
اإن مما ل يختلف فيه اثنان، ما ت�ؤديه الأفالم   
يف  وم�ؤثر  فعال  دور  من  والعربية،  الأجنبية 
وال�شباب  عامه  ب�ش�ره  املجتمعات  ت�جيه 
جممل  يف  عليهم  والتاأثري  خا�شة،  ب�ش�ره 
والأخالق  العقائد  يف  املختلفة،  ق�شاياهم 
احتلت  حيث  والقت�شاد،  وال�شيا�شة  وال�شل�ك 
حياتهم  يف  كبرياً  حيزاً  وم�شامينها  الأفالم 
ي�شتطيع�ا  ل  ال�شباب  اأن  لدرجة  الي�مية، 
تعر�شها  التي  الأفالم  خمتلف  عن  ال�شتغناء 
و�شارت  ال�شينما،  دور  اأو  الف�شائية  القن�ات 
ونظامهم.    حياتهم  تركيبة  من  جزءاً  متابعتها 
اإن من يرى واقعنا الي�م، يجد ع�رشات بل مئات 
مك�نات  روؤو�س  وتدير  ت�جه  التي  الأفالم، 
ال�شباب  فئة  وخ�ش��شا  العراقي،  املجتمع 
وامل�شلمني منهم على وجه التحديد، مع اأن كثريا 
من هذه الأفالم ل تخدم ق�شايا الأمة على ال�جه 

يتعمد  وبع�شها  تتجاهلها،  اأنها  بل  املطل�ب، 
ما  خالل  من  والقيم،  والعرف  بالدين  الإ�رشار 
�ش��شت  ثقافية  اأفكار  من  الأفالم  تلك  تبثه 
عق�ل ال�شباب العراقيني.  رمبا يك�ن الكالم عن 
الظ�اهر  من  الي�م،  وم�شم�نها  الظاهرة  هذه 
قد  مق�مات  من  لها  ملا  الكربى،  الأهمية  ذات 
حياة  عليها  تق�م  التي  الأ�ش�س  حقيقة  قلبت 
هذه  مع  الت�ا�شل  اإن  الإ�شالمية،  املجتمعات 
الأفالم حتمل معها �شلبياتها وايجابياتها، وما 
يهمنا هنا ه� ك�شف اجلانب امل�شيء منها حتى 
الإمكان  قدر  ال�ق�ف  بعد  ونتحا�شاه،  نتجنبه 

على اأفكارها وم�شامينها اخلطرة.
 من �شلبيات الأفالم تلك الأفكار التي ت�شتهدف 
الأخالق، من خالل بث ال�شم�م الفكرية الداعية 
انهيار  ت�شبب  ما  ومنها  والنحراف،  الزلل  اإىل 
البنية الأخالقية لالأ�رشة من خالل عر�س اأفالم 

الفاح�س  والتربج  والعنف،  واجلرمية،  اخليانة، 
فا�شحة(  )اأفالم  وج�د  واأي�شا  لل�شباب،  املثري 
والدينية  الأخالقية  القيم  على  خطراً  ت�شكل 
عن  خط�رة  تقل  ل  فهي  امل�شلمني،  لل�شباب 
الأن�اع الأخرى لالأ�شلحة املدّمرة، وهدفها واحد 
ه� البتعاد عن القيم والأخالق، وت�شتهدف كل 
من  وعاداته،  تقاليده  على  للحفاظ  ي�شعى  من 
تدين  ح�شاب  على  الدولرات  ماليني  جني  اأجل 

اأخالق املجتمع وال�شباب.
 العنف يف اللقطات املثرية

العنف  ال�شينمائية  الأفالم  �شلبيات  ومن   
الثقافة  هذه  بدت  فقد  عرو�شها،  يف  املت�اجد 
وا�شحة من خالل جت�شيدها يف بع�س اللقطات 
من  العديد  وهناك  الف�شائيات،  يف  املعرو�شة 
والذي  العنف،  طياتها  يف  حتمل  التي  الأفالم 
من املمكن اأن ي�ؤثر يف �شكل كبري على امل�شاهد 
العنف،  اأفالم  م�شاهدة  بكرثة  املنهمك  وخا�شة 
فهي  الكارت�ن  واأفالم  الأطفال  برامج  حتى 
�ش�را  لالأطفال  ينقل  الذي  العنف  من  تخل�  ل 
ال�شل�كية  والأفعال  بالعنف،  وممل�ءة  م�ش��شة 
قامت  امل��ش�ع  هذا  لأهمية  ونظرا  العنيفة.  
ا�شتطالعية  بج�لة  املعل�ماتية(،  النباأ  )�شبكة 
اأ�شبابها و�شلبياتها،  ح�ل هذه الظاهرة ملعرفه 
املجتمع،  على  تداعياتها  من  التقليل  وحماولة 
املخت�شني،  من  عدد  اإىل  بت�شاوؤلت  فت�جهنا 
ومن يهمهم الأمر واأ�شحاب ال�شاأن.  هل اأن الفلم 
اإىل  وي�ؤدي  املنحرف  ال�شل�ك  يربر  ال�شينمائي 

ال�شطراب يف القيم الأخالقية؟
علم  ال�شعدي/  الر�شا  )عبد  الدكت�ر  اأجابنا   
يف  مبا�رش  اأثر  ذات  ال�شينما  اإن  قائال:    نف�س( 
واملعاك�شات  التقليد  طريق  عن  النحراف، 
متجد  التي  واملغامرات  الب�لي�شية،  لالأفالم 

اجلرمية وخمالفة للقان�ن.
اأي  ال�شباب،  اأحد  اىل  التايل  بال�ش�ؤال  وت�جها   
اأو  الدراما  اأو  )الأك�شن(  تف�شل  الأفالم  من  ن�ع 
ت�ؤثر  الأفالم  اأن  تعتقد  الك�ميدية، وهل  الأفالم 

بك ايجابيا اأم �شلبيا؟.
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عاما، قائال:
على  حتت�ي  لأنها  الأك�شن،  اأفالم  اأف�شل  اآنا    
م�شاهد جميلة ومثرية من العنف واإطالق النار، 
والتحديات الذي يخ��شها بطل الفلم، وبالتاأكيد 
ت�ؤثر بي الأفالم من جانبني، الأول ايجابي: وه� 
حتدي ال�شعاب ومعرفه ال�شرب وما نح�شل عليه 
لدي هذه  تنمي  ال�شلبي فه�:  اأما اجلانب  اأخريا. 
وهنا  الآخرين،  �شد  والعدائية  العنف  الأفالم 
اجلانب  اأخذ  وكيفية  باأفعايل  اأحتكم  اأن  ميكن 

املفيد من الفلم.  واأجابتنا ال�شابة )زهراء خالد( 
عن ال�ش�ؤال نف�شه، قائلة:

الدراما وامل�شل�شالت  الأفالم  اأف�شل   من جانبي 
بع�شها  رائعة،  ق�ش�شا  تقدم  لأنها  املدبلجة، 
تك�ن مطروقة يف املجتمع والبع�س الآخر تك�ن 
ب�شكل خيايل نابع من فكر امل�ؤلف، لكن ل نن�شى 
اأن هذه الأفالم ت�ؤثر على بع�س الفتيات ب�شبب 
النق�س امل�ج�د يف بع�س ال�شخ�شيات، وي�شبح 
طريقا لعمل املحرمات وهذه ما ت�جد يف بع�س 
الأفالم، اأما اأنا فاأفكر يف الفلم لأخذ امل�عظة من 
ق�شه الفلم، واأتعلم اأ�شاليب م�اجهة ال�شعاب يف 

احلياة.
 اأما حممد عبد الكرمي، وه� رغم حداثة �شنه اإل 
اأنه مثقف وقارئ بالدرجة الأوىل، وله وجهة نظر 
املنتج  يهم  ما  فقال:  العنف،  اأفالم  عن  خا�شة 
املحرتف  ال�شينمائي  املنتج  اأو  الي�م  الأمريكي 

اأول،  الأرباح كهدف  من  ن�شبة  اأعلى  ه� حتقيق 
ال�شهرة،  اأجل  من  املهمة  اجل�ائز  عن  البحث  ثم 
ل  فهذه  اأ�رشار  من  النا�س  على  ينعك�س  ما  اأما 
تعنيه، من هذا املنطلق علينا اأن نتعامل مع هذا 

الن�ع من الأفالم ونقلل من اأهميتها.
 تاليف وتقليل �شلبيات الأفالم

 اإن و�شع اآليه عمل اأو ا�شرتاتيجيه ملنع �شلبيات 
جادين  نكن  مل  ما  جمديه،  تك�ن  ل  قد  الأفالم 
بالعقل  والتحكم  اأنف�شنا،  �شه�ات  منع  يف  فعال 
اإلينا منها، وحتى نتالفى  واملنطق، يف ما يرد 
البنية  يف  تتغلغل  باتت  والتي  ال�شلبيات،  هذه 
غري  اأو  املنا�شب  بتقبلنا  والقيمية  الجتماعية 
بع�س  نحدد  اإن  علينا،  يجب  لذا  لها.   املنا�شب 
الظ�اهر التي من املمكن اأن تك�ن ذات مرتكزات 
يجب  ومنها،  الأفالم  �شلبيات  لتجنب  اأ�شا�شية 
اجليد،  ال�عي  خالل  من  ذاتيا  النف�س  حت�شني 

مبا ه� قادم عرب الأفالم، والتنب�ؤ مبا حتمله يف 
طياتها من �شم�م غريبة يف الفكر املنحرف، لذا 
يجب اأن يك�ن لدينا عينا فاح�شه وعقال واعيا 

مييز بني النافع من ال�شار.
عمليه  يف  كبري  دور  الأ�رشة  على  يقع  كذلك   
ي�شاهدونه  ما  يف  ومراقبتهم  ال�شباب،  �شبط 
ه�  ما  متابعه  على  وحثهم  واأفالم،  برامج  من 
ل  واأي�شا  �شار،  ه�  ما  كل  ونبذ  ومثمر  مفيد 
العاطفي والنف�شي بني  الت�ا�شل  بد من ت�شجيع 
اأفراد الأ�رشة ال�احدة اإذ اأن احلل قد ل يك�ن يف 
املفيد  اختيار  وامنا  نهائيا،  الأفالم  عن  البعد 
منها، وهناك اأمر اآخر ميكن اأن ن�شتفيد منه وه� 
الإ�شالمي،  العربي  الرتاث  اإىل  اللج�ء  �رشورة 
باعتباره م�شدرا ثريا مل�اجه حتديات الع�ملة، 
وعامال م�شاعدا لت�شكيل جتان�س ذهني وروحي 

بني �شباب الأمة.

العامة  ال�ش�ارع  يف  نحبه  منهم  اخر  ق�شم  ق�شى  فيما 
ب�شبب تفاقم او�شاعهم ال�شحية وازماتهم النف�شية.

للعام   4 ان امل�رشع قد و�شف يف املادة   بالرغم من 
1985 جميع احلالت والحتياجات التي يتم ت�فريها 
للم�شن يف دور الي�اء ، لكن مل يلتفت اىل مراحل ت��شيع 
تلك الدور وتط�يرها مع ازدياد احلالت الن�شانية ملن 
تقطعت بهم ال�شبل ل�شباب وظروف خمتلفة ، فا�شبحت 
للرعاية  امل�شتحقني  ا�شتيعاب  ولت�شتطيع  مكتظة 
النف�شية والجتماعية .  يف احدى دور رعاية امل�شنني 
جتاوزت  قد  امراأة  كانت   ، ببغداد  الر�شافة  بجانب 
ال�شتني عاما جتل�س ل�حدها على �رشير حديدي وهي 
متعن النظر يف اجلدار بذهن �شارد ، فقد ا�شتذكرت تلك 
ال�شن�ات التي كانت فيها ام وت�شهر على تربية ابنائها 
تعب  وغ�شة  المل  بحرارة  انهمرت  وبدم�ع   ، الربعة 
لربعني عاما ذهبت هدرا من دون جمازاة كانت الم 
) جليلة ( 63 �شنة ، تبكي على ما ا�شابها من ابنائها 
ب�شبب  معها  العي�س  زوجاتهم  رف�شت  الذين  الذك�ر 
ابنتها  فيما كانت   ، لعناية خا�شة  مر�شها وحاجتها 
ال�شغرى غري قادرة على ا�شطحابها لبيت زوجها يف 
اللج�ء اىل دور رعاية  ، فا�شطرت   ال�شليمانية  مدينة 
امل�شنني بعد ان ت�فى زوجها وتقا�شم ابناوؤها مرياث 

البيت وذهب�ا اىل حياتهم اخلا�شة تاركني امهم على 
قارعة الطريق . 

احد ال�شاكنني يف دور رعاية امل�شنني )رف�س الف�شاح 
عن ا�شمه( قال : انه كان م�ظفا مرم�قا بدرجة مدير 
لكن   ،  1980 العام  الدولة يف  احدى وزارات  عام يف 
بعد احالته على التقاعد ، ا�شبح غري مرغ�ب به داخل 
منزله وبداأت زوجته حتر�س ابناءه �شده ، حتى قام�ا 
 ، القارب  اىل  فيها  يلجاأ  وكان  مرة  من  اكرث  بطرده 
ولكن لميكن ال�شتمرار يف العي�س بهذه الطريقة المر 
منطقة  يف  امل�شنني  رعاية  دخ�ل  اىل  ا�شطره  الذي 
 ، �شن�ات   7 من  اكرث  منذ  فيها  يعي�س  وه�  الكاظمية 
وتعهد بعد مماته بان يهب امالكه اىل الفقراء وامل�شنني 

من دون ان يرتك لولده اي �شيء.
عليهم  يغلب  امل�شنني  رعاية  دور  يف  العامل�ن  اما 
 ، الدار  يف  املقيمني  مع  التعامل  يف  الن�شاين  اجلانب 
ب�شبب اعمارهم الكبرية وما يعان�نه من ظرف نف�شي 
واجتماعي و�شحي، ب�شبب ا�شطهادهم من قبل البناء 
والتخلي عنهم بعد �شن�ات من الرعاية والهتمام حتى 
ا�شبح�ا على ماهم عليه ، احدى امل�ظفات يف الدار ) 
�س. ف( قالت :  دور اي�اء امل�شنني بحاجة اىل ت��شعة 
وتط�ير فهي ابنية قدمية ومل تعد ت�شع العداد املتزايدة 
الطبيعية  غري  الو�شاع  بعد  وخ�ش��شا   امل�شنني  من 
و�شياع  ت�شتت  من  انتجته  وما  البالد  بها  مرت  التي 
القت�شادية  اح�الهم  وتغري  وال�رش  الع�ائل  لبع�س 
ت��شعة  من  املق�ش�د  لي�س   : وا�شافت   ، والجتماعية 
او  ابائهم  نبذ  يف  النا�س  ترغيب  امل�شنني   اي�اء  دور 
ت�شجيع كبار ال�شن على ترك بي�تهم لب�شط م�شكلة ، بل 

ا�شتيعاب احلالت امللحة وال�رشورية عندما  من اجل 
لي�جد بديل حللها غري دور اي�اء امل�شنني .

ال�شيخ خالد عبد الكرمي )53(  عاما ، رجل دين وباحث 
يف الفقه وال�رشيعة قال : ان من اكرث ال�شباب امل�ؤدية 
الدولة  دور  اىل  امل�شنني  والمهات  الباء  جل�ء  اىل 
الليايل   و�شهر  التعب  ونكران  العق�ق  ه�  لرعايتهم 
لمتلك  زوجة  اولرغبة  مبال  طمع  او  انانية  لدوافع  
نف�شها  لتحا�شب  مايكفي  الخالق  وح�شن  املروءة  من 
 ، والديها  �شنا ومبقام  اكرب منها  على معاملة من هم 
الرتبية والتن�شئة املنزلية تلعب دورا كبريا يف تثبيت 
ق�اعد   ، الجتماعية  والتقاليد  والعادات  القيم  مبادئ 
وا�شبح  الدني�ية  املغريات  ب�شبب  تغريت  ال�شل�ك 
البناء ينبذون اباءهم وامهاتهم بعد الكرب او املر�س 
ويلق�ن بهم يف امل�شحات ودور امل�شنني ، وهذا المر 
البناء  تلزم  ان  الدولة  على  ويجب  �رشعا  مقب�ل  غري 
خالل  من  الرعاية  حالت  باق�شى  الب�ين  برعاية 
ت�رشيع ق�انني ملزمة ملحا�شبة كل من ي�شيء معاملة 
لتك�ن  وان  مر�شهم  او  وعجزهم  كربهم  يف  اب�يه 
للتخل�س من خدمة  �شهلة  و�شيلة  امل�شنني  رعاية  دور 
او  البناء  تتعلق مبزاجية  ، ول�شباب  الب�ين  ورعاية 
زوجاتهم  او طمعهم مبرياث ومال ، وعلى دور امل�شنني 
ان تطلب من اجلهات الق�شائية وامل��ش�شات احلك�مية 
لبناء  املعي�شية  الو�شاع  وتق�شي  متابعة  املعنية 
مالية  مبالغ  وا�شتقطاع  الرعاية  دور  يف  امل�دعني 
من رواتبهم ودخلهم ل�شالح الب او الم الذي تتكفله 

الدولة بدل عن اولده .
يف  النف�س  علم  ا�شتاذ  ال�رشاي  الرحيم  عبد  الدكت�ر 

دور  اىل  اللج�ء  ازدياد طلب  بغداد حتدث عن  جامعة 
رعاية امل�شنني قائال : كحالة ان�شانية لت�جد م�شكلة 
�شبل  بهم  انقطعت  �شن  لكبار  رعاية  دور  ت�فر  ان  يف 
احلياة والت�ا�شل مع ع�ائلهم ل�شباب خمتلفة وكثرية 
، لكن ان تتح�ل اىل ظاهرة جمتمعية تت��شع مع مرور 
الجتماعية،  القيم  منظ�مة  اختالل  ب�شبب  ال�قت 
ب�شبب  وامهات  اباء  لي�اء  الدور  مئات  اىل  ف�شنحتاج 
من  رغبة  ل�ج�د  او  والعائلية  ال�شخ�شية  خالفاتهم 
خدمة  من  للتخل�س  جميعها  او  ال�رشة  افراد  بع�س 

ذويهم ب�شبب العجز او املر�س.
القيم  منظ�مة  بناء  يف  النظر  يعاد  ان  لبد  ولذلك 
املدار�س  خالل  من  الجتماعية  والتقاليد  والعادات 
بال�شافة   ، املدين  املجتمع  ومنظمات   واجلامعات 
يف  والقان�نية  الق�شائية  الدولة  م�ؤ�ش�شات  تدخل  اىل 
يف  ال�الدين  حق�ق  انتهاك  من  حتد  ق�انني  ت�رشيع 
حالت كرب ال�شن او املر�س او اي حالة اخرى ت�شتدعي 
رعاية خا�شة من العائلة ،  وا�شاف ال�رشاي : امل�شاألة 
ون�ع  والثقافة  التفكري  مب�شت�ى  متعلقة  ذاتها  بحد 

من  املراأة  او  الرجل  ي�شكن  ان  معيبا  ولي�س   ، الرتبية 
كبار ال�شن يف دور اي�اء الدولة ، فحتما ت�جد ظروف 
قاهرة ت�شتدعي ان يلجاأ ه�لء النا�س اىل دور امل�شنني 
امل�شنني  رعاية  دور  ون��شع  نزيد  ان  من  بدل  ولكن   ،
علينا ان نفكر بطرق وو�شائل حتد او تقلل من ازدياد 
ومن   ، الجتماعية  الرعاية   لدور  يلج�ؤون  من  اعداد 
جانب اخر لي�جد �شري يف ان ت��شع الدولة دور رعاية 
حالة  ك�نها  خمتلفة  ج�انب  من  بها  وتهتم  امل�شنني 
من  وحتد  باملجتمع  الدولة  اهتمام  تعك�س  ان�شانية 

ت�رشد وت�ش�ل ممن لماأوى لهم ب�شبب ظروف قاهرة .
دور  ان  اكدت  الجتماعية  وال�ش�ؤون  العمل  وزارة  اما   
لها،  ال�شتيعابية  الطاقة  جتاوزت  بغداد  يف  امل�شنني 
با�شتقبال  املحلية  احلك�مات  ال�زارة  طالبت  فيما 
مدير  وقالت  املحافظات.  دور  يف  العا�شمة  م�شني 
عبري  ال�زارة  يف  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  دائرة 
للم�شنني  دارين  متتلك  بغداد  العا�شمة  ان   : اجللبي 
من  نزيل   100 وت�شم  الر�شاد  منطقة  يف  اأحداهما 
وت�شم  ال�شليخ  منطقة  يف  والأخرى  اجلن�شني،  كال 
الطاقة  جتاوزتا  قد  الدارين  ان  اىل  م�شرية  نزيال،   34
من  املزيد  ي�شتدعي  ما  لهما  املحددة  ال�شتيعابية 
اجل  من  املحلية  احلك�مات  مع  والتن�شيق  التعاون 
اي�اء  بغية  املحافظات  دور  اىل  امل�شنني  باقي  ار�شال 
ان   : وا�شافت  الدولة.  دور  الن�شانية يف  احلالت  تلك 
هناك دوراً يف بع�س املحافظات ل ت�شم �ش�ى اعداد 
قليلة، اذ ل ي�جد �ش�ى اربعة نزلء يف داري الب�رشة 
وذي قار، فيما ت�شم دار امل�شنني يف حمافظة بابل 34 
مي�شان  حمافظة  اما   ،26 ال�رشف  النجف  ودار  نزيال 
فت�شم دارها  22 نزيال وكرك�ك 18 ، يف حني ت�شم 

دار الي�اء يف حمافظة كربالء 38 نزيال.
وا�شارت اجللبي اىل ان ال�زارة تردها حالت ان�شانية 
من خالل م�اقع الت�ا�شل الجتماعي وو�شائل العالم 
مل�شنني  فردية  وحالت  فقرية  ا�رشاً  تخ�س  الخرى 
يف  داعية  واملحافظات،  بغداد  من  وم�رشدين  وعجزة 
ال�قت ذاته، احلك�مات املحلية اىل املزيد من التعاون 
الذين  وامل�رشدين  للم�شنني  الن�شانية  احلالت  وقب�ل 
مبخاطبة  م�شتمرة  ال�زارة  ان  �شيما  ل  ر�شدهم،  يتم 

املحافظات 
ب�شاأن ذلك. واو�شحت مديرة دائرة ذوي الحتياجات :  
ان الدور الي�ائية ومعاهد الع�ق وريا�س الطفال مل 
تعد �شمن م�ش�ؤولية وزارة العمل وال�ش�ؤون الجتماعية 
جمال�س  م�ش�ؤولية  من  ارتباطها  فك  بعد  وا�شبحت 
ان  مبينة  ال�شالحيات،  نقل  لقان�ن  وفقا  املحافظات 
ال�زارة خاطبت المانة العامة ملجل�س ال�زراء لغر�س 

ا�شتثناء تلك الدور من هذا القان�ن وجعلها تابعة
الدور  ان تلك  الرغم من  انه على  لها. وذكرت اجللبي   
ا�شبحت من مهام املحافظات بعد انتقال �شالحياتها، 
التي  الن�شانية  احلالت  تتابع  تزال  ل  ال�زارة  ان  ال 
تخ�س امل�شنني وامل�رشدين يف عم�م املحافظات وهذا 
يدخل �شمن واجباتها الن�شانية والخالقية جتاه تلك 

ال�رشيحة.

استطالع.. كيف تؤثر السينما في سلوكيات الشباب؟

عقوق األبناء وقلة التخصيص المالي.. دور المسنين تتجاوز طاقتها االستيعابية
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 مل تعد دور ايواء امل�سنني 
قادرة على ا�ستيعاب 

االعداد الكبرية ملن 
القى بهم الزمان على 

قارعة الطريق ، اثرياء 
وا�سحاب منا�سب رفيعة 

وفقراء جمعتهم  بيوت 
�سغرية متوا�سعة تدار 

بتمويل حكومي من قبل 
وزارة العمل وال�سوؤون 

االجتماعية ، لكن قلة 
التخ�سي�ص املايل اثرت 
يف بقاء تلك الدور على 
حالها دون التو�سع يف 
ان�ساء م�ساريع خا�سة 
بامل�سنني الذين امتهن 

الكثريون منهم الت�سول 
واملبيت يف احلدائق 

العامة او بالقرب من دور 
العبادة . 
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