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عادات دخيلة على االسر ...أولها السهر
تحقيق  -رغد دحام

اب��و (ح��ازم) رب لأ��سرة تتك��ون م��ن خم�س��ة
اف��راد ،ل��ه ول��دان وبن��ت ي�شك��و ابو ح��ازم من
جملة العادات الدخيل��ة التي اقتحمت املجتمع
العراق��ي يف الآون��ة االخ�يرة ،وم��ن �أب��رز هذه
العادات ال�سهر املتوا�صل طوال الليل.
وانت��شرت ظاه��رة ال�سهر املتوا�ص��ل بني جملة
م��ن العوائ��ل العراقي��ة ،حي��ث تبق��ى العائل��ة
م�ستيقظ��ة ط��وال الليل لتكتف��ي ب�ساعات قليلة
من النوم االمر الذي �أثر ب�شكل من اال�شكال على
تلبية املتطلبات والأداء العام ملهام احلياة.
ويقول ابو ح��ازم ان "هذا الظاهرة اثرت ب�شكل
كب�ير على اف��راد عائلت��ي حتى ب��د�أت ت�أثريات
قلة النوم تنعك�س ب�ش��كل وا�ضح على اداء افراد
العائل��ة االمر ال��ذي ت�سب��ب بظه��ور الكثري من
االخفاقات لدى ا�رستي".
ور�أى الباح��ث االجتماعي ويل جليل اخلفاجي
ان "مو�ض��وع �سه��ر العوائل ل�ساع��ات مت�أخرة
م��ن الليل بات منت�رشا بني العوائل العراقية وال
يقت��صر االمر عل��ى فئة معينه ب��ل �شمل الكبار
وال�صغ��ار ففي ال�ساب��ق كانت هن��اك حمددات
للعائلة فال�صغار لهم وقت نوم حمدد وال�شباب

وهكذا".
وعل��ل اخلفاج��ي انت�ش��ار هذا االم��ر اىل "جملة
م��ن اال�سباب منها الف��راغ والبطالة وا�ستخدام
الن��ت والفي���س والو�سائل االخ��رى كذلك تغيري
�شكل العائلة من املمت��دة والكبرية اىل النووية
وال�صغ�يرة �أدى اىل بقاء ربة البيت طوال الليل
�سهران��ة وتخل��د اىل الن��وم نه��ارا لع��دم تواجد
البقي��ة من العائلة معه��ا بالإ�ضافة اىل حدوث
بع�ض اال�ضطرابات النف�سية عند البع�ض نتيجة
االو�ضاع املرتبكة".
�أ�سباب وخماطر ال�سهر
وا�ست�أنف ابو حازم حديث قائال "بد�أت ا�رستي
منذ �شهر رم�ض��ان املا�ضي بال�سهر طوال الليل
والتوجه اىل النوم بعد اذان الفجر لت�ستيقظ قبل
اذان املغ��رب بقليل ،و تعودت عل��ى هذا احلال
منذ قرابة العام ،حتى ب��د�أت احلظ ت�أثري ال�سهر
عل��ى اداء اوالدي الدرا�سي م��ن جانب وتق�صري
االخ االك�بر بالعم��ل ،فيم��ا انعك�س ه��ذا ال�سهر
على ربة البيت التي ق�رصت كثريا يف واجباتها
املنزلية وتوجهت نحو املطعام واالكل اجلاهز
بدال عن الطبخ بذريعة (راحة عليه نومة).

وعزا بع�ض املراقبون انت�شار هذه الظاهرة اىل
انفت��اح اال��سر على الع��امل اخلارج��ي حيث ان
التط��ور التكنلوج��ي ودخول االجه��زة اللوحية
احلديثة املت�صل��ة بالأنرتنت طوال اليوم والتي
ت�سبب��ت يف ادم��ان ع��دد كب�ير م��ن املراهقني
عليه��ا ،االم��ر ال��ذي دفعه��م اىل ال�سك��ون اىل
هواتفه��م طوال الليل عالوة على ا�رشاك ا�رسهم
يف م�شاهدة برنامج ما او فلم.
ويع��ود (ابو ح��ازم) يف حماول��ة ملعاجلة هذه
الظاه��رة التي اث��رت كثريا على ا�رست��ه ،ليقرر
قط��ع االنرتن��ت عند ال�ساع��ة الثاني��ة ع�رش من
منت�صف الليل ودفع ابنائه اىل غرفهم مبحاولة
عاجزة لإجبارهم على النوم.
و�شك��ى (االب) م��ن كرثة اخلالف��ات بني ابنائه
خ�لال النهار االمر ال��ذي علله اطباء خمت�صون
ان قل��ة النوم تنعك���س ب�شكل �سلب��ي على مزاج
االن�س��ان مما يدفعه اىل ان يكون عدواين ،وحاد
الطباع.
وبني االطباء ان "انتظ��ام النوم ميكن االن�سان
م��ن معرفة ع��دد م��ن االمرا�ض اخلط�يرة التي
ت�صي��ب االن�س��ان من دون �سابق ان��ذار كمر�ض
الزهامي��ر الذي اكدت درا�سة غربي��ة ان ال�شعور
بالنعا�س املتوا�صل ينب�أ عن اال�صابة به".
فيم��ا �أك��دوا ان عمليات االي���ض التي يقوم بها
اجل�س��م يومي��ا اثناء الن��وم تتوقف م��ع ال�سهر،
وال ميك��ن ان حتدث ب�ص��ورة �صحيحة من دون
ال�سهر ي�سبب
انتظ��ام النوم ليال ،عالوة على ان ّ
الع�صب��ي؛ كفقدان
ح��دوث م�ش��اكل يف اجله��از
ّ
الق��درة على الرتكي��ز ،وت�أخ��ر ا�ستجابة اجل�سم،
وذل��ك بح�س��ب درا�س��ة �أُجري��ت عل��ى خم�س�ين
حار�س�� ًا ت�تراوح �أعماره��م ب�ين ثماني��ة ع�رش
وخم�س��ة وثالث�ين عام��اً ،حي��ث مت اختياره��م
مدخن�ين ،ويتم ّتع��ون بالن��وم
أ�صح��اء ،وغ�ير ّ
� ّ
اجلي��د ،وال يتن��اول � ٌّأي منه��م �أي عالج��ات،
وال يوج��د لديه��م تاريخ مر�ض��ي لالكتئاب� ،أو
�أمرا���ض ع�صبي��ة �أو �آالم مزمن��ة ،و ُن�رشت هذه
الدرا�س��ة يف جمل��ة علم الن��و م "Sleep Sc i
 "enceيف �شهر �أيلول لعام �ألفني و�ستة ع�رش.
معاجلات
ووج��د (�أبو ح��ازم) نف�س��ه امام موق��ف �صعب
ين��ذر ببداي��ة النهي��ار ا�رست��ه بع��د ان ا�ش��دت
االزم��ات ب�ين الأبن��اء واعتك��ف كل منه��م يف
غرفت��ه ،ع�لاوة عل��ى التق�ص�ير الوا�ض��ح يف
جمي��ع التفا�صيل عل��ى اختالفه��ا ،فقرر و�ضع
خط��ة متكن��ه م��ن ت��دارك الأو�ض��اع ،فعمد اىل
تكلي��ف �أبنائ��ه الثالث��ة مبهام قد تك��ون �شاقة
ح��ال عودتهم من دوامه��م ،ليتمكن من ارهاق
�أج�ساده��م وقتل وق��ت الفراغ ال��ذي ي�ستغلونه
بالنوم املتوا�صل خ�لال ال�ساعات املتبقية من
النهار لي�ست�أنفوا رحلتهم اليومية مع ال�سهر.
فكل��ف كل م��ن الول��د الأ�صغ��ر والبن��ت مبه��ام

منزلي��ة اىل جان��ب والدته��م ايل طالبه��ا
بالتح�ض�ير لعزوم��ة فخم��ة يف منزل��ه اخ��ر
اال�سب��وع لتق��وم بالتح�ض�ير له��ا عل��ى م��دار
الأ�سب��وع يف خطوة الرهاقه��ا ،فيما وجد عمل
ا�ض��ايف اىل ابن��ه البك��ر وال��ذي ال ينتهي حتى
منت�صف الليل.
�أ�صداء الظاهرة
وق��ال الكاتب واالعالمي حامد احلمراين "لي�س
امل�شكل��ة يف ليل��ة تعي�شها العائل��ة اىل اكرث من
منت�ص��ف اللي��ل او حت��ى اىل ال�صب��اح الباك��ر
ابتهاج��ا وفرح��ا ملنا�سب��ة معين��ة  ،ولك��ن ان
ويجربهم
تتحول تل��ك الليلة اىل �سل��وك محُ بب ُ
فيم��ا بع��د لت�صبح ع��ادة وت�ستق��ر يف نفو�سهم
لتكون �صفة او كما ي�سمونها مزاج وهي مقدمة
( للملكات ال�شخ�صية) فتلك هي امل�شكلة  ،والن
املل��كات  :هي كيفي��ات نف�سانية بطيئة الزوال
م��ن ال�صعوب��ة تبديله��ا او تغيريها فيم��ا بعد ،
فهنا تكمن اخلطورة".
وا�ضاف احلم��راين "فال�صحة النف�سية والبدنية
تقت�ضي النهو���ض �صباحا ملا لها من ت�أثريات
هائل��ة على جميع اجلوان��ب النف�سية ال�شخ�صية

تنمية الشباب  ....بين مطرقة الحكومة وسندان االحزاب
بغداد -رغد دحام

ال�شباب ...ا�سم يقرتن مب�ستقبل البلدان ،حتى انه
يكون امتداد احل�ضارات وا�رشاقة الطموح عندما
تريد ان تعرف م�ستقبل امة انظر اىل �شبابها،
عندما تريد ان ت�صنع جمد ا�ستعن بال�شباب كل
خطوة تبد�أ بال�شباب ...ما عدا بالدي (العراق)
فان احلكومات التي تعاقبت على مر االزمان
اهملت فئة ال�شباب ب�شكل وا�ضح ،حتى انهم
ا�صبحوا و�سيلة ت�صل بها احلكومات واالحزاب
ال�سيا�سية اىل منا�صبهم.
فلم جند اىل يومنا هذا �أي بادرة حكومية حقيقة
للنهو�ض بال�شباب حتى انهم جابهوا �صعوبات
كثرية الختالف االح��زاب ،والذي انعك�س �سلبيا
على واقعهم ب�سبب تباين االنتماءات.
ووف��قَ ُمنظّ مة الأمم امل ّتحدة للرتبية والعلم
ال�شباب يف العامل
وال ّثقافة (اليون�سكو) ف� ّإن ن�سبة ّ
حيث يتواجد
ُتقارب  18%من جمموع �سكّانه؛ ُ
يف العامل ما يقارب  1.2مليار �شخ�ص يقعون

املتوقع زيادة عددهم
ال�شباب ،ومن
�ضمن فئة ّ
ّ
مبا مقداره  72مليون يف الأيام القادمة وح ّتى
حلول عام 2025م ،كما � ّأن الإح�صائيات ُت�شري
�إىل � ّأن �أعداد ال�شباب يف اجليل احلايل تفوقُ � ّأي
الرغم من هذه
عددٍ م�ضى عرب التاريخ ،وعلى ّ
الإح�صائية ومن العدد الكبري لل�شباب والزيادة
�ستمرة يف
امل�ستمرة فيه � ،اّإل � ّأن ن�سبتهم ُم ّ
ّ
ال�سن حول العامل.
ال ّتناق�ص مع زيادة ن�سبة كبار ّ
م��ن جانبه ق��ال م��دي��ر اع�ل�ام وزارة ال�شباب
والريا�ضة ال�سابق علي العطواين ان "الوزارة
متتلك م�رشوع متكامل متت درا�سته وو�ضع
خطوطه العامة من قبل العديد من االكادمييني
واملخت�صني ب�ش�ؤون ال�شباب ف�ضال اىل ا�ستطالع
ر�أي ال�شباب انف�سهم من خالل ا�ستطالعات للر�أي
اجرتها دائ��رة التن�سيق واملتابعة والتخطيط
يف ال��وزارة والتي انتجت اال�سرتاتيجية العامة
لل�شباب".
وبني العطواين ان "هذه اال�سرتاتيجية �ستعر�ض
قريبا على جمل�س ال��وزراء لإقرارها وال�رشوع
بتنفيذها وت�ضم جملة م��ن اخل��ط��ط العملية

للنهو�ض بالواقع ال�شبابي ومعاجلة متطلباته
وح��ل م�شاكله وهمومه واهتماماته ورعاية
مواهبه الثقافية والعلمية وغريها بالإ�ضافة اىل
الرعاية الريا�ضية".
وا�ستدرك ان "الوزارة ت�سخر كافة من�ش�أتها
من منتديات وقاعات وم�سابح ومالعب امام
املواهب ال�شبابية ورعاية براجمهم وم�شاريعهم
وهواياتهم" ،الفتا اىل وجود "دوائر خمت�صة يف
الوزارة و�ضمن هيكليتها تعنى بال�شباب كوكيل
وزير وم�ست�شار ل�ش�ؤون ال�شباب ف�ضال اىل دائرتي
الثقافة والفنون والرعاية العلمية التي تخت�ص
متاما بالن�شاطات ال�شبابية غري الريا�ضية".
ويف حادثة لي�ست بالبعيدة راح �ضحية االحزاب
ال�سيا�سية اكرث من � 1800شاب و�شابة مع�ضمهم
من حملة ال�شهادات اجلامعية الختالف االحزاب
املتنفذة يف احلكومة فيما بينها حتى ا�صدرت
رئا�سة ال��وزراء (ق��رار بالغاء عقودهم بذريعة
ال��ف�����س��اد امل���ايل م��ن ج��ه��ة ،ويف ج��ه��ة اخ��رى
النتمائهم حلزب معني الن الوزير يعود اىل ذلك
احلزب ،مما ت�سبب بقطع ارزاق ال�شباب.

وقال اال�ستاذ امل�ساعد يف اجلامعة امل�ستن�رصية
�صالح القري�شي "يعترب ال�شباب الطليعة التي
يرتقب منهم البلد التغيري والنهو�ض والتطور،
ان العراق يحتاج اىل اجلدية من فئة ال�شباب
فلي�س جميعهم يتمتع باجلدية والثقافة يف م�ستو
مت�ساو".
وبني القري�شي ان "العراق يحتاج اىل فئة ال�شباب
الواعية واملتابعة مل�ستجدات االو���ض��اع التي
ت�شهدها البالد ،والتي تبثق افكارها ا�ستجابة
لتطلعات ال�شعب و�شعورهم بامل�أ�ساة التي
يعانيها اب��ن��اء �شعبها يف معزل ع��ن التبعية
الدولية واالقليمية" ،م�ؤكدا "وجود هذه الفئة
ال�شبابية حاليا اال انها مل تعطى فر�صة الثبات
قدرتها".
وعن اخلطط اجلامعية قال "ال اجد �أي خطوة
جادة او اثر على االر�ض بهذا ال�ش�أن ،حتى ان
الن�شاطات اجلامعية تكاد تكون غائبة او انها
باقية على ال��ورق مل تر النور بعد" ،م�شريا اىل
"غياب املحا�رضات االعالمية والتوعوية من
الرواق اجلامعي".

واالجتماعي��ة  ،وهن��ا تكم��ن خط��ورة ال�سه��ر
ال��ذي يجل��ب معه الكث�ير من الع��ادات املتممة
�سيبتل��ي به��ا االبناء فيم��ا بعد
لل�سه��ر والت��ي ُ
�س��واء بغياب الوالدين يف البي��وت او من خالل
االت�صال م��ع اقرانهم وا�صدقائهم خارج البيت
وهي عادات (ال�سكائر واالراكيل وغريها)..
وم�ض��ى اىل الق��ول  :هن��اك من علم��اء التنمية
الب�رشي��ة م��ن او�ص��ى بالنهو���ض االجب��اري
�صباح��ا للعوائ��ل مل��ا ل��ه م��ن فوائ��د جمة يف
حت�س�ين الذائق��ة العلمي��ة وال�صحي��ة والنف�سية
واالجتماعي��ة  ،حت��ى ان��ه ق��ال للمزح��ة ان��ه
يتمن��ى ان تكون الدرا�س��ات يف جميع املدار�س
قبل ��شروق ال�شم���س بالرغم م��ن �صعوبة هذه
التو�صية على امل�ستوى العملي.
م��ن جانبه��م ق��ال خ�براء نف�سي��ون ان "ه��ذه
الظاه��رة باتت عاملية وان عالجها يكون ذاتي
حي��ث ميكن ال�سيط��رة على ال�سه��ر والعمل على
تنظي��م النوم ذاتيا من قبل ال�شباب واال�رس ،وال
ميك��ن معاجلتها من دون و�ص��ول االن�سان اىل
قناعة تامة بخطورتها".
واك��دوا ان "و�سائ��ل االع�لام �أدت اىل انت�ش��ار

وتطوي��ر ه��ذه الظاه��رة حي��ث ب��د�أت جمي��ع
القن��وات الف�ضائية بعر�ض الربام��ج او الأفالم
املمي��زة يف �ساع��ات مت�أخرة م��ن الليل والذي
�ش��كل حاف��زا كب�يرا لل�شب��اب والعوائ��ل يف
اال�ستمرار به��ذا الو�ضع ،من دون التثقيف على
خماطر ال�سهر امل�ستمر ،وبيان الإخفاقات التي
من املمكن حتدث نتيجة لقلة النوم".
و�أ�ش��ار ع��دد م��ن املدون�ين واملراقب�ين عل��ى
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ان "الغالبي��ة
العظمى لرواد مواقع التوا�صل االجتماعي ليال
ه��م ن فئت��ي ال�شب��اب والن�ساء ،حي��ث اكدوا ان
"اعدادا كبرية من املراهقني (الذكور واالناث)
يرت��ادون مواق��ع التوا���ص االجتماع��ي لي�لا،
ع�لاوة عل��ى الن�س��اء من رب��ات البي��وت ،حتى
�أظه��رت امل�ؤ��شرات العامة ان هات�ين الفئتني
تن�شط��ان ب�ش��كل ملح��وظ من��ذ منت�ص��ف الليل
حتى �ساعات ال�صباح الأوىل".
و�ش��ددوا على �رضورة متابعة املراهقني ب�شكل
دقي��ق وذل��ك الخت�لاط وانفت��اح املجتمع يف
مواقع التوا�صل االجتماعي الذي بد�أ يف الكثري
من الأحيان نقمة ال نعمة.

اكتشاف "الوحش الخفي" لتمويل داعش:
انثى عشرينية
بغداد  -متابعة

اعرتفت �شابة تقيم يف الواليات املتحدة الأمريكية،
بامل�ساعدة يف متويل تنظيم داع�ش الإرهابي ،من
خالل عمالت رقمية مثل "بتكوين" ،واالحتيال
امل�رصيف ،وغ�سيل الأموال.
واعرتفت زوبيا �شاهناز ،البالغة من العمر  27عاما
وتقيم يف لونغ �آيالند بنيويورك� ،أنها حولت ما ال
يقل عن � 150ألف دوالر �إىل �أ�شخا�ص ،وكيانات
وهمية كانت غطاء لداع�ش يف باك�ستان وال�صني
وتركيا ،خالل عام .2017
وكانت �شاهناز حتاول مغادرة الواليات املتحدة
عام  ،2017لتن�ضم �إىل داع�ش يف �سوريا ،قبل �أن
تنجح ال�سلطات يف �إيقافها.
ومت اعتقال �شاهناز يف دي�سمرب من العام املا�ضي،
و�ستواجه عقوبة بال�سجن ت�صل �إىل  20عاما� ،إذا
مت احلكم عليها بتهمة تقدمي دعم مادي ملنظمة
�إرهابية �أجنبية.
و�أو�ضحت وثائق املحكمة� ،أن �شاهناز كانت تعمل
كتقنية يف خمترب مبانهاتن بنيويورك ،حتى يونيو
من عام  ،2017وكانت حت�صل على راتب قدره 71
�ألف دوالر �سنويا.
و�أ�ضافت الوثائق التي قدمها املدعي العام� ،أن
�شاهناز �سافرت يف يناير � ،2016إىل الأردن
للتطوع مل��دة �أ���س��ب��وع�ين ،للعمل م��ع "املجتمع
الطبي ال�سوري الأمريكي" ،حيث عملت يف تقدمي
امل�ساعدة الطبية لالجئني ال�سوريني يف عمان
وخميم الزعرتي.
و�أ�شارت �إىل �أنه قبل تلك الرحلة ،كانت �شاهناز
تقوم بعمل "بحث مكثف" عرب الإنرتنت ،عن ال�سفر
�إىل �سوريا واالن�ضمام �إىل داع�ش ،ح�سب ما ذكر
موقع "�سي �إن بي �سي".
ويف م��ار���س  ،2017ب���د�أت �شاهناز يف تطبيق
خطتها "االحتيالية"� ،إذ تقدمت بطلبات للح�صول
على  6بطاقات ائتمان من  4بنوك ،ثم ا�ستخدمت
هذه البطاقات� ،إىل جانب  10بطاقات �أخرى كانت
م�سجلة با�سمها ،ل�رشاء "بتكوين" وغريها من
العمالت الرقمية ،مببلغ ي�صل �إىل � 63ألف دوالر.
وقالت وثائق املحكمة� ،إن �شاهناز قامت الحقا
بتحويل هذه العمالت االفرتا�ضية �إىل مبالغ مالية
بالدوالر الأمريكي ،وحتويلها �إىل ح�ساب با�سمها.
ويف يونيو  ،2017ح�صلت �أي�ضا على قر�ض من
بنك ي�صل �إىل  22,500دوالر.
وب��ع��د ح�صولها على الأم����وال ،ق��ام��ت �شاهناز
بتحويلها �إىل اخل��ارج بطريقة م�صممة لتجنب
�إخطار ال�سلطات بهذه الأم���وال ،و�إخ��ف��اء م�صدر
واجلهة امل�ستلمة لها.

وب��ع��د �إن��ه��اء عملية ال��ت��ح��وي��ل ،ب���د�أت �شاهناز
ا�ستعداداتها لل�سفر �إىل �سوريا ،بح�صولها على جواز
�سفر باك�ستاين وا�ستقالتها من وظيفتها ،وذلك دون
�أن تبلغ عائلتها.
وبعد بحث مطول عرب الإنرتنت عن املدن والقرى
احلدودية بني تركيا و�سوريا ،وتلك الواقعة حتت
�سيطرة داع�ش� ،أخ�برت �شاهناز عائلتها ب�أنها
�ستذهب �إىل عملها ،ثم انطلقت �إىل مطار "جي �إف
كي" يف نيويورك ،لت�سافر على رحلة متجهة �إىل
باك�ستان ،ومنها �إىل تركيا ،وهي حتمل 9500
دوالر.
ولدى و�صولها �إىل املطار ،قامت ال�سلطات ،التي
كانت على علم ببع�ض عمليات التحويل التي
�أجرتها �شاهناز ،ب�إيقافها قبل �أن ت�صل �إىل الطائرة.
ولدى ا�ستجوابها ،قالت �شاهناز �إنها �أرادت زيارة
بع�ض امل�ساجد واملواقع الأثرية يف تركيا ،لكن بعد
مواجهتها بعمليات التحويل ،بد�أ االرتباك يظهر
عليها وقدمت تف�سريات مت�ضاربة.
ويف دي�سمرب  ،2017قامت هيئة حملفني فدرالية
بتوجيه تهم ل�شاهناز ،و�أ�صدرت �أمرا بحب�سها بدون
كفالة لإطالق �رساح م�رشوط.

