة، اذ ذاقت االمرين مع زوجها )ر، م(، 
فقد كانت حياة مليئة بامل�شاكل واخلالفات الزوجية 
ي�شمع  ان  دون  يوما  مير  ومل  احلل،  على  امل�شتع�شية 
وخالفاتهما،  م�شاكلهما  عن  واال�شدقاء  املقربون 
اليوم  العربات:"منذ  تخنقه  ب�شوت  ،ج(  وتقول)ب 
وعدم  مزاجه  تقلبات  من  اعاين  وانا  لزواجنا  االول 
التنازل  اىل  كثريا  وا�شطررت  للم�شوؤولية،  حتمله 
اوالدنا،  اجل  من  امل�شتمرة  اخطائه  عن  والتغا�شي 
االيام  مرور  مع  ولكني  بب�شاطة،  بيتي  اهدم  ال  وكي 
اكت�شفت ان العي�ش بجو متوتر وقلق وغري م�شتقر، ا�رش 
كثريا باأوالدي واثر على اختياراتهم يف احلياة ب�شكل 
على  احافظ  كي  اخللعي  الطالق  اخرتت  لذلك  كبري، 
حياتهم  �شق  على  اوالدي  وا�شاعد  ذاتي  من  ماتبقى 
بطريقة �شحيحة، فبعد ان كنت ارى يف الزواج و�شيلة 
لنيل حريتي والهرب من منزل العائلة املليء باالأوامر 
وتروي  اكرب".  �شجن  يف  نف�شي  وجدت  والتزمت 
الدكتورة  والنف�شية  االجتماعية  ال�شوؤون  يف  الباحثة 
املحاكم  اأروقة  امتالأت  كيف  ال�شندي  بدرخان  ناز 
العراقية بق�شايا الطالق اخللعي واالنف�شال باأنواعه 
املختلفة بالقول:"من يتابع املحاكم ويزورها ب�شكل 

الطالق  ن�شبة  يف  ارتفاعا  هناك  ان  يالحظ  م�شتمر، 
باأنواعه  بل  اخللعي،  فقط  لي�ش  جدا،  خميف  ب�شكل 
�شغار  هم  لالنف�شال  املتقدمني  واأغلب  املتعددة 
مهمة  ق�شية  اىل  ي�شري  االمر  وهذا  وال�شباب،  ال�شن 
احلياة،  �رشيك  باختيار  الوعي  عدم  وهي  وخطرية 
التي  املجتمعية  والثقافة  ال�شحيحة  التن�شئة   لغياب 
من املفرت�ش ان تتوفر لدى ال�شباب، ال�شيما املقبلون 
تدخل  ا�رشة  تكوين  يعني  االرتباط  الن  الزواج،  على 
الوعي  ن�شبة  ولكن  االجتماعية  املنظومة  �شمن 
املحك  على  ي�شعهم  ما   ، ال�شباب  بني  جدا  منخف�شة 
ومنهم  املتزوجني  بني  طبيعية  خالفات  تثار  عندما 
الزوجية  احلياة  يهدمون  واآخرون   يتجاوزها،  من 
والن  امل�شوؤولية،  حتمل  وعدم  والعناد  بالت�رشع 
ال�شيما  االبناء  حياة  يف  االول  املوؤثر  هي  اال�رشة 
الفتيات لذا من الواجب ان يكون هناك توا�شل معهن 
اختيار  بكيفية  تثقيفهن  وحماولة  ذويهن،  قبل  من 
اآمنة  اجواء  توفري  �رشورة  عن  ف�شال  احلياة،  �رشيك 
اال�رشي  حميطها  من  الفتاة  الأتهرب  كي  وم�شتقرة 
هو  هذا  ان  منها  ظنا  الزواج،  اىل  واملنعزل  املنغلق 
العربية  القوانني  ويف  احلرية".  لنيل  الوحيد  ال�شبيل 
و�شع  ال�شوري  القانون  املثال  �شبيل  على  االخرى 

اأن  املخالعة  ل�شحة  ي�شرتط  منها  للمخالعة  �رشوطا 
له،  حماًل  واملراأة  الطالق  الإيقاع  اأهاًل  الزوج  يكون 
ويف حالة املراأة التي مل تبلغ �شن الر�شد، اإذا خولعت 
وال  املال،  ويل  مبوافقة  اإال  اخللع،  ببدل  تلتزم  ال 
ميكن اأن تعترب املخالعة �شحيحة اإذا مل يثبت تبادل 
اأن املخالعة  األفاظ اخللع بني الزوجني، على اعتبار 
عقد ثنائي االأطراف وقبل متام اخللع يجوز لكل من 
الطرفني الرجوع عن االإيجاب قبل اأن يقبل االآخر، اما 
ترفعها  دعوى  اخللع هي  فان  امل�رشي  القانون  يف 
الزوجة امل�شلمة، يف حالة عدم الرتا�شي بينها وبني 
الطالق، وتتنازل مبقت�شاها عن جميع  زوجها على 
ال�شداق،  موؤخر  وت�شمل  ال�رشعية  املالية  حقوقها 
ونفقة العدة واملتعة، كما ترد لزوجها مقدم ال�شداق 
)املهر( الذي دفعه لها والثابت يف عقد الزواج؛ وذلك 
منه،  وتطليقها  زوجها  مبخالعة  املحكمة  تقوم  كي 
اذا مانظرت املحكمة  الزوج  وقد تخلع دون موافقة 
عامي  يف  توا  دخلت  قد  كنت  به.  واقتنعت  باالمر 
بهذه  خلطبتي،  ،م(  )ر  زوجي  تقدم  عندما  الع�رشين 
قائلة:"اعرتف  ج(  )ب،  حديثها  اكملت  العبارات 
اذ  والثقافة،  والوعي  احلياة  خربة  تنق�شني  كانت 
التعرف  حماولة  دون  مت�رشع  ب�شكل  قراري  اتخذت 
على الطرف االخر، ويف فرتة اخلطوبة كنت اتغا�شى 
يل  ليتبني  �شخ�شيته،  يف  امل�شاوئ  من  الكثري  عن 
الحقا ان هذه ال�شلبيات ال ميكن ا�شالحها او العي�ش 
ع�رش  خم�شة  بعد  لذلك  وامنة،  م�شتقرة  حياة  معها 
عاما و�شعت حدا حلياتي املليئة بامل�شاكل والهموم 
ووافق  اخللع،  بطلب  تقدمت  تطليقي  رف�شه  ومع 
والنفقة  احلياة  اعباء  من  يتخل�ش  حتى  بدوره  هو 
ال�شندي اىل:"ان الطالق اخللعي هو  الزوجية". ت�شري 
املراأة  تلجاأ  اذ  املجتمع،  يف  اخلطرية  الظواهر  من 
اىل التنازل عن حقوقها بالكامل كي تك�شب حريتها 
والتفاهم  الوئام  اعادة  حتاول  ان  دون  جديد،  من 

حلياتها الزوجية وباملقابل يتنازل الرجل عن زوجته 
بكل �شهولة بدال من حماولة اعادتها وك�شب ودها من 
ومنظمات  والتعليمية  الرتبوية  وللموؤ�ش�شات  جديد، 
ن�شبة  ارتفاع  ا�شباب  درا�شة  يف  دور  املدين  املجتمع 
بينها  ومن  لها،  املنا�شبة  احللول  وو�شع  الطالق 
على  املقبلون  املجتمع ال�شيما  افراد  وتوعية  تثقيف 
الزواج، علما ان الظروف االقت�شادية والعوز املادي 
قد يكونان من اال�شباب اجلوهرية التي توؤدي اىل هدم 
النف�شية  والعقد  بامل�شاكل  والت�شبب  الزوجية،  بيت 
الطرفان  يفقد  اذ  للمنف�شلني،  الحقا  واالجتماعية 
ثقتهم بالزواج وتكوين اال�رشة والبد من اي�شال فكرة 
مهمة وجوهرية لل�شباب ولكل �شخ�ش ينوي تاأ�شي�ش 
و�شعبة،  مهمة  موؤ�ش�شة  الزواج  ان  مفادها  ا�رشة 
الطرفني  قبل  من  مكثفة  جهود  اىل  بناوؤها  يحتاج 
�رشيك  واختيار  الزواج  قرار  باتخاذ  الت�رشع  وعدم 
احلياة الن الف�شل يف هذين االمرين �شتكون تبعاتهما 
الذنب  الذين  االوالد  هم  ال�شحية  تكون  وقد  خطرية، 
حياتهما  م�شرية  اكمال  يف  والديهما  ف�شل  �شوى  لهم 
مع بع�شهما." وجتدر اال�شارة اىل ان الطالق اخللعي 
اىل  زوجته  رد  للزوج  فاليحق  �شغرى،  بينونة  يعد 

ع�شمته اال بعقد ومهر جديدين، اذ بعد ان يرمي ميني 
طلب  ويقدما  املحكمة  اىل  يتوجهان  عليها  الطالق 
ملتزم  العراقي  امل�رشع  ان  املالحظ  ومن  التفريق، 
مب�شادر الت�رشيع التي من اهمها ال�رشيعة اال�شالمية 
حني  يف  ودقيق،  م�شدد  ب�شكل  احكامها  يطبق  لذلك 
تختلف بقية الدول العربية عنه باأن اأحكامهم التلتزم 
فان  م�رش  يخ�ش  ما  ويف  اال�شالمية،  بال�رشيعة 
بني  بخالف  يت�شبب  كان  ما  كثريا  اخللعي  الطالق 

الق�شاء امل�رشي واالزهر ال�رشيف.
من  ع�رشة  الثامنة  تبلغ  التي  و(   ، )اأ  ق�شة  التختلف 
�شد  وقفت  انها  �شوى  ال�شابقة  زميلتها  عن  عمرها 
احبته  الذي  ال�شخ�ش  من  زواجها  المتام  عائلتها 
وتبني الحقا انه غري قادر على ان يكون زوجا �شاحلا 
بعينني  )اأ،و(  وتقول  وزوجته،  منزله  على  ويحافظ 
مغرورقتني بالدموع:"تعرفت على زوجي )ع ،ل( عن 
طريق احدى �شديقاتي، وبدونا متفاهمني مع بع�شنا 
على  مي�ش  مل  ولكن  امل�شرتكات،  من  الكثري  ووجدنا 
امل�شاكل  االفق  يف  الحت  حتى  واحد  ا�شبوع  زواجنا 
واخلالفات، والتهرب من حتمل امل�شوؤولية واخليانات 
معه  وحاولت  اقبلها  ان  ا�شتطع  مل  التي  املتكررة، 
كثريا حتى ننف�شل بهدوء اال انه كان ي�رش على اثارة 

احلال  ووافق يف  اخللع  عليه  اقرتحت  لذلك  امل�شاكل، 
مع ان زواجنا مل مي�ش عليه �شتة ا�شهر".

اىل  ال�شندي  والنف�شية  االجتماعية  الباحثة  وتلفت 
موؤخرا  ارتفعت  قد  الطالق  ن�شبة  ان  املالحظ  ان:"من 
يف املجتمع العراقي، الأ�شباب متعددة قد يكون تاأثري 
التي  املختلفة  الثقافات  وحتى  والتطور  االنفتاح 
املتعددة  امل�شل�شالت  بينها  ومن  البالد،  على  دخلت 
وغري  وهمية  افكار  اي�شال  حتاول  التي  اجلن�شيات 
حديثا  املتزوجون  ال�شيما  ال�شباب  يف  توؤثر  واقعية، 
دون  م�شل�شالتهم،  بابطال  الت�شبه  يحاولون  الذين 
االخذ بنظر االعتبار الظروف والعادات والتقاليد التي 
يعي�شون يف ظلها". يرى الباحث يف ال�شوؤون اال�شالمية 
اهلل  عند  احلالل  ان:"ابغ�ش  اجلزائري  جا�شم  ال�شيد 
مبعروف  »ام�شاك  الكرمية  لالآية  وفقا  ولكن  الطالق 
ان  ينبغي  التي  القاعدة  هي  باح�شان«  ت�رشيح  او 
يتبعها االزواج يف معاملتهم لزوجاتهم، وذلك حلفظ 
وارتكاب  املعا�شي  من  والزوجة  اال�شالمي  املجتمع 
االثام، ولكي مينح الطرفني الفر�شة لبدء حياة زوجية 
وروحيا  فكريا  معهم  يتوافقون  ا�شخا�ش  مع  جديدة 
الكراهية  تكون  االعتيادي  الطالق  ويف  واجتماعيا، 
قد نبعت من جانب الزوج وعدم االن�شجام، اما اخللع 

فهو تتقدم به الزوجة بعد ان ت�شيق بها �شبل العي�ش 
مع �رشيك حياتها فتختار ان تتنازل عن حقوقها او 
مايتفق عليه مع الزوج، كي تك�شب حريتها وتوا�شل 
م�شرية حياتها كما تختار هي، وال�رشيعة اال�شالمية 
متنح الزوجة حق طلب اخللع وحتث الزوج على تلبية 
حياتها  تكمل  ان  اختارت  النها  وذلك  زوجته،  رغبة 
وعلى  حقوقها،  عن  وتتنازل  حريتها  وتفتدي  دونه 
رغبة  تنفيذ  يحاول  ان  القا�شي  او  ال�رشعي  احلاكم 
الزوجة بعد االطالع على اال�شباب التي ادت اىل هذا 
االمر وحماولة ا�شالح ذات البني بينهما، ولكن عندما 
تكون الزوجة م�رشة على موقفها البد ان ينفذ الزوج 

طلبها، وان اليكرهها على العي�ش معه".
ان  يجب  االجتماعي  على:"الباحث  اجلزائري  ويحث 
يتخذ  دوره احلقيقي ويحاول ان يجد حال للخالفات 
الزوجية، التي ا�شبحت كثريا ما توؤدي اىل االنف�شال 
وهذا تهديد خطري للمجتمع اذ نحن االن يف طور بناء 
جمتمع متكامل متما�شك قادر على مواجهة الظروف 
االقت�شادية ال�شعبة واالمنية اي�شا، لذا البد ان تكون 
العالقة  ذات  اجلهات  جانب  من  حماوالت  هناك 
اىل ظهور  ادت  التي  اال�شباب  احللول ومعرفة  لو�شع 

حاالت متعددة للطالق".

عالقتها  تنهي  الأن  علي  هدى  اجلامعية  دفع  االأمر  ذلك 
االأيام لتعاتبها  اأحد  ات�شلت يف  التي  باإحدى �شديقاتها 
بق�شوة وتنهال عليها بالعتاب واللوم وكاأنها قامت بعمل 
قامت  اأنها  هو  �شببه  ذلك  كل  اأن  لها  ليتبني  اإجرامي، 
بعمل “اليك” ل�شورة اإحدى ال�شديقات امل�شرتكة بينهما 
“الاليك”  اأن هذا  والتي هي على خالف معها. واعتربت 
باأي  تفكر  اأن  بدون  بطريقة عفوية  به هدى  قامت  الذي 
هو  ذلك،  عن  فعربت  اأعجبتها  �شورة  اأنها  �شوى  �شيء 
واأنها  وت�شايقها،  �شديقتها  تقهر  اأن  يف  رغبة  مبثابة 
احلجم  االإطالق.هذا  على  منها  الت�رشف  هذا  تتوقع  مل 
من االتهامات جعل هدى ت�شتهجن املو�شوع وال�شخ�ش 
اأن  الأحد  ت�شمح  لن  اأنها  مبينًة  الطريقة،  بتلك  يفكر  الذي 
على  والتلقائية  الطبيعية  ت�رشفاتها  على  يحا�شبها 
“في�شبوك”، ما جعلها تنهي عالقتها ب�شديقتها لتنتهي 

من هذه الت�رشفات والفهم اخلاطئ للمو�شوع.
االأيام  اأحد  يف  تفاجاأ  اآخر  �شخ�ش  هو  نوري  ابراهيم 
يكلمه  ال  العمل  يف  نف�شه  الوقت  يف  و�شديقه  زميله  اأن 
مير  اأنه  اعترب  البداية  يف  اأنه  مبينًا  متامًا،  ويتجاهله 
بحالة مزاجية �شيئة وال يرغب يف التحدث مع اأي �شخ�ش، 
الزمالء  اأنه يتكلم مع باقي  ات�شح له بعد ذلك  اأن ما  اال 
�شبب  يف  مليًا  يفكر  جعله  الذي  االأمر  هو،  با�شتثنائه 

جتاهله وخ�شامه له.
�شهر  وبعد  الزمن،  من  فرتة  لتجاهله  ابراهيم  دفع  ذلك 
باملو�شوع  وفاحته  اجلمعات  اإحدى  يف  التقاه  ون�شف 
قام  “كومنت”  ب�شبب  كان  له  خ�شامه  اأن  له  ليت�شح 
بكتابته الأحد االأ�شدقاء والذي اعترب اأنه هو املق�شود به 

وفيه تلميحات عليه.
�شماعي  بعد  �شدمة  حالة  يف  “وقفت  ابراهيم  يقول 
كتبته  الذي  التعليق  حتى  اأتذكر  مل  اأنني  لدرجة  لل�شبب 
يتذكر  كان  املقابل  يف  اأنه  اال  املنا�شبة،  كانت  وماذا 
وتلميحات  واأ�شياء  اأمورا  ويتخيل  بتفا�شيله  �شيء  كل 
ما  واأخربين  فاحتني  اأنه  ولوال  اأ�شاًل،  موجودة  تكن  مل 
وي�شيف  كهذا”.  ل�شيء  بحياتي  الألتفت  اأكن  مل  ال�شبب 
وامل�شاكل  امل�شاعر  واإن  زينة  العقل  اإن  “فعاًل  ابراهيم 
حتولت لطرق الكرتونية، فبات ال�شخ�ش حما�شبا على كل 
لهذه  النا�ش  فهم  �شوء  ب�شبب  “اليك” و”كومنت” يكتبه 

التكنولوجيا لالأ�شف”.
وخ�شو�شا  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  وت�شهد 
من  متزايداً  وا�شتخدامًا  تو�شعًا  �شنوات  منذ  “في�شبوك” 
قبل م�شتخدمي االنرتنت حول العامل؛ حيث تظهر االأرقام 
العاملية اأن عدد احل�شابات التابعة لهذه ال�شبكة يتجاوز 

اليوم 1.2 مليار ح�شاب، 

الذي  للمحتوى  رئي�شيا  مكونا  “ال�شور”  حمتوى  ويعد 
جانب  اإىل  ال�شبكة،  م�شتخدمي  بني  تبادله  يجري 

“البو�شتات”، و”التعليقات”، والر�شائل، 
عبد  �شهى  تقول  هكذا  وقته،  طال  االلكرتوين”  “الزعل 
كبرية  حرب  يف  وتعليق”  “اليك  ت�شبب  فقد  الرحمن، 
اأنها  وال�شبب  �شديقتها،  اعتربتها  من  وبني  بينها 
التي  ال�شديقة  تلك  اأخ  زوجة  مع  ب�شداقاتها  ا�شتمرت 

انف�شلت موؤخرا عن زوجها.
وتدرك �شهى اأن �شبب زعل “�شديقتها” هو عدم جلوئها 
تو�شل  اأن  حماولة  الفتاة،  تلك  مع  العالقة  قطع  اىل 
مع  عالقاتها  حتدد  اأن  لها  يحق  ال  باأن  نظرها  وجهة 
قائمة االأ�شدقاء الذين لديها، ما ت�شبب بتفاقم امل�شكلة، 
العالقة مند نحو عامني. ويف�رش االخت�شا�شي  وانقطاع 
اخلالفات  تلك  اخلزاعي،  ح�شني  د.  االجتماعي 
العالقات  ومتانة  قوة  بعدم  االلكرتونية  واخل�شومات 
نف�شية  فهم  وعدم  بع�شا،  بع�شهم  مع  النا�ش  تربط  التي 
االأ�شدقاء، اىل جانب عدم اإدراك خطورة التكنولوجيا واأن 
وتوؤثر  اآخرين  اأ�شخا�ش  قبل  من  تقراأ  قد  العبارات  هذه 
يعد  التكنولوجيا  ا�شتخدام  �شوء  اأن  اىل  عليهم.باال�شافة 

يجوز  فال  احلاالت،  هذه  مثل  يف  ووا�شحا  مهما  �شببا 
ملثل  التكنولوجيا  ت�شتخدم  اأن  االأ�شكال  من  �شكل  باأي 
االيجابي  اجلانب  ا�شتخدام  من  بد  ال  بل  االأغرا�ش  هذه 
حممود  د.�شعد  النف�شي  العك�ش.االخت�شا�شي  ولي�ش  لها 
هادي ، يبني اأن اأدوات التوا�شل االجتماعي لها دور كبري 
املوجود  الفراغ  نتيجة  جديدة  وعادات  حاالت  خلق  يف 
يف املجتمع.اىل جانب اأن هناك فجوة بني واقع التطور 
التوا�شل  مواقع  فجاءت  االجتماعي،  والواقع  احلديث 
والتعبري  للربط  الوحيدة  الو�شيلة  لتكون  االجتماعي 
فتحولت لواحة كاملة من التفاعل التي يق�شي ال�شخ�ش 
اأن  يعرف  ال  التي  غاياته  لتحقيق  طويال  وقتا  عليها 
يحققها يف الواقع الذي يعي�شه.وي�شري هادي  اىل اأن ذلك 
نتاج االأزمة النف�شية التي مير بها املجتمع فا�شتبدلوا كل 
العالقات بعالقات الكرتونية خ�شو�شًا االأ�شخا�ش الذين 
يعانون من فراغ اجتماعي وعاطفي، الفتًا اىل اأن االأمور 
باتت تت�شبب مب�شاكل وخ�شومات وفر�شة الإ�شباع احلالة 
افرتا�شيا  عاملا  يخلق  من  هناك  كون  بداخلهم  النف�شية 

كامال له على هذه املواقع.
واالجتماعي  العاطفي  والفراغ  الفجوة  اأن  هادي  ويرى 

املواقع، خ�شو�شًا  للتفاعل مع هذه  ت�شجيع  خلقا حالة 
واأن و�شائل التوا�شل الطبيعية اأ�شبحت يف طور االنتهاء.
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأن  احمد،  خالد  اكد  كما 
للواقع  �شورة  تعترب  االلكرتوين  الف�شاء  مواقع  وكل 
العادية  احلياة  يف  النا�ش  اأن  ومو�شحًا  نعي�شه،  الذي 
يف  واالإهانة  ال�شباب  حلد  ويتعاركون  يتخا�شمون 
هذا  اإذاً  وطبيعتها،  نوعها  كان  مهما  املناق�شات،  بع�ش 
اأمر طبيعي، لكن ال�شيء املختلف هو اإطار املناق�شات اأو 
والت�شادم  ال�شيا�شية  ال�رشاعات  اأن  اىل  وا�شار   . مكانها 
النخبة،  عاديًا، حتى بني  اأمراً  باتت  االأيام  الفكري هذه 
فاملتابع لربامج التلفزيون �شي�شاهد هذه ال�رشاعات، فلم 
ال يختلف ال�شباب العادي الذي يحمل توجهات معينة مع 
من يختلف معه يف الفكر والراأي؟ وحتدث خالد، عن حل 
هذه الظاهرة من وجهة نظره قائاًل: لالأ�شف نحن ك�شعوب 
مل  الأننا  ه�شة،  لدينا  الدميقراطية  ثقافة  تزال  ال  عربية 
التن�شئة  لذلك غر�شها من خالل  الكايف،  بالقدر  نتعلمها 
املوؤ�ش�شة  تعمل  اأن  والبد  مهم  املدر�شة  يف  االجتماعية 
التنوع واالختالف،  ال�شغار ثقافة  التعليمية على تعليم 
واأن التماثل يوؤدي ملجتمعات �شلطوية . �شبكات التوا�شل 

بداأ  الكلمات  بهذه  م�شتخدميها،  اختيار  هي  االجتماعي 
هذه  من  الهدف  اأن  موؤكداً  كالمه،  ح�شن  هيثم  االإعالمي 
املواقع هو �شناعة املجتمع الذي نرغب بالتوا�شل معه 
يلفظ من ال  اأن  له  امل�شتخدم متاح  اأن  افرتا�شيًا، مبعنى 
�شيا�شي  خلالف  هذا  كان  �شواء  معه  التوا�شل  يف  يرغب 
اأن يتوا�شل معه . ويقول:  اأو غريه، ويبقى فقط من يريد 
بوك  في�ش  �شفحة  على  املوجود  �شديق  اإلغاء  زر  كان 
خا�شة  النا�ش،  من  بعدد  عالقتي  الإلغاء  اأمامي  ال�شبيل 
بعد الثورات العربية، التي خلقت العديد من اخلالفات بني 

موؤيد وراف�ش .
وبني اأن كل اخلالفات االلكرتونية التي تعر�ش لها كانت 
ب�شبب اأ�شلوب احلوار املتدين الذي يتبعه الطرف االآخر يف 
االفرتا�شي  الف�شاء  عامل  اأن  اأعتقد  فالبع�ش  املناق�شة، 
احلوار  كان  لو  حتى  والتطاول  االإ�شاءة  يف  احلق  اأتاح 
�شيا�شيًا، وكثري ممن ال ميلكون احلجة الكافية لدعم وجهة 

نظرهم يتبعون هذا االأ�شلوب .
على  باالإبقاء  يهتم  زال  ما  االآخر  اجلانب  على  اأنه  واأكد 
الراقي  احلوار  الأ�شلوب  �شيا�شيًا،  معهم  يختلف  ممن  عدد 
باقتناع  معهم  تنتهي  املناق�شات  والأن  يتبعونه،  الذي 
معلومة  اإ�شافة  االأقل  على  االآخر،اأو  نظر  بوجهة  اأحدهم 

جديدة الأي منهم .
اما حممد مرجان ، ال ي�شمح للحوار والنقا�ش بينه وبني 
اأنه كثرياً  �شديقه اأن ي�شل حلد التطاول واالإهانة، ورغم 
امل�شتفزة،  التعليقات  من  العديد  �شفحته  على  يقراأ  ما 
لكنه يكتفي بتجاهل هذا ال�شديق، اإال اإذا و�شل االأمر حلد 
هذه  منت�رشاً  اأ�شبح  الذي  االآراء  يف  التع�شف  اأو  التخوين 

االأيام على حد قوله .
واأ�شاف اأن مواقع التوا�شل االجتماعي تعد بالء، ت�شبب 
يف العديد من امل�شكالت واخلالفات ملن ال يفهم الهدف 
خا�شة  املجتمع  يتعلم  اأن  البد  لذلك  منها،  االأ�شا�شي 
واحرتام  التعبري  حرية  ي�شمى  �شيئًا  هناك  اأن  ال�شباب، 
هذه  املرجوة من  اال�شتفادة  نحقق  النظر، حتى  وجهات 
�شنوات يف حلظة  بنيناها يف  املواقع، وال نخ�رش عالقة 
غ�شب . خ�رشت عدداً كبرياً من اأ�شدقائي ب�شبب اخلالفات 
عبدالرا�شي  عمرو  بداأ  العبارة  بهذه  بوك،  في�ش  على 
املقربني  من  عدد  وبني  بيني  حدثت  واأ�شاف:  كالمه، 
النهاية  يف  تنتهي  التي  الكالمية،  امل�شادات  من  العديد 
وبني  بيني  كبري  خالف  اأي�شًا  وحدث  ال�شلة،  بقطع 

زوجتي ب�شبب التوجهات ال�شيا�شية .
حد  اإىل  ت�شل  االأ�شدقاء  بني  اخلالفات  هذه  اأن  واأكد 
معينة  اجتاهات  �شاحب  كل  واأن  واالإهانات،  ال�شتائم 
له  �شديق  مع  حدث  ما  وهذا  االآخر،  يرف�ش  ما  غالبًا 
ف�شله �شاحب العمل من وظيفته عندما اكت�شف من خالل 

�شفحته اخلا�شة اأن لكل منهما اجتاهات خمتلفة .
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خ�صومات وخالفات 
وم�صاكل الكرتونية ت�صل 

اإىل حد املعاتبات وال�صراخ 
واإثارة ال�صغائن، واأحيانا 

توؤدي اإىل قطع العالقات 
ب�صكل نهائي.. هكذا يح�صل 

يف عامل الـ”في�صبوك”!
عامل للتوا�صل االجتماعي 

اأ�صبح مكانا تنت�صر فيه 
اخلالفات ب�صبب “اليك” 

اأو “كومنت” مل يعجب 
اأحد االأطراف ومل ياأِت على 

مزاجه الأنه جاء يف غري 
مكانه اأو فهم بطريقة خاطئة، 

كما اأنه بات مكانا ملراقبة 
“االأ�صدقاء” و”اأفعالهم” 
وبناء عليه تتم املحا�صبة.
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