
وبخطى  والأمل  باحلزن  مليئتني  حممرتني  بعينني 
مثقلة بتعب ال�سنني تذرع )م،ن( ممر دائرة التنفيذ 
ذهابا وايابا برفقة والدتها من اأجل احل�سول على 
با�ستغالل  طليقها  بدا  ان  بعد  كمطلقة،  حقوقها 
النفقة  بدفع  للمماطلة  القانونية  الثغرات  بع�ض 

املقررة عند نهاية كل �سهر كونه غري موظف.
اأواخر  يف  امراأة  وهي  ن(،  )م.  حديث  وبح�سب   
الثالثينيات وام لثالثة اولد، فان عملية احل�سول 
على حقوقها املثبتة قانونيا حتتاج اىل املزيد من 
الوقت، وان ما جعل الياأ�ض والحباط يت�سلالن اىل 
تنظيم  يف  الداري  الروتني  تعقد  وروحها  قلبها 
�سك، اذ عرفت ان احل�سول على نفقتها ا�سد �سعوبة 
املحامية  وتقول  الطالق.  ورقة  على  من ح�سولها 
تواجه  التي  امل�ساكل  من  ان  النوري:  جواد  ندى 
حقوقهن  على  والرامل  املطلقات  ا�ستح�سال 
القانونية وال�رشعية هي طول الجراءات الق�سائية 
يف دعوى الطالق من قبل الزوجة، وتوجه املحاكم 
العراقية لتاأخري اجناز هذه الدعاوى ب�سبب حالت 
الطالق الكثرية، والتي بداأت متثل ارقاما مرعبة يف 
احت�ساب  والق�سائي، ف�ساًل عن  الجتماعي  الواقع 
مبالغ �سئيلة يف نفقة الزوجة والطفال، اما ب�سبب 
الزوجة  لقيام  او  للزوج  املت�سائل  املادي  الو�سع 

العراقية  املحاكم  امام  بنف�سها  دعوتها  بتعقيب 
احلاجة  باأم�ض  تكون  حيث  املايل،  العوز  ب�سبب 
للمال يف توكيل حماٍم يف هكذا ظروف، ما يجعل 
والتي  القانونية  الثغرات  من  الكثري  امام  دعواها 
ت�سبب يف ح�سم الق�سية بغري ما تبتغيه الزوجة او 
قد يقوم الزوج بدفع النفقة عرب دائرة التنفيذ والتي 
من ناحيتها تطالب الزوجة برباءة الذمة من دائرة 
جمربة  الزوجة  تكون  ثم  ومن  العامة  ال�رشائب 
النفقات  اغلب  جتعل  �رشيبية  ا�سبارة  فتح  امام 
امل�ستح�سلة تذهب اىل هذه الدائرة ب�سبب التخمني 
غري الدقيق من قبل خممنيها.ت�ستطيع اثناء جتولك 
الكثري  روؤية  الر�سافة،  يف  التنفيذ  دائرة  رواق  يف 
الف�سول،  ثائرات  ال�سرب،  نافدات  الن�ساء، وهن  من 
وعدم  ا�ستفا�سة  يف  بينهن  فيما  الحاديث  جتري 
وكرثة  البع�ض  ببع�سهن  معرفتهن  كرثة  من  كلفة 
ماأ�ساة  العني  املكان، حتجب عن  ترددهن يف هذا 
وو�سط  املال.  اىل  حلاجتهن  منظورة  غري  خفية 
املمرات تقف  احد  وقريبا من  املربك،  الو�سع  هذا 
�سلمته  الذي  املحامي  حمطم  بقلب  تنتظر  امراأة 
ان تن�سل طليقها  النفقة بعد  اوراق ح�سولها على 
امراأة   وهناك  املحدد،  الوقت  دفع حقوقها يف  عن 
�سيقرر  الذي  املبلغ  ب�ساأن  والقلق  اخلوف  ينتابها 

اأم  وهي  النفقة  لتحديد  املحكمة  قا�سي  قبل  من 
حياتها  ق�سة  امراأة  تفر�ض  فيما  بنات،  خلم�ض 
املطعمة بالأمل  متو�سلة موظف دائرة التنفيذ ع�سى 
ان يجد حال لقلق انتظارها. ق�س�ض حزينة تتلوها 
ق�س�ض اكرث مرارة حترق النفو�ض يف منازل الأهل، 
فيت�ساعد دخانها يف  حماكم الحوال ال�سخ�سية، 
دوائر  يف  وح�رشات  دموعا  �رشارها  ويتطاير 
تلك  تنفجر  املطلقات  مئات  �سفاه  وعلى  التنفيذ، 
�رشخات مدوية تطالب اجلهات املخت�سة بايجاد 
على   : ن(  )م.  ملعاناتهن.وت�سيف  من�سفة  حلول 
مدار مراجعتي اىل دائرة التنفيذ فاأغلب املطلقات 
امل�ستحقات للنفقة يعانني من تاأخري تنظيم ال�سك 
�سهر  والنتظار  املحدد  الوقت  يف  النفقة  ت�سلم  و 
بكرة  ترمي  التي  التنفيذ  دائرة  ملراجعة  كامل 
املدنيني«    « الزواج  دوائر  ملعب  يف  التاأخري 
ناجت  هذا  وكل  رواتبهم،  ك�سف  ار�سال  بخ�سو�ض 
عن  تعقد الروتني الداري يف تنظيم ال�سك وعدم 
وجود  من  الرغم  على  نف�سها،  الدائرة  يف  �رشفه 
�سعبة للح�سابات ميكن من خاللها �رشف املبالغ 

ملئات من املطلقات.
ويقول امل�ست�سار القانوين رامي احمد الغالبي ع�سو 
املتزوجة  املراأة  على  ان  العرب:  احلقوقيني  احتاد 
معرفة احلالت التي ل ت�ستحق بها النفقة وقد ن�ست 
ثالث  حالت  على  �سخ�سية  اأحوال   )25( املادة 
وبغري  اأذن  بال  زوجها  بيت  تركت  اإذا  اأول«  وهي 
عذر �رشعي، وثانيا« اإذا حب�ست عن جرمية اأو دين، 
وثالثا« اإذا امتنعت عن ال�سفر مع زوجها بدون عذر 
م�رشوع، اأما الزوجة املري�سة فال ت�ستحق النفقة يف 
حالتني فقط الأوىل: اأن متر�ض قبل الزفاف بحيث ل 
ميكن اأن تنتقل اإىل بيت الزوجية، لن حق املعا�رشة 
اأن متر�ض بعد الزفاف يف  غري ممكن هنا والثانية 
بيته  اإىل  النتقال  الزوج  منها  ويطلب  اأبيها  بيت 
فتمتنع مع املقدرة على النتقال. وي�سيف الغالبي 
اأن: النفقة تفر�ض �رشعا وقانونا ل�سالح املراأة نظري 
حق احتبا�ض الزوج لها على ذمته، وقد ن�ست املادة 
)58( من قانون الأحوال ال�سخ�سية على ذلك عندما 
�رشحت تقول: )نفقة كل اإن�سان يف ماله اإل الزوجة 
الزوج من تاريخ  فنفقتها على زوجها(.وجتب على 
العقد اإىل انتهاء العالقة الزوجية بعد وقوع الطالق 
وحتى انتهاء العدة، وهو غري ملزم بذلك اأثناء فرتة 
الزواج بعقد خارجي فيكون من  اخلطبة، فان كان 
تاريخ امل�سادقة عليه  العقد ولي�ض من  تاريخ ذلك 
وت�سمل  الدخول،  بتاريخ  اأي�سا  للنفقة  عالقة  ول 
الفقرة  يف   )24( املادة  ن�ست  كما  الزوجية  النفقة 
واأجرة  ولوازمها  وال�سكن  والك�سوة  )2()الطعام 
التطبيب بالقدر املعروف وخدمة الزوجة التي يكون 
لأمثالها معني(، اإذ ت�ستحق الزوجة النفقة يف حالتي 
الك�سب  على  قادر  الزوج  اأن  الع�رش، طاملا  اأو  الي�رش 
لو  حتى  وال�رشعي،  القانوين  حقها  من  تعد  وهي 
كانت عاملة ، تتقا�سى راتبًا �سهريًا. وت�سف )م. ن( 
به مو�سحة:  ما مرت  بالدموع  بعينني مغرورقتني 
الو�سول  عن  الزوجية  احلياة  �سفينة  تعجز  عندما 

لنهاء  وحيد  كحل  النف�سال  يلوح  المان  بر  اىل 
هذه العالقة، حيث اقمت دعوى يف حمكمة الحوال 
ا�ستمرار  ا�ستحالة  بعد  الطالق  لطلب  ال�سخ�سية 
امراأة  من  تزوجه  بعد  ل�سيما  الزوجية،  ال�رشاكة 
وبح�سب  ا�سهراً  ثم  وا�سابيع  اأياما  وانتظرت  اخرى، 
ومن  حمكمة،  قبل  من  املحددة  وال�سوابط  ال�سول 
لت�سخي�ض  الجتماعي  الباحث  اىل  احالتنا  بينها 
حتديد  �سوء   وعلى  الزوجية  العالقة  يف  اخللل 
ن�سبة التق�سري ح�سلت على الطالق الفعلي بعد عدة 
ا�سهر، لتبداأ رحلة اجراء دعوى النفقة التي ا�ستمرت 
احلا�سم  احلكم  على  ح�سلت  ان  اىل  الزمن  من  فرتة 
للدعوى. وتو�سح النوري:  يف حالة اذا كان مدعي 
النفقة بحاجة ما�سة اليها لي�سد حاجته ال�رشورية، 
فقد اأجاز القانون العراقي طلب النفقة املوؤقتة اأثناء 
موؤقت  طلب  عن  عبارة  وهي  النفقة،  دعوى  نظر 
على  للح�سول  الق�ساء  اإىل  يقدم  م�ستعجال  ويكون 
قرار بالنفقة يكون م�سريه معلقًا على احلكم احلا�سم 
الأحوال  قانون  من   )31( املادة  ح�سب  للدعوى. 
1959 واملادة  ل�سنة   188 العراقي رقم  ال�سخ�سية 
رقم  العراقي  املدنية  املرافعات  قانون  من   )302(
اأول من املادة  الفقرة  1969. كما ن�ست  83 ل�سنة 
)31( من قانون الأحوال ال�سخ�سية باأن ) للقا�سي 

اأثناء دعوى النفقة اأن يقرر تقدير نفقة موؤقتة للزوجة 
للتنفيذ ويحق  القرار قابال  على زوجها ويكون هذا 
للزوجة املطالبة بنفقة ما�سية عن املدة التي تركها 
املدة  القانون  حدد  وقد  نفقة،  دون  فيها  زوجها 
التي يحق للزوجة مطالبة زوجها وهي �سنة واحدة 
�رشد  ن(  )م.  وتوا�سل  الدعوى.   اإقامة  تاريخ  من 
ف�سول معاناتها بعد ان جل�ست على مقعد خم�س�ض 
للمراجعني والتقطت �سيئا من انفا�سها مو�سحة: بعد 
ا�ست�سدار احلكم من املحكمة ال�رشعية وتقدير مبلغ 
بالدفع  طليقي  بداأ  القا�سي،  قبل  من  البناء  نفقة 
ولكن  اأ�سهر،  مدار  على  منتظم  ب�سكل  و  مبا�رشة 
الدفع،  من  وتهرب  التزاماته  عن  ماتن�سل  �رشعان 
ل�سيما وانه غري موظف فال ميكن حجز راتبه، وهذا 
ما دفعني اىل ا�ستح�سال قرار من املحكمة يخولني 
الدفع،  ال�رشطة لجباره على  اىل  اللجوء  من خالله 
اىل  دورية  واخذ  ال�رشطة،  مركز  بتبليغ  قمت  وفعال 
الذي يتواجد فيه وعندها قام مبنحي مبلغ  املكان 
النفقة مبا�رشة ، وتعهد باللتزام بالدفع يف املوعد 
املحدد من كل �سهر. وتعليقا على ذلك توؤكد النوري 
اإذا كان الزوج غري موظف ويف حالة عدم ح�سوره 
اأو �سدور مذكرة اإح�سار جربي ومل يح�رش اأو امتنع 
للتنفيذ  اجلربية  الطرق  اإىل  يلجاأ  فانه  الدفع،  عن 

ال�سفر وحب�ض  اأموال املدين ومنعه من  ومنها حجز 
املدين لغر�ض اإجباره على اأداء مبلغ النفقة ويراعي 
الزوجني  حالة  للزوجة  النفقة  تقدير  يف  القا�سي 
اأي ح�سب اقتدار الزوج املايل ومبا ينا�سب  املالية، 
والجتماعية. وحالة  املالية  الزوجة  ومكانة  حالة 
الأ�سعار من ارتفاع والنخفا�ض، اأي كزيادة موارد 
املعي�سة وقد يطلب  تكاليف  وارتفاع  املالية  الزوج 
اقل  وراتبه  التقاعد  على  لإحالته  تخفي�سها  الزوج 
اإىل  عادة  وُي�سار  موظف.  وهو  يتقا�ساه  كان  مما 
لتحديد  وذلك  للزوج،  املايل  الو�سع  عن  التحّري 
عمله،  نوع  العتبار  بعني  ويوؤخذ  النفقة  قيمة 
اأعباوؤه  الظاهرة،  وغري  الظاهرة  اأمالكه  مدخوله، 
تقرير  عند  الظلم عنه  درء  بهدف  ذلك  املالية. وكل 
اأخرى.  الزوجة من جهٍة  النفقة من جهة، وان�ساف 
والجراءات،  القوانني  هذه  كل  من  الرغم  وعلى 
ع�رشات  اأروقة  يف  احلزينات  الن�ساء  عيون  ان  اإل 
املحاكم، ويف دوائر التنفيذ، ويف مكاتب املحامني 
كل  وكاأن  مفرغة،  حلقة  يف  تدور  تبقى  واملعقبني، 
واحدة منهن تعيد رحلة) م. �ض( املريرة ل�ستح�سال 
بكرامة،  العي�ض  متطلبات  تواجه  ان  ع�سى  حقوقها، 
ول�سان حالها يدعو جميع اجلهات املخت�سة بو�سع 

حلول من�سفة لتقليل اآلم لي�ض لها حدود.

ثم  للوفاق،  دعوات  البداية  يف  النظرات  وكانت   
كان  عاطفية،  لعالقة  متخفية  ع�سق  اأوراق  اأ�سبحت 
اأمانيه يف  يتهياأ للهجوم ولكن فرت حما�سه وتعرثت 
انها متزوجة، يف تلك  خجل عندما علم من خامتها 
ب�سمها  اخلائبة  الآمال  اأنقا�ض  حتت  �سقط   اللحظة 
مو�سحا  بفعله،  �رشمد  اعرتف  معجباته.  رفوف  اىل 
اأن الإعجاب هو الذي يدفعه ملالحقة الن�ساء م�ستغال 
وقد  �رشمد  وقال  اجليد،  املادي  وو�سعه  و�سامته 
الأ�سعب  "اإن  والهتمام:  اجلد  هيئة  وجهه  لب�ست 
واإمنا  دائما،  لك  ال�سخ�ض  بحب  يتمثل  ل  احلب  يف 
ب�رشعة  ياأتي  جناحني  له  لأن  احلب  بهذا  الحتفاظ 
ولكنه �رشعان ما يتال�سى، ومل يعد البحث عن احلب 
واإيجاد فري�سة مقت�رشا على الرجال فقط، بل دخلت 
اأي  جند  ل  واليوم  وعلنا،  �رشا  امل�سمار  هذا  الن�ساء 
الرجال خوفا من  الفتاة  اأو غرابة باأن تالحق  عجب 
الذكور  التباهي بني  العنو�سة". ويف ما يخ�ض  �سبح 
ترى  وتنوعها،  عالقاتهم  وتعدد  الن�ساء  مبتابعة 
الدكتورة �سناء اخلزرجي املتخ�س�سة يف علم النف�ض 
الإن�ساين،  املحك  على  اأ�سبح  الإن�سان  "�سمري  ان: 
بالتايل يكون غري بعيد عن هذا املنزلق اخلطري وهو 
مبتابعة  الذكور  بني  والتباهي   الب�رشي(  )الزحف 
قد  عالقات   وتكوين  ا�ستثناء  دون  الن�ساء  جميع 
تتجاوز كل اخلطوط احلمراء املتعارف عليها، وهنا 
مت�سك  مت�سمنة  جتلياتها  باأو�سح  الزدواجية  تظهر 
املجتمع  لي�ساير  الأخالقية  بالقيم  �سكليا  الفرد 
بينما  الأبناء،  على  فيطبقها  والتقاليد  العادات  يف 
ميار�ض تناق�ساته يف اخلفاء لأنه غري منظور وبعيد 
عن خطر املراقبة ويحظى ب�رشية تامة خا�سة على 
تاأثري  له  كان  ما  وهذا  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
يكن  مل  العاطفية".  العالقات  م�سداقية  يف  �سلبي 
العاطلة  الناعمة  الأيادي  ع�رش  يف  الوحيد  �رشمد، 
�سباق  م�سمار  دخل  من  الفا�سدة  املتملقة  والعقول 
الزحف والرك�ض خلف كل الن�ساء من دون ا�ستثناء، 
لعاب  ت�سيل  الأنثوي  املراأة  ج�سد  تقاطع  فعذوبة 
مع  العالقات  تكوين  جتاه  فيندفع  �سالم  املراهق 
والعمر  اجلمال  موا�سفات  عن  النظر  بغ�ض  الناث 
زمالئه  اأحد  مارواه  بح�سب  وذلك  التفا�سيل،  وبقية 
الإف�ساح  يف  يرغب  مل   الذي  الزميل  ذلك  عن  ونقال 
للتوبيخ  يتعر�ض  ما  غالبا  �سالم  "فاإن  ا�سمه:  عن 
والإهانة من الفتاة عند متابعتها ومع ذلك ي�رش على 
اإ�سماعها الكلمات والعبارات اجلميلة  ذلك، وحماولة 
ذات طابع التودد لي�سمها اىل مناف�سة ال�سباب بتعدد 
الن�ساء". وي�سيف الزميل ب�سوت غريب ل رونق فيه: 

الأحياء  هي  ال�سباب،  يف�سلها  التي  الأماكن  "اأغلب 
توفر  التي  الأحياء  تلك  اأزقة   فالتجمع يف  ال�سعبية، 
لهم فر�سة م�ساهدة ومراقبة اأو متابعة كل ما يطلق 
والأكرث  حظا  الأوفر  الأماكن  واما  اأنثى،  لفظ  عليه 
هي  املوؤقتة  والعالقات  ال�سداقات  لتكوين  �سالما 
املولت واملحال التجارية". تختلف متطلبات جمال 
الإن�سانية  املجتمعات  بقية  عن  بالدنا  يف  املراأة 
املراأة  ازدادت  فكلما  اجلمال،  يف  دينهم  لهم  الذين 
اليابانيون  اأما  اأفريقيا،  يف  جمال  ازدادت  �سوادا 
فيف�سلون املراأة دقيقة اجل�سد، نحيلة اخل�رش، بي�ساء 
و�سافية الب�رشة والعنق، �سغرية القدمني، ويرون يف 
ونقائها  الب�رشة  ل�سفاء  فلي�ض  ميزة،  ل  عيًبا  طولها 
وجهها  يف  لي�ض  فمن  ال�سودان،  جنوب  يف  معيار 
ال�سكيمو  واما  ناق�سة،  امراأة  عرفهم  يف  ت�سققات 
والهنود احلمر فج�سد املراأة ل ي�سكل لهم اأهمية، واإمنا 
الطويل معجبوه  رائحة فمها و�سعرها، ولعنق املراأة 
يف منغوليا وبورما والتبت، اأما اأهل الغرب فيف�سلون 
املراأة ال�سقراء، �سيقة اجلبهة، مكتنزة ال�سفتني، اإل اأن 
اأما يف  الأ�سود،  ال�سعر  ذات  ال�سمرة  يهوى  من  بينهم 
من  ذكر  ما  كل  النظر عن  بغ�ض  الن�ساء  فكل  بالدنا 
الذي  ال�ساب  اأو  املراهق  لعاب  لها  ي�سيل  موا�سفات 

يروم تكوين عالقة مع اجلن�ض الآخر. 
الن�ساء  العمر تلعب كلماتنا بقلب  النظر عن   "بغ�ض 

ما  هذا  الكمان"..  باأوتار  العازف  اأنامل  تلعب  كما 
تداري  ويده  عاما(   22( حيدر  اأحمد  ال�ساب  يقوله 
حديثه:  يوا�سل  وهو  �سفتيه  تراود  خجولة  ابت�سامة 
ل  خا�ض  قوام  ذات  جميلة  فتاة  اأية  روؤية  "عند 
مبالحقتها،  املكبوتة  م�ساعري  جماح  كبح  اأ�ستطيع 
الفتاة  تقع  بيننا  العالقة  وتتعمق  تتو�سع  اإن  وما 
بناء  ينهار  كما  مقاومتها  فتنهار  احلب  �سباك  يف 
املخدوعات".  لقافلة  لتن�سم  ثوان  يف  لل�سقوط  اآيل 
"هذه  والثقة:  الهدوء  ملوؤه  ب�سوت  حيدر  وي�سيف 
ما  ودائما  الن�ساء  من  الكثري  على  تنطلي  الطريقة 
واإن حالفها  اأيام  ت�ستمر ب�سعة  بالنجاح، وقد  تتوج 
احلظ فاإنها ت�ستمر لب�سعة اأ�سهر، لتبداأ مغامرة اأخرى 
اأقل  �ساحبته  كانت  واإن  اأخرى  اأنثى  قلب  ل�ستمالة 
مرغوب،  جديد  كل  قانون  وفق  �سابقتها  من  جمال 
فعندما يريد ال�ساب مالحقة فتاة واإقامة عالقة معها 

فاإنها تطاوعه لتتطور تلك العالقة!".
ويقول الدكتور حممد عبد احل�سن - الأ�ستاذ يف علم 
املراهق  اأو  ال�ساب  "يختلف  مو�سحا:   - الجتماع 
كل  كون  املعمورة،  بقاع  يف  اأقرانه  عن  �سلوكه  يف 
بالن�سبة  اهتمام  حمط  هن  العموم  وجه  على  الن�ساء 
فقر  من  يعانون  هوؤلء  ان  احلقيقية  امل�سكلة  له، 
اأي  عن  البحث  رحلة  تبداأ  وبالتايل  مزمن،  عاطفي 
املراهق  حاجة  ي�سبع  اأو  الفقر،  هذا  يعو�ض  م�سدر 

دخول  واأي�سا  الإن�سانية،  العالقات  من  النوع  لهذا 
الزواج  وتاأخر  مبكر  بوقت  املراهقة  مرحلة  الفرد 
وكرثة  والثقافية  الجتماعية  املرافق  وغياب 
الرغبات  لهذه  متنف�ض  عن  يبحث  جتعله  املثريات 
التي  ال�سائدة  الذكورية  الثقافة  عن  ف�سال  املكبوتة، 
ترى ان املراهق اأو ال�ساب ل يعاب، اأو يغ�ض الطرف 
عن مالحقته لالإناث لي�سع العديد من املربرات لهذا 
الذي ميار�سه". وي�ستذكر احلاج نزار  ال�سلبي  ال�سلوك 
الرجل ميتد وينح�رش عرب  اهتمام  ن�سيف كيف كان 
�سنوات باأن تكون املراأة التي يقع الختيار عليها من 
عائلة حمافظة بغ�ض النظر عن جمالها ليكونا اأ�رشة 
الزيجات  كانت  لذلك  والوفاء،  الحرتام  على  ترتبى 
ال�ستياء  عالمات  مالحمه  على  وبدت  طويال،  تدوم 
فيتعلق  اليوم  "اأما  حديثه:  يوا�سل  وهو  والتذمر 
تكون  قد  اأمامه،  يجدها  امراأة  اأول  باأهداب  ال�ساب 
حتى  متابعتها  على  ي�رش  ذلك  ومع  منه  عمراً  اأكرب 
تعلقا  اأ�رشع  باأنها  فيعتقد  والدته  بعمر  كانت  واإن 
العمر".  حيث  من  له  املقاربة  ال�سابة  من  وا�ستغالل 
وي�سيف الرجل ال�سبعيني ن�سيف اأو )اأبو حيدر( كما 
يكنى يف منطقة �سكناه: "عندما يح�سل ال�ساب على 
مراده ويحظى بفر�سة الزواج ومع �سغوطات احلياة 
ويقع  امل�سبحة،  كحبات  زواجهم  ينفرط  امل�ستمرة 

الأبناء �سحية ارتباطهما الطائ�ض".

ب�سفافية  راأيه  اأبدى  ناظم،  م�سطفى  ال�ساب  لكن 
حدود  نحرتم  ل  حني  تبداأ  "م�ساكلنا  مو�سحا:  تامة 
اأ�سوة  التحرر  نحو  تتجه  ال�ساب  فميول  الآخرين، 
بالغرب وفتح عالقات متعددة مع الفتيات ومت�سية 
الوقت معهن ك�ساب نا�سج دون كلل اأو ملل، ف�سعف 
ال�ساب  جتعل  الآخر  مع  التوا�سل  ثقافة  غياب  اأو 
اخل�سونة  حتى  اأو  احلال  فر�ض  باأ�سلوب  يتعامل 
للدخول يف عالقة مع اجلن�ض الآخر، وذلك لأن تعدد 
ال�ساب عن�رش متيز و�سط جمموعته  الن�ساء يف حياة 
الجتماعية من الأقران خ�سو�سا عند ال�سباب الذين 

ل يجدون متنف�سا حلاجاتهم".
ان  وهي  بالهتمام   جديرة  نقطة  اىل  ناظم  وي�سري 
فقط،  املراهق   اأو  ال�ساب  عاتق  على  يقع  ل  "اخلطاأ 
مل�ض  ما  اإذا  الفتاة  مبتابعة  �سديدا  يكون  فالندفاع 
اأو  به  معجب  الآخر  الطرف  ان  اأحدهم   �سعر  اأو 
ت�سكل  الفتاة  قبل  من  واللتفاتة  فالبت�سامة  مهتم، 
ي�سعب  وبذلك  ومتابعتها،  ملالحقتها  البداية  نقطة 

التخل�ض من ال�ساب ب�سهولة".
الأماكن  اأبرز  عن  حديثه  ليكمل  �سالم  زميل  ويعود 
املف�سلة ل�سيد الن�ساء عند ال�سباب قائال: "املجموعات 
و�سهولة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  املغلقة 
الن�سمام اإليها تر�سي غرائز ال�سباب الطائ�ض اأو كما 
يطلق عليهم )الزاحف اللكرتوين( لتبادلوا عناوينهم 
عزل  هناك  يوجد  فال  بوك،  الفي�ض  على  واأرقامهم 
القيمية  الذكور والناث بحكم املنظومة  جن�سي بني 
الف�سل  تكر�ض  والتي  املجتمع  يف  املتبعة  والدينية 

بني اجلن�سني".
الظن:  �سوء  من  يخلو  ل  ب�سوت  الزميل  وي�سيف 
وعاطفي  عقلي  بن�سج  يتمتع  الذي  ال�ساب  "حتى 
)الزحف(  منزلق  من  قريبا  يكون  )املتزوجني(  من 
العاطفي،  التعوي�ض  عنوان  حتت  عالقات  وتكوين 
عند  �سالتهم  الأعمار  ومبختلف  الرجال  يجد  لذلك 

بع�ض �سفحات الن�ساء ال�سخ�سية للزحف املتخفي".
�سهال  اأ�سبح  "التوا�سل  اأن:  اخلزرجي  وتوؤكد 
املتطورة  التقنية  �سمات  من  والتعارف  والختالط 
يف  التطور  ت�سارع  وكلما  العنكبوتية  ال�سبكة  يف 
وجتددت  التحديات  تنوعت  كلما  الت�سال  و�سائل 
هذه  اأ�سبحت  لذلك  للفرد،  والدينية  الأخالقية  القيم 
ال�سفحات مبثابة اأماكن افرتا�سية ملمار�سة الفح�ض 
على  املحرمة  اخلدمات  وعر�ض  واملعنوي،  اللفظي 
الجتماعي،  و�سعها  عن  النظر  بغ�ض  الن�ساء  جميع 
ومل يعد املو�سوع حم�سورا باإغراء الرجال للن�ساء بل 
ينطبق ال�سيء ذاته على الن�ساء الالتي يحاولن اإغراء 
الرجل بهذه العالقات وهذا ما يطلق عليه اأو ما ي�سمى 

بـ »اجلن�ض اللكرتوين".
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كان ج�سده يقف بني 
�أ�سدقائه، �أما خياله ففي 

عامل �آخر، وعلى �لرغم من 
�سجيج �لتجمع �ل�سبابي 

و�جلدل �ملثار هنا وهناك، 
تركز �هتمام �سرمد على 
�لفتاة �لتي مرت بجانبه 

وقلبه خفق بخطو�تها 
�ل�سريعة خفقانا ال حد 

له، وما بني �سحب �للهفة 
وعو�طف �لرغبات 

ر�ح مدفوعا ملالحقتها 
و�لتحدث معها،
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