
الذكية،  للهواتف  التطبيقات  مئات  يوميا  تظهر 
احلياة  ت�سهيل  على  كثريا  ي�ساعد  ما  ومنها 
ومازالت  كانت  فيما  الفئات  جلميع  اليومية 
جمتمعنا  يف  متداولة  التاك�سي  اأ�سحاب  ق�سية 
من  هائل  كم  اىل  تتعر�ض  التي  للفتاة  بالن�سبة 
امل�سايقات اللفظية حتى ظهرت تطبيقات النقل 
الذكية التي جاءت كاملنقذ لأغلب الفتيات، رغم 
نن�سى  ل  ان  يجب  التطبيقات  تلك  اإيجابيات 
العمل  هذا  على  يعتمدون  الذين  الجر  اأ�سحاب 
ليعي�ض ا�رسته ومع اقرتاب بداية ال�سنة الدرا�سية 
اجلديدة ا�ستكى العديد من اأ�سحاب الجر من قلة 

العمل وما �سببته تلك ال�رسكات لهم.
تقول زينب جبار، اإنها منذ اأن متكنت من تنزيل 
التطبيق اأ�سبحت حت�سل على اأقرب تاك�سي متوفر 
باملنطقة التي ت�سكنها كي يقلها اإىل عملها. كما 
يف  تاك�سي  على  احل�سول  التطبيق  لها  يتيح 

رجوعها اإىل البيت.

الن�ساء  وخا�سة  املواطنني  من  العديد  اأن  وتوؤكد 
التاك�سي،  خدمات  تقدمي  تطبيقات  ي�ستخدمون 
طريق  عن  الأجرة  �سيارة  طلب  لهم  تتيح  والتي 
باأقرب  املواطنني  بو�سل  يقوم  تطبيق  حتميل 

�سائق تاك�سي يف املناطق التي يوجدون فيها.
من  يعانون  املواطنني  اأغلب  اأن  وتو�سح 
املوا�سالت، خا�سة يف  ما يتعلق بطول �ساعات 
النتظار التي يق�سونها يف التنقل من مكان اإىل 
اآخر، كما يعانون من مزاج اأ�سحاب التاك�سي يف 
الزبائن  تو�سيل  يرف�سون  الذين  الذروة  �ساعات 
التي  الوجهة  ويختارون  القريبة،  املناطق  اإىل 

يريدون الذهاب اإليها.
من  يعاين  النقل  قطاع  اإن   ، جمال  احمد  ويقول 
وقتا  ت�ستهلك  املوا�سالت  اأن  حيث  كبري،  خلل 
طويال خا�سة خالل فرتات الذروة التي يزيد فيها 
م�سايقات  عن  ناهيك  املوا�سالت  على  الطلب 

البع�ض و خالفاتهم حول الجرة.

التطبيقات  اأحد  بتحميل  موؤخرا  قام  اإنه  ويقول 
مكانه  من  تاك�سي  له طلب  توفر  التي  املجانية 
اأن ي�سيع وقته يف البحث عن و�سيلة تقله  دون 
اأغلب املواطنني  اأن  اآخر. وي�سيف  اإىل  من مكان 
الذين ي�ستخدمون و�سائل النقل املتاحة يعانون 

يوميا من خدمة النقل العام وبطء خدماته.
ويقول اإن هذه التطبيقات اجلديدة تعفي املواطن 
تبلغ  اأن  فيكفي  التاك�سي،  �سائق  مع  اجلدل  من 
التطبيقات  على  تعتمد  التي  ال�سيارة  �سائق 
الذكية بالوجهة التي تق�سدها، علما واأن الأجرة 
من  مراقبة  بت�سعرية  وحمددة  م�سبقا  معلومة 
ال�رسكة امل�سغلة، ول ي�ستطيع ال�سائق اأن ي�ستغل 
اأو  الأجرة،  باحت�ساب  عليه  يتغافل  اأو  الراكب 

العتذار عن ا�سرتداد الفكة.
الذكية  التطبيقات  فكرة  مها  ال�سيدة  وت�ستح�سن 
تغّول  من  اأنقذتها  اإنها  قائلة  النقل،  و�سائل  يف 
اأ�سحاب التاك�سي الأ�سفر، الذين ل يلتزمون يف 
اأ�سلوب  عن  ف�سال  الجرة،  ب�سعر  الأحيان  غالب 
واأكدت  الزبائن.  مع  التعامل  يف  الفّظ  بع�سهم 
املعقولة،  والأ�سعار  اللطيفة،  املعاملة  جتد  اأنها 
اإىل مكان  تقلها  التي  ال�سيارة  ف�سال عن نظافة 

عملها يف وقت وجيز.
التطبيقات  "هذه  ان  ح�سن  اإبراهيم  يوؤكد  كما 
مت  لو  التعليم  جمال  يف  ثورة  متثل  الذكية 
اخلطاب  متطلبات  مع  يتما�سى  مبا  توظيفها 
الأمر  يتعلق  عندما  وبخا�سة  والعلمي،  املعريف 
با�ستخدام التطبيقات الذكية يف درو�ض قد يراها 

البع�ض معقدة".
ولفت �سالح علي ، ان اغلب املواطنني يعتمدون 
العام،  النقل  قطاع  على  اليومية  تنقاّلتهم  يف 
توّفرها  التي  املتوا�سعة  للخدمات  نظرا  ولكن 
حتر�ض  من  البع�ض  له  يتعر�ض  وما  احلافالت، 
يف  ي�سطرون  فاإنهم  و�رسقات،  وم�سايقات 
غالب الأحيان اإىل التاك�سي رغم م�ستوى اخلدمة 
ا�ستح�سن  البع�ض،  بها  عرف  التي  املتدنية 
تعتمد  التي  النقل  �رسكات  ظهور  املواطنون 
ورف�سا  جدل  اأثارت  ولكنها  الذكية،  التطبيقات 

من العاملني يف قطاع النقل اخلا�ض.
النقل  �رسكات  وجود  اأن  عبا�ض،  عالء  يرى 
عامل  �سي�سكل  الذكية،  التطبيقات  با�ستخدام 
ل�سيما  التقليدية  النقل  و�سائل  على  ت�سييق 
رئي�سي  ب�سكل  يعتمدون  الذين  الأجور  اأ�سحاب 

على هذا العمل لذلك يجب مراعاة هذه النقطة.
ويبني ان التطبيقات الذكية تتيح للراكب التعرف 
و�سوله،  قبل  وال�سائق  ال�سيارة  معلومات  على 
اإلكرتوين  التاك�سي ب�سكل  اإىل تتبع مكان  اإ�سافة 
وفوري على اخلارطة، وم�ساركة هذه املعلومات 

مع اأي �سخ�ض اآخر قد يرغب فيه الراكب.
امل�ستخدم  قيام  على  التطبيقات  هذه  وتقوم 

بتحميل تطبيق خا�ض على هاتفه الذكي لإحدى 
ال�رسكات ليتمكن من طلب �سيارة تقله من مكان 
مكانه  من  اخلروج  اإىل  احلاجة  دون  اآخر  اإىل 
للبحث عن و�سيلة موا�سالت، وبطريقة دفع نقدا 

اأو من خالل الدفع الإلكرتوين امل�سبق.
من�سة  عن  عبارة  “ال�رسكة  اأن  عالء  يقول 
م�سيفا  امل�ستخدمني”،  جلميع  متاحة  اإلكرتونية 
رواجا كبريا  التطبيقات  النقل عرب  “لقت خدمة 
�سيئة  جتارب  لهم  كانت  الذين  امل�ستخدمني  من 
اخلدمة  اأ�سعار  العادي.  التاك�سي  مع  ال�سابق  يف 
التي نقدمها من�سفة �سواء للراكب اأو لل�سائق الذي 

يعمل �سمن منظومة ال�رسكة”.
يف  انت�رست  التطبيقات  هذه  اأن  يذكر  كما 
معار�سة  �سهدت  اأنها  اإل  العامل،  دول  من  العديد 
ول  عملها،  حول  �سوابط  لو�سع  وحماولت 
يعترب العراق الدولة الوحيدة التي تتوجه لو�سع 

حيث  التطبيقات  هذه  عمل  لتنظيم  ت�رسيعات 
التطبيقات  على  تعتمد  التي  النقل  خدمة  تبقى 
الذكية حال ملا و�سل اإليه قطاع النقل اليوم من 
التاك�سي على  تطبيقات  فا�ستخدام  وترد،  تراجع 
الهواتف الذكية يخفف من وطاأة املعاناة اليومية 

للمواطنني يف تنقلهم اليومي.
واخريا بينت درا�سات اأن تطبيق النقل الذكي نتج 
الت�سغيلية  والكفاءة  الطاقة  زيادة  ا�ستخدامه  عن 
ال�رسعات  زيادة  طريق  عن  الربي  النقل  ل�سبكة 
نقاط  عند  التاأخري  تقليل  و  التوقفات  وتقليل 
التكاليف  النقل، وتخفي�ض  و�سائط  التحويل بني 
اإىل  توؤدي  كذلك  لالزدحام.  امل�ساحبة  املالية 
الطرق  مل�ستخدمي  ال�ستيعابية  الطاقة  زيادة 
متو�سط  يف  الزيادة  ت�سجيع  طريق  عن  احلالية 
�سعة املركبة، وتقليل التكاليف الت�سغيلية للبنية 
وكمية  الأفراد  عدد  يف  زيادة  حتقيق  و  التحتية 

الب�سائع التي ميكن نقلها على املرافق احلالية. 
وحت�سني م�ستويات احلركة والراحة للمتنقلني.

العام،  النقل  لقطاع  احلايل  للو�سع  تلخي�سًا   
مالكي  من  قليل  عدد  لدينا  باأن  القول  ميكننا 
يف  النظام  من  ا�ستفادوا  الذين  التاك�سي  رخ�ض 
عملوا  الذين  ال�سائقني  من  العديد  الأمر،  بادئ 
التاك�سي،  طبعة  �رساء  اأمل  على  حياتهم  طوال 
املوّفرة  اخلدمة  من  م�ستاء  �سعب  جانب  اإىل 
الت�سعرية الذي ل ي�سمن  لهم، ناهيك عن هيكلية 
من  ال�سخمة  املجموعة  و  جوع،  من  يغني  ول 
را�سني  والغري  املحبطني  الغا�سبني،  ال�سائقني 
للعمل  يلجوؤون  قد  والذين  احلايل،  و�سعهم  عن 
وهذه  العي�ض.  لقمة  لك�سب  القانون  خارج 
التاك�سي  �سيارات  �سائقي  تدفع  كلها  الأ�سباب 
قد  جديدة  تقنيات  اأي  ومهاجمة  غ�سبهم  ل�سّب 

ُت�سعرهم بتهديد اأعمالهم.  

املجتمع  اأن  ومنها  متعددة  اأ�سباب  لوجود  وذلك 
القيود الجتماعية املرتبطة  العديد من  بات ي�سع 
اأطار حمدد،  الأ�سخا�ض يف  بالزواج، بحيث يعي�ض 
الهروب  اىل  ال�سباب  من  الكثري  دفع  ما  وهو 
ويرى  العزوبية،  حياة  وتف�سيل  القيود  هذه  من 
منها  املزايا  من  كثري  للعزوبة  اأن  ال�سباب  بع�ض 
وي�ستطيع  اكرب  بوقت  يتمتع  الأعزب  ال�سخ�ض  اأن 
احل�سول على ال�سعادة من خالل العائلة والأ�سدقاء، 
يف حني ي�سن بع�ض الأ�سخا�ض اأن ال�سعادة تكمن 

يف حتقيق الهدف الأ�سمى وهو الزواج.
الزوجية  احلياة  اأن  عليها  املتعارف  الأمور  ومن 
عديدة  وم�سوؤوليات  والتزامات  م�ساعب  فيها 
ومهمة، ومع ذلك يوا�سل ال�سباب رغبتهم بالزواج 
اأن  من  الرغم  على  العمر،  �رسيك  مع  والرتباط 
الكثري من املتزوجني ي�ستيقظون يوميا على ال�سقاء 
املقابل هناك  ولكن يف  لأ�سباب عديدة،  والتعا�سة 
�سعيدة  م�ستقرة  زوجية  بحياة  ينعم  من  اأي�سا 

ومتفائلة.
الطرفني،  بني  والتوافق  الن�سجام  ق�سية  اأن  علمًا 
اعتبارات  على  هنا  يتوقف  والزوجة،  الزوج 
ال�رسيك  واختيار  الطرفني،  �سخ�سية  اأولها  عديدة 
والآراء،  الأفكار  يف  معه  يتوافق  الذي  املنا�سب 
وحت�سري  للزواج،  املنا�سب  الوقت  اختيار  وكذلك 
ال�سخ�ض نف�سه لهذه املرحلة اجلديدة، فهناك الكثري 
�سعادتهم  حتقيق  يف  جنحوا  الذين  املتزوجني  من 
يف  طرف  كل  لن  الإمكانيات،  باأب�سط  الزوجية 
جيدا،  وحقوقه  واجباته  يعرف  الزوجية  العالقة 
تفاهم  نقطه  يخلقا  اأن  كثريون  ا�ستطاع  ولهذا 
واحرتام متبادلة فيما بينهما، فالتفاهم املتبادل 
هو اأوىل خطوات النجاح لأي عالقة زوجية، حيث 
قائمة على  اأ�رسة جديدة  بناء  الزوجان يف  ينطلق 
للحا�رس  اجليد  التخطيط  بعد  والتعاون  الن�سجام 
التفا�سيل  لأدق  التخطيط  يتم  حيث  وامل�ستقبل، 
وعندما يتم اإجناب الأطفال تبداأ مرحلة امل�سوؤولية 

الأكرب والأهم.
وعن �سوؤال )اأيهما تف�سل حياة العزوبية اأم الزواج 
واأيهما اأكرث �سعادة لالإن�سان(، اأجابنا الطبيب بعلم 

النف�ض )عالء عبد الأمري( عن ذلك فقال:
اإن املجتمع ل يزال ير�سم خطًا واحدا للنجاح، ولبد 
ال�سكل  هو  الزواج  اأن  علما  فيه،  ي�سري  اأن  لالإن�سان 
الفرد  ويتقبل  املجتمع،  عنه  ير�سى  الذي  املثايل 
من خالله يف حالة جناح الزواج، ولكن من دون اأن 
الإطار لريى درجة  يتوقف لينظر بعمق داخل هذا 
الأ�سباب  اأهم  من  اأن  الدكتور:  ويو�سح  ال�سعادة. 
التي جعلت ال�سباب يف�سلون المتناع عن الزواج، 
هو احتفاظهم مبخزون من جتارب الف�سل والتعا�سة 

احلالة  �سعف  وكذلك  حولهم،  املتزوجني  لنماذج 
املادية لل�ساب، فهو غري قادر على توفري م�ساريف 
اجلديدة  الأ�رسة  حياة  اإدامة  ميكنه  ول  الرتباط 

ب�سبب البطالة، ومتطلبات الزواج.
ويف هذا الإطار التقينا اأي�سا بال�ساب )رعد جا�سم( 
وهو اأعزب ويبلغ من العمر )25( عاما واأجاب عن 

�سوؤالنا فقال:
اىل  يحتاج  لكنه  ال�سعادة  ويجلب  الزواج جميل  اإن 
ينبغي  وكذلك  له،  الكبرية  امل�سوؤولية  يتحمل  من 
مع  ب�سعادة  للعي�ض  اجليدة  املادية  احلالة  توفر 
الختيارات  اغلب  يكون  هذا  وقتنا  ويف  الزوجة، 

لل�رسيك خاطئا.
حياة  بني  الأف�سلية  حول  �سوؤالنا  وجهنا  كذلك 
الزواج  اإن  فقال  املارة:  احد  اىل  والزواج،  العزوبة 
فر�ض  متنحنا  ل  خانقة  واحلياة  كبريه  م�سوؤولية 
العي�ض اجليد، ول تعطينا ما نريده من فر�ض، ويف 
قمت  بل  الزواج  عن  اأمتنع  مل  الأو�ساع  هذه  ظل 
من  كان  لذلك  حياتي،  يف  اخلطاأ  ال�رسيك  باختيار 
م�سوؤولية  اأحتمل  ل  لكي  عازبا  اأبقى  اأن  الأف�سل 

زواج غري م�ستعد له.
وعمره  خالد(  )ح�سن  ا�سمه  اأعزب  رجال  و�ساألنا 
حلياة  مثايل  اختيار  العزوبية  اإن  فقال:  �سنة،   37
دون  واأموايل  وقتي  يف  اأحتكم  اأنني  فيها  اأ�سعر 
م�سوؤولية  متحمال  حياتي  بقية  بق�ساء  املجازفة 
يف  طموحاتي  كل  تتحول  بحيث  واأطفال،  زوجة 

القدرة على تلبية احتياجاتهم، لكن  احلياة ملجرد 
اأ�رستي )اأمي واأبي واأخوتي( يرف�سون تفكريي هذا 
ويحاولون معي كي اأقوم بتغيري قناعتي، فالعائلة 
كي  كثريا  عليَّ  وت�سغط  هذه،  فكرتي  تتقبل  ل 
اأعي�ض حياة طبيعية، ويف  راأيي حتى  اأقوم بتغيري 
ب�رسيكة  تامة  وبقناعة  جديا  اأفكر  بداأت  احلقيقة 
حياة منا�سبة يل، لأن هذه هي �سنة احلياة وفطرة 

الإن�سان.
لو  فيما  �سعادة  اأكرث  الزواج  يكون  اأن  املمكن  من 
حتقق من خالل التفاهم والن�سجام بني الطرفني، 
ال�رسيك  اختيار  والتدقيق يف  النجاح  ينبغي  كذلك 

املنا�سب للزواج، وعلى املتزوج اأن يكون ذو �سرب 
وتعامل حكيم وجيد مع جميع، كي ميكنه جتاوز 
واأي�سا  زواجه،  م�سرية  تعرقل  التي  احلياة  م�ساكل 
حلياته  خطه  و�سع  وامراأة(  )رجال  الزوج  على 
ومن  دائم  وا�ستقرار  بنجاح  ت�ستمر  لكي  القادمة 
خالل تهيئة هذه الأمور التمهيدية بعناية، ميكن اأن 
يكون الزواج اأكرث �سعادة بكثري من حياة العزوبية 
التي تخلو من امل�سوؤولية اإزاء اأفراد اآخرين، ولكنها 
والكاآبة،  بالوحدة  مليئة  بائ�سة  حياة  احلقيقة  يف 
بالإ�سافة اىل اأنها حياة )�ساذة( ت�سبح �سد التيار 
�سعار  الأخرية  الآونة  يف  ا�سبح  كما  ُيقال.  كما 

يف  والكثريات  الكثريون  يرفعه  واأفتخر«  »اأعزب 
الذي  الطريق  يف  ال�سري  على  واإ�رسار  وا�سح  حتدٍّ 
يجلب لهم ال�سعادة وجتنُّب الطريق التقليدي املعتاد 
لنيل مباركة اجلميع على ح�ساب �سعادتهم. وتقول 
باحثة علم الجتماع هدى جابر: "ل يوجد منوذج 
كل  على  وت�سيف:  الناجحة"،  للحياة  حمدد  واحد 
الآخرون،  يريده منه  اأمام ما  التوقف  �سخ�ض عدم 
فلي�ض من املهم اللتفات اإىل ما يفعله اأو يفكر فيه 
املكان  �سخ�ض  كل  يجد  اأن  املهم  ولكن  الآخرون، 
حياته  وجتعل  تالئمه  التي  والطريقة  والأ�سخا�ض 
اأجرتها  التي  الدرا�سة  اأن  الباحثة  وتوؤكد  اأف�سل. 
�رسيك  دون  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  اأظهرت 
نظرائهم  من  وجناًحا  وراحة  ثراء  اأكرث  يكونون 
يف  موظفة  عاًما،   37 جمال،  زهراء  املتزوجني. 
الزواج"  "عدم  اأنها �سعيدة بقرار  البنوك، توؤكد  اأحد 
الذي اتخذته منذ �سنوات درا�ستها اجلامعية، اأو على 
عائلتها.  اأفراد  رغبة  تنفيذ  ملجرد  تتزوج  األ  الأقل 
وا�ستقاللها  بحريتها  ت�سحي  لن  اأنها  على  وت�سدد 
اإل من اأجل اإن�سان ي�ستحق اأن ت�ساركه حياتها، على 
الواقع ما  "يف  قدر من امل�ساواة والتفاهم. وتقول: 
اأراه حوىل غري م�سجع كي اأتخلى عن اختياري الذي 
وت�سيف:  حويل"،  َمن  مع  �سدامات  بالفعل  يخلق 
اأقرتب  لأنني  �سفقة  نظرة  اإما  اإيلَّ  ينظر  "اجلميع 
من �سن العنو�سة، اأو نظرة دونية لأنني اأغرد خارج 
ال�رسب. قليلون هم َمن يقدِّرون اأن عدم الزواج رمبا 

يكون قراًرا �سائًبا مثله مثل قرار الزواج".
لهن  ي�سبق  مل  الالتي  الكثريات  وغريها  "زهراء" 
عالقاتهن  وانتهت  الزواج  لهن  �سبق  اأو  الزواج، 
اأن  يف  نف�سها  الرغبة  جتمعهن  بالف�سل،  الزوجية 
العديد  يرى  وكذلك  ارتباط.  دون  حياتهن  يق�سني 
الزواج.  عدم  يف  �ستكون  �سعادتهم  اأن  الرجال  من 
والرجال،  الن�ساء  بني  م�سرتكة  تكون  قد  الدوافع 
واحلرية  املادية  ال�ستقاللية  حول  تدور  وكلها 
ال�سخ�ض منفًذا  التقيد مب�سوؤوليات جتعل من  وعدم 

لرغبات واحتياجات اأ�رسته فح�سب.
من  الهروب  دافع  يزيد  رمبا  للن�ساء  "بالن�سبة 
ت�سبح  اأن  مبجرد  عليهن  ُتكَتب  التي  التبعية 
بعنف  يعاملها  رمبا  لزوج  زوجة  منهن  الواحدة 
واأم  مرتجمة  ج،  علياء.  تقول  كما  بدونية"،  اأو 
لثالثة اأطفال. اختارت علياء اأن تنف�سل عن زوجها 
الأ�ستاذ اجلامعي الذي كان يتعمد اإهانتها والتقليل 
من �ساأنها، بل و�رسبها يف بع�ض الأحيان. تعي�ض 
علياء الآن مبفردها منذ اأكرث من خم�ض �سنوات، ومل 
ت�سعر -ولو ملرة واحدة- باأنها تفتقر اإىل ال�رسيك، 
من  ال�رسكاء  من  الع�رسات  على  انفتحت  اإنها  بل 
تعبريها.  وفق  والأقارب،  العمل  وزمالء  الأ�سدقاء 
تلقي  من  علياء-  توؤكد  -كما  مينع  ل  هذا  ولكن 

نظرات اأو كلمات ا�ستهجان بني احلني والآخر.

تطبيقات النقل الذكية.. بين تخفيف معاناة النساء  وقطع أرزاق أصحاب "التاكسي"

"أنا أعزب إذا أنا سعيد"... هل تكون الحياة من دون شريك أكثر سعادة؟
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من اأهم الأ�سباب التي تقف 
وراء بقاء الب�سرية والكائنات 

احلية على قيد احلياة، هو 
الرتباط بني الذكر والأنثى 

لتكوين عائلة حتت �سقف 
واحد، وقد تعددت الأ�سباب 

يف اختيار الأ�سخا�ص للزواج 
اأو البتعاد عنه والبقاء يف 

ف�ساء )العزوبية( احلر، وكان 
الأ�سخا�ص يرغبون بالزواج 

يف املا�سي ويدعون له، اأما يف 
املرحلة الراهنة فقد اأ�سبحت 

الدعوة اىل العزوبية ترتدد 
كثريا بني ال�سباب، وكرث 

التمرد على الزواج وباتت 
هذه الدعوة تكت�سب ح�سورا 

وانت�سارا بني اأ�سخا�ص من 
خمتلف الأعمار وحت�سل على 

اأن�سار جدد يف كل يوم.
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