
ي�سعى الكثري من الأزواج اإىل ك�رس جميع احلواجز 
الربهنة على مدى حبهم و�سدق  اأجل  بينهما من 
الأمر  اأن ي�سل  م�ساعرهم جتاه �رسكائهم، وميكن 
لربيدهم  ال�رس  كلمات  تبادل  حد  اإىل  بالبع�ض 

الإلكرتوين ومواقعهم الجتماعية.
اأجراه مركز بيو للأبحاث  وك�سف ا�ستطلع للراأي 
الأزواج يتبادلون  67 باملئة من  اأن  يف وا�سنطن 
من  اأكرث  اأو  لواحد  املرور  كلمة  �رسكائهم  مع 
باملئة   27 قال  فيما  الإنرتنت،  على  ح�ساباتهم 
وعلى  نف�سه.  الإلكرتوين  الربيد  ي�ستخدمون  اإنهم 
ينظرون  الأزواج  هوؤلء  اأغلبية  اأن  من  الرغم 
باإيجابية اإىل هذه امل�ساألة، اإل اأن اخلرباء يعتقدون 
اأن  ميكن  ال�رسكاء  بني  احلواجز  جميع  اإزالة  اأن 
تكون لها عواقب وخيمة اإذا ما طراأت م�ساكل على 

حياتهم الزوجية وكانت �سببا يف انف�سالهم.

اإىل  توؤدي  التقارب  يف  املبالغة  اأن  اإىل  ونبهوا 
الأحيان  غالب  يف  وم�رسة  عك�سية،  نتائج 
الت�سارك  عدم  على  موؤكدين  الزوجية،  بالعلقة 
يف كل �سغرية وكبرية، لأن ذلك من وجهة نظرهم 

يجعل اأحدهما يف تبعية كلية للطرف الآخر. 
تبادل  اأن  الأ�رسية  العلقات  يف  خرباء  واأو�سح 
على  يبدو  قد  الفرتا�سية  للمواقع  املرور  كلمات 
املدى الق�سري �سحيا، لأنه يناآى باحلياة الزوجية 
بعيدا عن الغرية وال�سكوك، ولكن ل اأحد من الأزواج 
ي�ستطيع اأن ي�سمن ردة فعل �رسيكه وت�رسفاته اإذا 

ما تخلى عنه هذا الأخري ل�سبب ما.
علم  يف  املخت�سة  كورين�سكي  جودي  ودعت 
الأمريكية  كولومبيا  بجامعة  ال�رسيري  النف�ض 
ال�سائد  التخلي عن العتقاد  اإىل �رسورة  ال�رسكاء 
ملواقعهم  ال�رس  كلمة  عن  ال�رسيك  اإطلع  باأن 

املحبة  اأوا�رس  يعزز  اأن  �ساأنه  من  الفرتا�سية 
الناجحة  الزوجية  العلقات  اأن  موؤكدة  بينهم، 
هي التي يحافظ فيها الطرفان على قدر كاف من 

اخل�سو�سية يف حياتهما ال�سخ�سية.
اأن  �سيء  يف  احلكمة  من  “لي�ض  قائلة  واأو�سحت 
من  يطلبوا  اأن  اأو  املرور  كلمات  الأزواج  يتبادل 
ل  ال�رسيك  مع  فالعلقة  ذلك،  البع�ض  بع�سهم 
اإىل كلب حرا�سة ليقومها متى حادت عن  حتتاج 

م�سارها”.
اأن تكونوا حذرين  اأن�سحكم به هو  “ما  واأ�سافت 
من هذه اخلطوة، وحتاولوا قدر الإمكان املحافظة 
لأن  العاطفية،  علقاتكم  يف  �سخ�سي  حيز  على 
الرغبة يف معرفة كل ما يدور يف حياة ال�رسيك، 
الثقة  من  ج�رس  بناء  �سعوبة  عن  ناجتة  اإما 
والتوا�سل اجليد بني الزوجني، واإما لأنها طريقة 
اأفعال  على  والطلع  للتج�س�ض  وب�سيطة  �سهلة 

�رسيك احلياة”.
عدم  �رسورة  اإىل  الأزواج  النف�ض  علماء  ونبه 
�رسكائهم،  وبني  بينهم  للم�سافات  الكلي  الإلغاء 
مزيد  ورغبة يف  احلب  بدافع  ذلك  واإن كان  حتى 
باإمكانهما  الزوجني  اأن  موؤكدين  التقارب،  من 
والعلقات  والأ�سدقاء  املنزل  يف  يت�ساركا  اأن 
الجتماعية، وحتى يف �سفرات بطاقات الئتمان، 
كثرية  وخ�سو�سيات  اأ�رسار  هناك  ذلك  مع  ولكن 

لكل منهما ل يجب التعدي عليها.
يف  متطابقان  زوجان  يوجد  ل  اأنه  واأكدوا 
اأو  الزوجني  اأحد  انفرد  فكلما  لذلك  الأمور،  جميع 
الأمر  كان  كلما  اخل�سو�سيات،  ببع�ض  احلبيبني 
خلفات  وقوع  حال  يف  لأن  له  بالن�سبة  اأف�سل 
بينهما من غري امل�ستبعد اأن ي�ستغل اأحد الطرفني 
لت�سويه  ل�رسيكه  الجتماعي  للموقع  املرور  كلمة 

�سورته اأو الت�سهري به اأمام الآخرين.
الق�سري  املدى  على  يبدو  املرور  كلمات  تبادل 
عن  بعيدا  الزوجية  باحلياة  يناأى  لأنه  �سحيا، 

الغرية وال�سكوك
كلمة  يطلبون  الأزواج  بع�ض  اأن  اإىل  واأ�ساروا 
ال�رس من �رسكائهم بهدف التج�س�ض عليهم وتتبع 
�سعف  على  موؤ�رس  ذاته  حد  يف  وهذا  خطواتهم، 
بريطاين  ا�ستطلع  وبني  بينهما.  املتبادلة  الثقة 
جديد اأجراه موقع “موبايل فون �سيكر” على عينة 
اأكرث  اأن الرجال  2081 زوجا وزوجة  تتكون من 
ف�سول وميل للتج�س�ض على هواتف زوجاتهم من 

دون اإذن منهن مقارنة بالن�ساء.
يتلذذون  اأنهم  الرجال  من  باملئة   62 واأكد 
على  والطلع  زوجاتهم  هواتف  فتح  ويف�سلون 
الإلكرتوين  الربيد  ور�سائل  الن�سية  الر�سائل 
ا�ستناد  من  الرغم  على  وغريها،  واملكاملات 
بـ34  باملقارنة  الثقة،  اإىل  الزوجية  علقتهم 
بذلك.  بالقيام  اعرتفن  اللواتي  الن�ساء  من  باملئة 
التي يطلع عليها �رسيك  الأ�سياء  اأكرث  اأن  ووجدوا 
ر�سائل  اأو  الن�سية  الر�سائل  اإما  هي  احلياة، 
وحب  �سدق  من  للتاأكد  و”تويرت”،  “في�سبوك”، 

واإخل�ض ال�رسيك.
وب�سوؤال كل اجلن�سني عن الدوافع والأ�سباب اأجابوا 
باأنهم اأرادوا التاأكد مما اإذا كان �رسكاوؤهم يقيمون 
ويق�سدون  اآخرين،  اأ�سخا�ض  مع  غرامية  علقة 

بذلك اخليانة الزوجية.
اأن  الأمريكية  ورجح باحثون من جامعة بو�سطن 
ب�سبب  تزايدت  قد  الأزواج  بني  الطلق  معدلت 
يف  دولة   45 يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
الفرتة ما بني 2010 و2014.واأ�ساروا اإىل اأن من 
اكت�ساف  هي  الأزواج  بني  النف�سال  اأ�سباب  بني 
اأحد الطرفني لر�سائل غري ملئمة اأو تعليقات فظة 

على املواقع الفرتا�سية لل�رسيك.
عادات  على  التوا�سل  و�سائل  تاأثري  يخ�ض  فيما 
النا�ض، قال د. حممد ال�رسمي:  التواد والتزاور بني 
ل�سالح  تقل�ست  النا�ض  بني  التزاور  عادة  اإن 

انت�سار  مع  الأمر  هذا  وحدث  الر�سائل،  تبادل 
يكتفي  النا�ض  بع�ض  �سار  فقد  الذكية،  الهواتف 
اأو  املنا�سبات  ببع�ض  للتهنئة  الهاتفي  بالت�سال 
حتى لل�سلم وال�سوؤال عن احلال، ول �سك اأن توافر 
الأجهزة الذكية قد و�سع دائرة العلقات ال�سخ�سية، 
والدرا�سة  العمل  زملء  بني  الرتباطات  و�سارت 

والأ�سدقاء اأكرث اإحلاًحا يف التوا�سل والرد.
واأ�ساف اأن جزًءا من امل�سكلة يعود اإىل عدم القدرة 
ثمَّ  ومن  �سحيح،  ب�سكل  الأولويات  ترتيب  على 
الزيارة، ومن يكفي  لهم حق  الذين  الأفراد  حتديد 
الهاتف  قائمة  اإىل  ينظر  من  لكن  بهم،  الت�سال 
و�سعوبة  املعاناة  حجم  يكت�سف  مثًل  العيد  ليلة 
حتديد من يزور ومبن يت�سل، وبالتايل �سار هناك 
مبتطلبات  القيام  ب�رسورة  ال�سعور  يف  �سعف 
ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  الجتماعية  العلقات 

الذي  الفتور  وحول  لوجه.  وجًها  يتم  كان  الذي 
اأ�ساب العلقات الودية بني امل�سلمني يف الأعياد 
قال املرتجم عاطف احلملي: هناك  واملنا�سبات، 
ا  ا للتهنئة نفقدها تدريجيًّ عادات وو�سائل اأكرث ودًّ
ب�سبب التطور التكنولوجي يف و�سائل الت�سالت، 
ودية  زيارات  املا�سي  يف  ت�ستلزم  التهنئة  كانت 
لإظهار  والأ�سدقاء  الأهل  بني  عنها  بديل  ل 
اإىل  حتولت  ثم  للآخر،  وحبه  فرحته  �سخ�ض  كل 
الوجوه،  على  ب�سماتنا  تخفي  وًدا  اأقل  ات�سالت 
والربيد  املحمول  الهاتف  ر�سائل  هيمنت  ثم 
م�سطنعة  ر�سومات  معها  تظهر  التي  الإلكرتوين 
لكل  جممعة  تهنئة  ر�سائل  ثم  كارتونية،  لوجوه 
املر�سل  ب�سخ�ض  الهتمام  من  تخلو  الأ�سدقاء 
خطوة  تدريجيًّا  العودة  ا�ستطعنا  اإذا  نحتاج  اإليه. 
الود  يبقى  لكي  التهنئة  طريقة  يف  الوراء  اإىل 

وبني ال�سطرار اىل العي�ض مبنزل والدي الكبري مع 
اين كنت اطمح لل�ستقلل منذ اليوم الول لزواجي، 
املعاناة هذه  اعي�ض رحلة  ان  القدار  �ساءت  ولكن 
ال�سدقاء  بع�ض  طريق  وعن  اخريا  اهتديت  حتى 
وبعد  بالتق�سيط،  منازل  تبني  التي  ال�رسكات  اىل 
ان وجدت هذا املنفذ �سارعنا انا وزوجتي اىل بيع 
وو�سعنا  املال،  من  قدر  وتوفري  املقتنيات  بع�ض 
اذ  الذي حلمنا به لعوام،  اللم�سات الوىل ملنزلنا 

اخرتنا احدى ال�رسكات الر�سينة لتنفيذ بنائه".
مع  كمن�سقة  تعمل  التي  الواحد  عبد  الهام  وتقول 
�رسكات البناء بالتق�سيط والبناء اجلاهز )ال�سندويج 
بنل( :"ان وجود البناء بالتق�سيط ا�سهم ب�سكل كبري 
املواطنني،  من  الكثري  ملعاناة  حلول  ايجاد  يف 
التي  القت�سادية  الزمة  احد  على  يخفى  ل  اذ 
جميع  على  اثرت  والتي  البلد  ثقلها  حتت  ترزح 
ايجاد  اىل  املواطنني  دفع  ما  احلياة،  مفا�سل 
يجب  املواطن  لكن  املنا�سبة،  والبدائل  احللول 
ويتاأكد  ال�رسكات  مع  التعامل  يف  حذراً  يكون  ان 
دائرة  يف  قانوين  ب�سكل  وت�سجيلها  وجودها  من 
قبل  من  الدقة  التزام  و�رسورة  ال�رسكات،  ت�سجيل 
املماطلة  دون  الت�سليم  مبواعيد  ال�رسكات  تلك 
والت�سويف، ولكن اي�سا هناك �رسكات كثرية ت�ساعد 
التي تقدمها، ولبد  املواطنني من خلل اخلدمات 
املخت�سة  اجلهات  قبل  من  جلان  هناك  تكون  ان 
تعمل على متابعة عملها من اجل حتقيق م�ساريع 

ناجحة ومفيدة للبلد"
المن  بامل�سكن  يحلم  الذي  الوحيد  انا  "ل�ست 
يعانون  اقراين  من  اللف  هناك  بل  وامل�ستقر 
وهو  حديثه  كمال  اكمل  نف�سها"،  امل�سكلة  من 
اوىل  كدفعة  �سي�سلمها  التي  النقود  بع�ض  يعد 
لل�رسكة التي اختارها ويتابع:"منذ ان اخربين احد 
ومل  بالتق�سيط  تعمل  التي  ال�رسكات  ا�سدقائي عن 
ف�سل  �سمانا  الكرث  عن  البحث  رحلة  عن  اتوقف 
املطلوب،  املبلغ  من  دفعات  تاأمني  حماولة  عن 
بكل  ولكنه  اخرى  اىل  �رسكة  من  يختلف  قد  الذي 

الحوال منا�سب لفئة ذوي الدخل املحدود".
املهند�سة املعمارية ب�رسى ح�سن  ترى:"ان �رسكات 
البناء بالتق�سيط قد وجدت لت�ساعد املواطن يف ان 
ل�سيما  واملريح  امل�ستقر  ال�سكن  ولعائلته  له  يوفر 
ل  ن�سبة  وجود  عن  ف�سل  املحدود  الدخل  لذوي 
البناء  �رسكات  ان  قليلة،  مواردهما  بها  ي�ستهان 
هي  بل  وح�سب  البناء  خدمات  لأتقدم  بالتق�سيط 
املحلية،  الن�سائية  املواد  ل�ستهلك  مهمة  نافذة 

والعمل على الفادة من النتاج العراقي كال�سمنت 
وغريه ف�سل عن اليد العاملة املحلية ، على الرغم 
من طرح فكرة الفادة من املواد الولية الجنبية 
ال ان �رسكتنا تف�سل الفادة من نظريتها املحلية، 
القطعة  على  الطلع  فهي  العمل  الية  عن  اما 
والتفا�سيل  وم�ساحتها  عليها  البناء  املقرتح 
يتم  طريقها  وعن  بالبناء،  تتعلق  التي  الخرى 
تتعامل  فئات  وهناك  البناء،  وكلف  ا�سعار  حتديد 
معها �رسكتنا ب�سكل خا�ض ل�سيما ذوي ال�سهداء".

طالب  علي  املهند�ض  بالراأي  معها  ويتفق 
التق�سيط  بنظام  تعمل  التي  ال�رسكات  بالقول:"ان 
تخدم املواطن اول وتعمل على حل م�سكلته ف�سل 
ت�ستمر  �سمانات  فيه  يقدم  الذي  العمل  جودة  عن 
لعوام طويلة تتجاوز اخلم�سة وع�رسين عاما، ويف 
مايخ�ض املواد الن�سائية الداخلة يف البناء هناك 
نهاية  ويف  امل�ستورد  واخر  املحلية  يف�سل  من 

املطاف فان الهم هو تقدمي بناء متكامل خا�سع 
البناء  القيا�سية، ان عرو�ض  البناء  لكل موا�سفات 
باجنازها  يقوم  من  لن  باجلودة  تتمتع  املقدمة 
واي�سا  كبرية،  خربة  وذوو  وفنيون  مهند�سون  هم 
املنزل  اك�س�سوارات  اقتناء  على  حر�ض  هناك 
ل�سمان  واي�سا  معروفة،  منا�سئ  ومن  الر�سينة 
بالتق�سيط  البناء  �رسكات  حتر�ض  الطرفني  حقوق 
ان  حقها  ومن  ر�سينة،  قانونية  عقود  ابرام  على 
للمحكمة يف حال ح�سول  و�سكاوى  دعاوى  تقدم 
تلكوؤ يف �سداد القرو�ض، ولن امل�ستفيدين من هذه 
هناك  لذا  املحدود  الدخل  ذوي  من  هم  ال�رسكات 
الحوال،  كل  يف  معهم  التعامل  يف  كبرية  مرونة 
احلقوق  ل�سرتداد  املحكمة  اىل  اللجوء  عن  ف�سل 
التي قد يتاخر يف �سدادها املواطن ل�سبب او اخر، 
القانونية  العقود  ان  بالذكر  اجلدير  من  ولكن 
امل�ستعملة  واملواد  البناء  فقرات  جميع   تت�سمن 

وذلك حفاظا على مبداأ ال�سفافية يف التعامل".
هناك معاناة كبرية مع اجازة البناء التي يجب ان 
ي�ستح�سلها املواطن من امانة بغداد واجلهات ذات 
الربعيني  حديثه  ا�ستهل  العبارات  بهذه  العلقة، 
ببناء  املواطن  يفكر  متابعا:"عندما  رحيم  جمال 
قطعة ار�ض فاإنه ي�سطر اىل التعامل مع اجراءات 
وخ�سو�سا  العلقة  ذات  اجلهات  و�سعتها  طويلة 
على  جمرباً  املواطن  يكون  وقد  بغداد،  امانة 
الت�رسيع بعمليات البناء لكن الجراءات حتول دون 
ذلك ،لذا اختار البناء بالتق�سيط واجلاهز اي�سا حل 

لهذا المر".
ال�سابق  الراأي  توؤيد  الواحد  عبد  الهام  املن�سقة 
امانة  مع  كثرية  م�ساكل  هناك   " ان  اىل  وت�سري 
ما  ال�سكنية يف  املناطق  البلدية يف  ودوائر  بغداد 
التفا�سيل  الكثري من  اذ فيها  البناء  اجازة  يخ�ض 
منها ح�سول املوافقة على مواد البناء ويذكر انه 

يف اعوام 2007 و2008 بداأت معاناة املواطنني 
اما بارتفاع ا�سعار اليجارات او اكتظاظ املنازل، 
لها  ت�سع  مل  التي  الع�سوائيات  ظاهرة  عن  ف�سل 
ويلحظ  الن،  اىل  حلول  اي  العلقة  ذات  اجلهات 
الطرق  طول  على  موزعة  ارا�ض  قطع  هناك  ان 
للمواطنني  متنح  ان  املمكن  من  املحافظات،  بني 
�سحيح،  ب�سكل  وا�ستثمارها  ببنائها  ويقومون 
بو�سع  وقام  زراعية  ارا�سي  اخذ  من  وهناك 
لي�ست  ارا�سي  اخذ  من  وهناك  عليها  جاهز  بناء 
ال�سح  من  كان  اخرين  اأ�سخا�ض  ملك  بل  ملكه 
دائرة  يف  الرا�سي  ملكية  من  املواطن  يتاكد  ان 
الطابو الزراعي  قبل ان يقوم باي اجراء، كل هذه 
اجلاهز  البناء  اىل  املواطنني  دفعت  ال�سعوبات 

واي�سا بالتق�سيط ". 
العلم  مدير  يقول  البناء  باجازة  يتعلق  ما  ويف 
الزهرة:  عبد  حكيم  بغداد  امانة  يف  والعلقات 
يف  ال�رسوط  من  جمموعة  بغداد  امانة  "و�سعت 
ان  ومنها  البناء  اجازة  على  باحل�سول  يتعلق  ما 
ملكية،  �سند  بالبناء  الراغب  القطعة  �ساحب  ميلك 
200مرت واخ�ساعها للك�سف  وان تكون م�ساحتها 
الجازة  ان  كما  البلدية،  دوائر  قبل  من  املوقعي 
من  �سلفة  على  احل�سول  امللكية  ل�ساحب  ت�سمن 
الجازة  فلن مينح  ال�رسوط  تلك  العقاري، وبعك�ض 
وتلك ال�سوابط وجدت حلماية املواطن اذ بخلفها 

من حق امانة بغداد ان تقوم بهدم البناء".
امامه  متفائل  وهو  رحيم  جمال  الربعيني  ي�سع 
الـ  م�ساحته  لتتجاوز  �سغري  ملنزل  بناء  خريطة 
البناء  �رسكات  لأحدى  �سلمه  ان  بعد  100مرت 
"مل اكن املك املبالغ   : اأنه  بالتق�سيط ويبني رحيم 
اخلا�سة بتكاليف البناء دفعة واحدة، لذلك اخرتت 
يوفر  الذي  بالتق�سيط،  البناء  الكثريين  مثل  مثلي 
ت�سليم  اىل  م�سطرا  ل�ست  اذ  النقود  من  الكثري  يل 
املبلغ كامل بل لدي الوقت الكايف حتى امتكن من 
جمعه، وهذا مفيد يل جدا من الناحية القت�سادية 
جميع  على  اثرت  التي  الزمة  هذه  مع  خ�سو�سا 

مفا�سل احلياة".
الباحث القت�سادي ليث علي يلفت اىل" ان وجود 
بل  اللحظة  وليد  لي�ض  بالتق�سيط  البناء  �رسكات 
وهو  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  منذ  موجود  هو 
العامل  الكثري من دول  نظام عاملي معمول به يف 
الدخل  لذوي  ل�سيما  القت�سادية  جدواه  واثبت 
املحدود، ولكن لبد لتلك ال�رسكات ان تكون امينة 
وافخر  اجود  وت�ستخدم  املواطنني  تعاملها مع  يف 
املواطن  بعملها  يثق  كي  الن�سائية،  املواد  انواع 
حق  ت�سمن  التي  القانونية  بالعقود  والهتمام 

املواطن و�ساحب ال�رسكة اأي�سا".
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بعد معاناة ا�ستمرت خلم�سة 
اعوام عا�سها الثالثيني 

موؤيد كمال برفقة ا�سرته 
ال�سغرية املكونة من زوجته 

رباب موفق و�سغرييه 
متكن اخريا من ايجاد حل 

مل�سكلة ال�سكن التي كانت 
متزقه، بعد ان ق�سى �سبعة 

اعوام يف التنقل بني االيجار 
املكلف واملرهق مليزانيته 

املتوا�سعة، وبني العي�ش يف 
منزل العائلة الكبري وجد 

احلل يف �سركات البناء 
بالتق�سيط،  ويقول كمال 
بوجه م�ستب�سر:"عانيت 

كثريا والعوام من 
االيجارات املكلفة التي تتغري 

بني احلني واالخر، 
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