
هي لي�ست بظاهرة جديدة كون العراق يعاين من 
التطوارت  ورغم  بعيد  زمن  منذ  عارمة  فو�سى 
"اأين  ان  اال  كافة  املجتمعات  على  طراأت  التي 
املواطن  قبلك" بقيت تالزم  االأول" و"اأين جاي 
العراقي يف اأي مكلن يتواجد به , وهذا يعود اىل 
عدم احـرتام االأنظـمة التي باأ�سل نحن نفتقدها.
جمتمعنا  واقع  من  جبار,  خالد  يتاأ�سف  حيث 
لدينا �سعيفة,  االأنظمة  احرتام  ثقافة  الزالت  اإذ 
عن  ونتحدث  النظام  بتطبيق  نطالب  فدائمًا 
اأو  املدر�سية  االأنظمة  اأو  املرورية  �سواء  االأنظمة 
هم  القلة  ولكن  وغريها  احلكومية  الدوائر  يف 
الذين يحر�سون على تطبيق االأنظمة واأن ما يتم 
يهتم  من  والقليل  النظام,  من  جزء  هو  تطبيقه 
اأهميته,  رغم  النظام  حلفظ  الطابور  باعتماد 
واإن وجد نالحظ املخالفني اأكرث من امللتزمني, 
م�سيفًا اأن الكثري مننّا يتحنينّ الفر�ص التي متكنه 
ال�سارع,  يف  امل�ست�سفى,  يف  عليه  التعدي  من 
اأن  يود  والكل  املواقع,  كافة  ويف  املدر�سة,  يف 
اإىل  م�سرياً  كانت,  و�سيلة  باأي  اأهدافه  اإىل  ي�سل 
روح  ت�سود  اأن  يف  ي�ساهم  بالنظام  االلتزام  اأن 

الفريق الواحد يف اأي موقع كان.
املتقدمة  الدول  د  منجنّ نحن   , احمد  مها  وقالت 

�رضبًا  لدينا  ذلك  ونعترب  للنظام,  حفظها  يف 
تراه يف  اأ�سفها مما  واأبدت  اخليال,  من �رضوب 
العامة,  ولالآداب  للنظام  انتهاك  من  ال�سارع 
خم�س�ص  مكان  يو�سع  اأن  يوؤمل  ما  اأن  م�سيفًة 
اإن مل  للنفايات وترمى املخلفات بجانبها, هذا 
املكان,  اأرجاء  قد غطت  النفايات متناثرة  تكن 
النظام  تطبيق  يحاول  من  يوجد  اأنه  والغريب 
املطعم,  يف  البنك,  يف  العامة,  االأماكن  يف 
يرى  اأن  ما  ولكن  العامة,  االأماكن  خمتلف  يف 
االآخرين يهملون ذلك وال يكرتثون, اإالنّ ويحاكي 
فاطمة  املمر�سة  وا�ست�سهدت  ت�رضفاتهم. 
النظام من قبل بع�ص مراجعي  , بفو�سى  واثق 
من  بالرغم  فتقول  الزوار  وكذلك  امل�ست�سفيات 
حماولة اإداراتها يف احلر�ص على تطبيق النظام 
اإالنّ اأن الكثري من الزوار خا�سة ال ياأبه مبخالفته, 
املري�ص  زيارة  مبواعيد  الزائر  تقيد  عدم  فنجد 
اأن  بعد  وجبته  تناول  اأو  نومه  اأثناء  فيباغته 
يتو�سل للموظف املخت�ص اأن ي�سمح له بالدخول 
اأنه  اأنه من خارج املنطقة وغريها, رغم  بحجة 
املري�ص  مبباغتة  للزائر  ت�سمح  اأ�سباب  توجد  ال 
فيجامل  الزيارة,  فيه  يحبذ  ال  قد  وقت  يف 
جهة  من  واأردفت:  �سحته.  ح�ساب  على  الزائر 

جندهم  الكثري  للم�ست�سفيات  الطوارئ  مراجعي 
ال يتوجهون للمراكز ال�سحية بل يتجه مبا�رضة 
اإىل طوارئ امل�ست�سفى في�سبب بالزحام, وي�رض 
كبرية  م�ساكل  ويخلق  الطبيب  مقابلة  على 
له  ال�سيق  وي�سبب  بامل�ست�سفى,  العمل  فريبك 
�سبب, وحتى ولو مل  واالأطباء دون  وللموظفني 
ت�ستدع احلالة ذلك بل يجب اأن يبا�رضها طبيب 

املركز ال�سحي.
القواعد  باحرتام   , علي  عبا�ص  وا�ست�سهد 
والتي  االأنظمة  الحرتام  كنموذج  املرورية 
امللتزم  لالإن�سان  وراقية  وا�سحة  �سورة  تقدم 
االأرواح,  ل�سالمة  اإالنّ  تو�سع  مل  والتي  بالنظام, 
الالمباالة  م�ساهد  نرى  مازلنا  ذلك  ومع 
تتكرر  واملمتلكات  النا�ص  باأرواح  واال�ستهتار 
احرتام  ثقافة  ير�سخ  ما  اأن  م�سيفًا  يوميًا, 
باأن  قناعة  لدينا  تكون  اأن  والقوانني  االأنظمة 
حياته  �سري  ي�سبط  فهو  احلياة,  ع�سب  النظام 
اأن  منا  كاًل  يعلم  اأن  اأنه يجب  اليومية, م�سيفًا 
حفظ النظام �سلوك ديني ووعي ح�ساري, واأن 
اأكرب �سواهده احرتامنا لذواتنا, ن�سري من خالله 
بالطريق ال�سحيح ونحذر من الع�سوائية والعبث 
والفو�سى يف اأي جانب من جوانب احلياة, كما 
يكون  اأن  النظام  احرتام  اأ�ساليب  اأهم  من  اأن 
قدوة  ظرف  اأو  مكان  اأو  زمان  اأي  يف  االإن�سان 
بال�سلوك  واقعه  يف  ملتزمًا  حوله,  ملن  ح�سنة 

االجتماعي املقبول.
اإىل  تربوية-  -م�رضفة  عطية  كرمية  واأ�سارت 
اأهمية تنمية الرقابة الذاتية لدى اأفراد املجتمع 
لي�سبح احرتام النظام نابعًا من قناعة, ونخلق 
اأ�سا�سًا جلميع  �سيكون  ال�سلوك  فهذا  واعي  جيل 
غرامة  فر�ص  �رضورة  على  م�سددًة  ت�رضفاته, 
على كل من يخالف, مت�سائلًة: منذ متى ونحن 
االأنظمة واحرتامها من ثم جند  ننادي بتطبيق 
من يطبقها على عدد االأ�سابع؟, مطالبًة باأهمية 
ال�سلوك,  ذلك  فيها  يتمثل  اأن  يجب  التي  القدوة 
تر�سيخ  يف  دورها  تعي  اأن  يجب  املدر�سة 
منهم  فالكثري  والطالبات  الطلبة  لدى  النظام 
تزاحم  من  يحدث  ما  ومنها  باالأنظمة  يلتزم  ال 
من  االهتمام  عدم  وجند  املدر�سة  مق�سف  اأمام 
النظام يف  متابعة  املدر�سة من  امل�سوؤوالت يف 
بوابة  عند  النظام  ذلك  على  ونقي�ص  الوقت  هذا 
وهذا  وغريها,  الطالبات  خروج  اأثناء  املدر�سة 
ين�سئ  ولذا  اأي�سًا,  االأطفال  ريا�ص  على  ينطبق 
مو�سحًة  الفو�سى,  على  مبكرة  عمر  يف  الطفل 
حياة  يف  بالنظام  اهتم  قد  االإ�سالمي  ديننا  اأن 
فجاء  واالأفراد,  االأ�رضة  حياة  ويف  املجتمع 
احلث من االإ�سالم على اأن يكون املجتمع مرتبًا 
دليل  وتطبيقها  االأنظمة  واحرتام  �سئ  كل  يف 
النا�ص  فم�سالح  واالن�سجام,  االئتالف  على 
م�سرتكة وال ميكن اأن يعي�ص فرد مبعزل عن اأفراد 
-اأخ�سائية  جا�سم  هدى  وا�ست�سهدت  املجتمع. 
بع�ص  يف  فو�سى  من  يحدث  مبا  اجتماعية- 
الخرتاق  اجلادة  ال�سباب  وحماولة  املنا�سبات 
�سجاعة  اخرتاقها  اأن  يعتربون  الأنهم  االأنظمة؛ 
نعاين  ل�سنا  اأننا  م�سيفًة  املتعة,  من  ونوعًا 

نعي�ص  ولكننا  فقط,  باالأنظمة  االلتزام  عدم  من 
املدر�سة,  يف  القوانني  واخرتاق  الفو�سوية 
امل�سجد, امل�ست�سفيات, الدوائر احلكومية وغريها, 
على  موؤكدًة  احلائط,  عر�ص  بالنتائج  �ساربني 
لكافة  وتثقيفية  توعوية  برامج  تنفيذ  اأهمية 
االأنظمة  احرتام  ثقافة  لرت�سيخ  املجتمع  �رضائح 
املتابعة  اأن  اإىل  م�سريًة  االأ�سعدة,  كافة  وعلى 
فاحرتام  االآباء,  من  تكون  اأن  يجب  املبا�رضة 
�سلوكيات  يف  تتج�سد  العامة  واالآداب  القوانني 
املروري,  الوعي  يخ�ص  فيما  وخا�سًة  الكبار 
ال�سري,  بقواعد  وااللتزام  املرورية,  والثقافة 
على  جمتمعية  ثقافة  هي  اإمنا  املرور,  واآداب 
االآباء غر�سها يف نفو�ص ال�سغار منذ وقت مبكر, 
وهذا لن يتاأتى اإالنّ من خالل النماذج االإيجابية, 
ومثاًل اأعلى اأمامهم.  ويرى و�سام زيد , اأن ثقافة 
اأن تكون  احرتام النظام هي القناعة التي يجب 
عند كل فرد يف اأي جمتمع من املجتمعات, وذلك 
باأن يحرتم ال�سخ�ص االأنظمة ال�سارية يف بالده؛ 
الة  فعنّ م�ساهمة  ت�ساهم  االحرتام  ثقافة  الأن 
 " م�سيفًا:  االآخرين,  حقوق  احرتام  جتذير  يف 
احرتام  ثقافة  اإىل  نفتقد  باأننا  نعرتف  اأن  يجب 
دائمًا  يحاول  معظمنا  اأن  والدليل  القوانني, 
خمتلف  وعلى  ال�سائدة  االأنظمة  يخالف  اأن 

اأننا نعلم متامًا باأن ما نرتكبه  م�ستوياتنا, مع 
املحا�سبة  ن�ستحق  لالأنظمة  خمالفة  اأفعال  من 
ب�سببها, فال�سائق يغري امل�رضب الذي ي�سري عليه 
فجاأة, فيت�سبب يف حادث مروري قاتل, ونف�ص 
هذا ال�سائق يقطع االإ�سارة ال�سوئية وهي حمراء, 
بل ويتجاوز اأحيانًا يف اأماكن ال يجوز التجاوز 
بالطرق,  القاذورات  باإلقاء  يقوم  اأو  اأبداً,  فيها 
بعد  ال�سباب  بع�ص  ترى  اأن  ال�سائع  اأنه من  كما 
نوافذ  بفتح  قاموا  قد  طعامهم  من  انتهائهم 
وكاأنهم  الطريق,  يف  املخلفات  واألقوا  ال�سيارة 
تنظيفه  يف  ولي�ص  ال�سارع,  الإتالف  �سباق  يف 
احمد  وك�سف  عنه".  االأذى  واإماطة  واإ�سالحه 
خمالفة  على  م�سجعة  عوامل  وجود  عن   , �سعيد 
االأحيان,  بع�ص  يف  االإعالم  ك�سلبيات  النظام, 
ال�سلوكيات  ممار�سة  على  ال�سباب  ت�سجع  والتي 
اخلاطئة, وذلك عائد اإىل ثقافة املجتمع, فنحن 
مل نتعلم على احرتام القيم واالأنظمة واأن حقوقنا 
حمفوظة, م�سيفًا اأنه اإذا التزم فرد بالنظام واآخر 
التزم كذلك, فاإن البع�ص قد ال يلتزم, في�سيع مبداأ 
الفو�سى, وتلك هي املاأ�ساة, لذلك البد من و�سع 
خطط طويلة املدى لتطبيق النظام, وو�سع هدف 
رئي�سي له, حتى يحمي املواطن النظام والنظام 

اأي�سًا يحميه.

الطب  -ا�ست�ساري  �سالح  اجمد  د.  اأو�سح  فيما 
قد  الفرد  لدى  النف�سي  ال�سغط  اأن  النف�سي- 
من  يعاين  فحينما  النظام,  خرق  يف  ي�سهم 
فاإن  ال�سارع,  اأو  العمل  اأو  البيت  يف  �سغوطات 
درجة  وجود  مع  وجدت  اإذا  ال�سغوطات  تلك 
فاإنها  للنظام,  املطلوب  االحرتام  نق�ص  من 
لي�ص  ذلك  ورمبا  االأنظمة,  اخرتاق  يف  ت�ساهم 
مربراً ولكنها ت�سهم يف ذلك, كذلك الدافع الذاتي 
االأمم  من  نحن  هل  مت�سائاًل:  االإن�سان,  عند 
اأو  االأبناء؟,  بداخل  الذاتي  الرقيب  تربي  التي 
كان  فكلما  اخلارجي؟,  الرقيب  فقط  تربي  اأنها 
املجتمع  كان  الذاتي  الرقيب  على  تركيز  هناك 
اأننا  م�سيفًا  والقوانني,  االأنظمة  الحرتام  اأقرب 
مع  التوجيهية  للتعبريات  �سياغتنا  يف  نركز 
اأن  دون  اخلارجي  الرقيب  دعم  على  االأبناء 
"يا ولد ال تفعل ذلك, ماذا يقول  ن�سعر, كقولنا: 
علينا النا�ص؟", فاملهم ماذا يقول علينا النا�ص, 
ولي�ص الأنه �سلوك خاطئ, لن�سهم يف تعزيز فكرة 
بناء على املتغريات اخلارجية, وذلك  الت�رضف 
لي�ص �سحيحًا من الناحية النف�سية الرتبوية, وله 
�رضورة  على  م�سدداً  االأنظمة,  باخرتاق  عالقة 
وجود العقاب, فاإذا مل يوجد الرادع وجد هناك 

املخالفة.

 
عائلة ال�سابة ) ز .م ( تبلغ من العمر 23 عام  من 
حالة  عن  ال�سابة  والدة  �سائلني  قار  ذي  حمافظة 
ابنتها "لقد دخلت عليها الغرفة فوجدتها قد �سنقت 
نف�سها وعند �سوؤالها عن ال�سبب اجابت نحن نعي�ص 
على "كد حالنا " وحالتنا املعا�سية حمدودة " وال 
اخر  جواب  املك  وال  احتياجاتها  تلبية  ن�ستطيع 
ادفع  ان  ا�ستطيع  ال  النني  انتحرت   . ؟؟  الجابتكم 

تكاليف العمليات اجلراحية
كما حتدثنا من احد املنتحرين بجرعة من االدوية 
املتنوعة  يبلغ من العمر ثالثون عام ف�سالناه عن 
�سبب انتحاره فاجاب "لقد ام�سيت �سنوات وانا اقراأ 
الجد  اجلامعة  اىل  وو�سلت  االمتحانات  واكملت 
نف�سي مبواجهة  و�سع اجتماعي دون ال�سفر وانا 
قناين  ببيعي  وعائلتي  عي�سي  لقمة  ك�سب  احاول 
يحتاج  الذي  ابي  مر�ص  واواجه  ال�سارع  يف  املاء 
ا�ستطيع  وال  خيالية  مببالغ  جراحية  عمليات  اىل 
توفري �سي منها فقررات ان انهي حياتي ,لكن اهلل 
مل ييكتب يل هذه النهاية ومت انقاذي يف امل�ست�سفى 
املدار�ص  اإحدى  يف  الثالثة  املرحلة  طالبة  اما   .
طلبت  والتي   , الديوانية  حمافظة  يف  املتو�سطة 
تتم�سك  التي  التقاليد  من  خوفًا  ا�سمها   ذكر  بعدم 
و�سديقتي  زميلتي  ان  لنا  اكدت  فقد  اأ�رضتها,  بها 
انتحرت, وف�سلت انهاء حياتها على االإذعان لرغبة 

اأهلها يف تزويجها ق�رضاً من ابن عمها .
و او�سحت  اأن "�سديقتي عانت ب�سبب خيار اأهلها 
وفر�سهم عليها الزواج من �سخ�ص مل ترغب به, من 
كاآبة وا�سحة, وكانت م�ستاءة طيلة الوقت, وتراجع 

م�ستواها العلمي ب�سكل وا�سح يف املدر�سة".
اقدمت على  حب�ص نف�سها  وا�سارت اىل �سديقتها  
النفط  مبادة  نف�سها  واغرقت  احلمام,  داخل 
االأمل كانت  �سدة  النار يف ج�سدها, ومن  واأ�رضمت 
اأهلها, وك�رضوا  انتبه  �سعور حتى  ت�رضخ من دون 
كانت  حيث  الدخول,  من  ومتكنوا  احلمام  باب 
م�سوؤولية  وحملتهم  االأخرية  اأنفا�سها  تلفظ  الفتاة 
�سيء  الندم ينفعهم يف  يعد  بنف�سها, ومل  ما فعلته 
بعدما �سنعوه باأنف�سهم وبابنتهم . يف حني  ا�سار 
اىل  قار   ذي  حمافظة  من  ح�سني  علي  ال�ساب  

والفتيات  ال�سباب  بني  االنتحار  حاالت  انت�سار 
حيث  االأخرية  االآونة  يف  ال�سارع  حديث  باتت 
اأو  حالة  حت�سل  اأن  دون  من  واحد  اأ�سبوع  مير  مل 
حالتا انتحار يف املحافظة , مبينا  ان ا�سبابه اما 
امل�ساكل  �سغط  او  نف�سية   او  اقت�سادية  تكون  ان 
يف  احلايل  الو�سع  يفر�سها  التي  االجتماعية 
قار  ذي  �رضطة  يف   م�سدر  ا�سار  كما   . املحافظة 
وفاة  حالة  تلقى  العام  ال�سطرة  م�ست�سفى  "باأن 
ل�ساب يف الـ 38 من عمره وقد اأ�سيب بطلق ناري 
يف الراأ�ص, م�سريا اىل ان ال�ساب اأقدم على االنتحار 
الواقع  داره  غرف  اإحدى  داخل  م�سد�سه  م�ستخدما 

ا�سباب  ال�سطرة دون معرفة  ال�سمال من مدينة  اإىل 
اإىل  ال�رضطة  من  اآخر  م�سدر  واكد   كما   . االنتحار 
األقى بنف�سه منتحرا  العمر  39 من  الـ  �سابا يف  اأن 
من على منارة م�سجد يف ناحية البطحاء ما اأ�سفر 
املنتحر  ال�ساب  ان  مبينا  الفور  على  موته  عن 
م�ساكل  ويعاين  اأطفال,  ثالثة  ولديه  متزوجا  كان 
اإفادات مقربني منه وم�سادر طبية". ويرى  ح�سب 
اأن تنامي ظاهرة  �سليم حممد  الباحث االجتماعي 
الفتيات,  خا�سة  ال�سباب  اأو�ساط  بني  االنتحار 
اأ�سباب عدة ,منها االأمنية واالقت�سادية  اإىل  يرجع 
واالجتماعية, و�سغط التقاليد واالأعراف الع�سائرية 

االآباء  فر�ص  عن  تنتج  كبت  حاالت  فيولد  عليهم, 
اأهوائهم  مع  تتما�سى  ال  خيارات  االأبناء  على 
�سا�سات  على  يعر�ص  ما  اإىل  اإ�سافة  ورغباتهم, 
االنتحار,  اإىل  تروج  م�سل�سالت  من  الف�سائيات 
وجتعل منه احلل االأمثل واخليار الوحيد, ف�ساًل عن 
بني  تبادله  يتم  وما  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ال�سباب". وبني حممد  اأن "�سغط االأهل على الفتاة 
اإما  باجتاهني,  تذهب  الفتاة  يجعل  عدة  مبربرات 
املوافقة على الزواج للخروج من دائرة �سيطرتهم, 
ع�سى اأن جتد مع الزوج حياة اأكرث حرية, ت�سمح لها 
النفوذ وفر�ص  ال�سيطرة وب�سط  باخلروج من دائرة 

ت�ست�سهل  الياأ�ص,  من  حالة  اإىل  الو�سول  اأو  االآراء, 
فيها املوت للخال�ص من �سغطهم .

كما واكد رجل الدين علي  ال�ساعدي من بغداد ان 
ابتعاد املرء عن اهلل يجعله يقرتب من املحرمات, 
اأبنائهم  جتاه  حقوقهم  معرفة  االآباء  على  ويجب 
وجميع  واالإ�سالم  عليهم,  اآرائهم  فر�ص  قبل 
العالقة  تنظم  �سوابط  و�سعت  ال�سماوية  الديانات 
املكلفون  عليها  حر�ص  لو  واأبنائهم,  االآباء  بني 
النف�ص  بقتل  ال�سباب  يفكر  باأن  احلال  و�سل  ملا 
التي حرم اهلل اإال باحلق".  وا�سار  ال�ساعدي ان ما 
عرفناه و�سمعناه من ق�س�ص, يدق ناقو�ص اخلطر, 
وعلى جميع املوؤ�س�سات الدينية واحلكومية املعنية 
املجتمع  ون�سطاء  واجلامعات,  الرتبية  ومنها 
الديني الوقوف بجدية, جتاه ما يح�سل من تفكك 
نواة  تعد  التي  االأ�رضة  لتفكك  نتيجة  املجتمع,  يف 
املجتمع, والعمل على و�سع برامج خا�سة يتم من 
خاللها ا�ستعادة الثقة باهلل والنف�ص, والتقيد بتعاليم 
االأديان لنحمي �سبابنا من االأفكار امل�سمومة التي 
البع�ص على زرعها يف جمتمعاتنا ليمزقها  يعمل 

ويفتتها لي�سهل ال�سيطرة عليها".
هذه  ت�ساعد  اأ�سباب  ان   الباحثون  بع�ص   ويرى 
العراقي  املجتمع  على  والغريبة  اخلطرية  الظاهرة 
حاالت  وتزايد  االقت�سادية  االأو�ساع  تردي  اإىل 
اال�رضية   الروابط  وتفكك  والت�سول  واحلرمان  العوز 
املجتمع,  على  الدخيلة  ال�سلوكيات  وبع�ص 
التي  والتغريات  النف�سية  ال�سغوط  اىل  باال�سافة 
 2003 عام  اأحداث  بعد  العراقي  املجتمع  �سهدها 
من  ت�ستدعي  احلالة  وهذه   . هذا  يومنا  وحتى 
املجتمع  ومنظمات  املخت�سة  والوزارات  احلكومة 
ايجاد  يف  اال�رضاع  اىل  الدينية   واجلهات  املدين 
يف  ت�ساهم  التي  اخلطط   وو�سع  املنا�سبة  احللول 
العراقي  املجتمع  يف  الظاهرة  هذه  ت�سارع  انهاء 
الظواهر  تلك  ملعاجلة  مركز  ا�ستحداث  منها   ,
االجتماعية وو�سع احللول للحد منها.  باال�سافة 
واأكادمييون  ومثقفون  متخ�س�سة  ندوات  عقد  اىل 
حاولوا  الذين  لالأفراد  ميدانية  زيارات  تنظيم  اإىل 
لهم,  املمكن  والدعم  الن�سح  وتقدمي  االنتحار 
واالجتماعية  النف�سية  اأزماتهم  من  النت�سالهم 

لالأخذ بيدهم واإعادة دجمهم باملجتمع.
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المطلوب توعية تبدأ من المنزل
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مل يبقى يل خيار �شوى �شنق 
نف�شي حتى يرتاح ابي وامي  

، لقد انهيت حياتي لعدم 
ا�شتطاعتي التحمل ، هذه 

احلياة ا�شبحت �شعبة ، املوت 
ا�شهل من البقاء معكم على قيد 

احلياة ، املوت ارحم يل من 
تنفيذ رغباتكم ...عبارات بداأ 

�شبابنا العراقي فتيات و�شبان 
يرتكونها لعوائلهم حتى يربرو 

�شبب �شنقهم النف�شهم .
ويف واقع االمر ان العائلة 

العراقية ا�شبحت امام موقف 
الحت�شد عليه عندما جتد احد 

ابناءها او بناتها قد انهى حياته 
�شنقا للتخل�ص من و�شع ما 

او حالة تفر�شها اال�شرة على 
ابناءها خا�شة يف املحافظات ، 

وقد يكون للهروب من جمتمع 
مري�ص فر�ص �شلطته على 

�شباب عانوا ومازالوا يعانون 
من  تر�شبات ثقافات مري�شة 

فر�شت عليهم .
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