
ا�ستعداداتها  رحلة  بداأت  البغدادية  العوائل 
اأعلنت  الذي  اجلديد  الدرا�سي  العام  ال�ستقبال 
�سارع  �سهد  حيث   ، انطالقه  الرتبية  وزارة 
اجلملة  بيع  ملكتبات  ب�سمه  امل�سهور  املتنبي 
املحال  عن  ف�سال  القرطا�سية  وم�ستلزمات 
العوائل  من  مكثف  توافد  والب�سطات،  ال�سغرية 
ممن با�رشت ا�ستعدادها للتهيئة ال�ستقبال العام 
والقرطا�سية  الدفاتر  بتوفري  اجلديد  الدرا�سي 
القرطا�سية  اأ�سعار  و�سهدت  الأبنائها،  املطلوبة 
يزداد  عليها  الطلب  اأن  خا�سة  كبريا  ارتفاعا 
كاهل  على  اآخر  ثقال  لت�سيف  املحافظات،  من 
الدرا�سة  مراحل  جلميع  الطالب  اأمور  اأولياء 
،وهذا ما يجعل جمانية التعليم بخرب كان �ساأنه 
تتقل�ص  التي  التموينية  البطاقة  مفردات  �ساأن 
الواحد  �سعر  كان  التي  الدفاتر   . عام  بعد  عاما 
باأربعة  االآن  �سعره  اأ�سبح  دينار  منها1500 
القرطا�سية  اأنواع  من  نوع  يبق  ومل  دينار  اآالف 
كبريا  ارتفاعا  وارتفع  اإال  باملدار�ص  اخلا�سة 
جدا وطالبنا وذويهم ال حول لهم وال قوة ،فهم 

يحتاجونها  التي  القرطا�سية  ل�رشاء  م�سطرون 
الذي  التعليم املجاين  اأيام  وبدوا يرتحمون على 
العراقيون  وي�ستذكره  فقط  الورق  على  ا�سبح 
ان  حديثه  يف  اكد   ) م   . )ف  الرتبوي   . بح�رشة 
بعد  عاما  يتدهور  العراق  يف  الرتبوي  الواقع 
املعنية  اجلهات  تفرج  و�سط  الهاوية  نحو  عام 
من  للحد  اجراءات  تتخذ  ان  دون  التعليم  بواقع 
خا�سة  التكاليف،  بع�ص  ان  اىل  م�سريا  ذلك. 
العديد  برتك  ت�سببت  والكتب،  القرطا�سية  �رشاء 
العمل  اىل  واالجتاه  الدرا�سة  مقاعد  الطالب  من 
التي  العي�ص  تكاليف  �سد  يف  اآبائهم  مل�ساعدة 
الكربى  امل�سكلة  اىل  الفتا  م�ستمر.  ب�سكل  ترتفع 
مر�ص  اىل  حتولت  انها  القرطا�سية  توزيع  يف 
ويقول  البلد.  يف  التعليم  م�ستوى  على  اثره  ترك 
اأ�سعار القرطا�سية �سهدت ارتفاعا  ،اإن  اأبو �سماح 
كبرياً يف اأ�سعارها مقارنة بالعام ال�سابق خا�سة 
مع اإغالق العديد من املنافذ التجارية عرب �سوريا 
،ب�سبب ما ت�سهده من اأو�ساع اأمنية غري م�ستقرة 
ميزانية  على  كبري  عبئ  اإ�سافة  �سبب  هذا  االأمر 

هذه  �رشاء  من  البد  اإذ  نفعل  ماذا  ،لكن  العائلة 
للطالب  توفرها  ال  املدار�ص  الأن  امل�ستلزمات 
وهو  حممد  �سامل  يت�ساءل  بينما  قوله.  بح�سب 
كانت  التي  التعليم  جمانية  اأين  لطالبني  والد 
واالآن  والقرطا�سية  الدفاتر  توفري  يف  ت�ساعدنا 
حتى الكتب اأ�سبحنا ن�سرتيها اغلب االأحيان وان 
ال�سابق  العام  مع  باملقارنة  القرطا�سية  )اأ�سعار 
تت�ساعف  ان  وحمتمل  كبرياً  ارتفاعا  �سهدت 
املو�سم  اقرتب  كلما  باالأ�سعار  االرتفاعات  تلك 
الدرا�سي. وا�ستدرك حممد يف حديثه ان ما مييز 
هذا العام ان االأ�سعار اأغلبها مت�ساوية بني اغلب 
بني  ت�سابهًا  هنالك  ان  البل  القرطا�سية  جتار 
توجد  وال  بالقرطا�سية  املتمثلة  الب�سائع  اغلب 
املدر�سية  امل�ستلزمات  جمال  يف  مبتكرات  اأية 
احلقائب  ت�ستقطب  باتت  العراقية  فاالأ�سواق 
 - فا�سل(  )مهدية  �سددت  بينما  ال�سينية. 
موظفة يف وزارة التجارة ان توزيع القرطا�سية 
يجب ان يكون قبل بداية مو�سم الدرا�سة باأيام. 
ان  على  م�رشة  الرتبية  وزارة  لكن  م�ستدركة: 
كل  بداية  مع  حمرج  موقف  يف  العوائل  ت�سع 
يف  يحتاج  الطالب  ان   : مو�سحة  درا�سي.  عام 
دفاتر   8 او   7 عن  يقل  ال  ما  درا�سي  يوم  اول 
لت�سجيل الدرو�ص والواجبات اليومية. واو�سحت 
املو�سوي: ان على وزارة الرتبية ان تعيد النظر 
مبينة:  عنها.  تتحدث  التي  التعليم(  )مبجانية 
القرطا�سية  ب�رشاء  تقوم  العوائل  من  الكثري  ان 
عن  الوزارة  عجز  بعد  اال�سواق  من  والكتب 
توفريها يف وقت منا�سب. موؤكدة: ان على وزارة 
الرتبية ان تخفف من االأعباء على العوئل ال ان 
تزيدها مثلما نالحظ. بينما قال اأبو ب�سري وهو 
�ساحب حمل يف �سارع املتنبي : هنالك تباين 
الب�سائع، فتجد ان هنالك من ي�سري  بني جودة 
مقارنة  اأ�سعارها  وارتفاع  ب�ساعته  متانة  اإىل 
بب�سائع تتميز باأ�سعارها املنخف�سة وكلها من 
جودة  بدرجات  وهي  ال�سني  هو  واحد  من�ساأ 
االأ�سعار  نرفع  ان  حقنا  ومن   ، اأي�سا  متفاوتة 
الذي  الوحيد  مو�سمنا  مبثابة  االأ�سهر  هذه  كون 
ت�سود  بينما  القرطا�سية  على  اإقباال  فيه  ن�سهد 
بالدرجة  املتنبي  �سارع  ومكتبات  اأ�سواق 
ك�ساداً  وتعترب  كثرية  قدمية  قرطا�سية  االأ�سا�ص 
على  الرتكيز  ب�سبب  الدرا�سي  العام  انتهاء  حال 
واأقالم  الدفاتر  ال�سيما  القرطا�سية  م�ستلزمات 
املحل  ل�ساحب  والكالم  ،لذا  اجلديدة  الر�سا�ص 
على  ي�ساعدنا  قليلة  بن�سبه  ولو  االأ�سعار  رفع 
اأ�سار  بينما  الكا�سدة  الب�سائع  خ�سارة  تعوي�ص 
اأي�سا ب�سحبة  الذي كان هو  احمد ح�سن  املعلم 
القرطا�سية  ل�رشاء  املتنبي  �سارع  يف  اأوالده 
الدفاتر  واأحجام  نوعية  حتديد  ان   : قال  حيث 
االأن�سطة  واأدوات  لها  التجليد  و�سكل  املطلوبة 
ملا  طبقا  تكون  وغريها  التقومي  ومتطلبات 

يحدده املعلم، وحقيقة هناك طالب ال يحافظون 
من  املعلم  يطلب  وعندما  القرطا�سية  على 
اأ�سياء  يطلب  بانه  املعلم  يتهم  توفريها  عائلته 
بان  االإدارة  وتتهم  العائلة  وتاأتي  معقولة  غري 
اأولياء  يغلق وتفتح معه جيوب  الطلبات ال  باب 
ان  باملقابل  جند  بينما  هوادة،  دون  االأمور 
رقابية  جهات  بتدخل  يطالبون  االأمور  اأولياء 
على االأ�سعار املبالغ فيها من املحال التجارية، 
بيع  يف  ت�ساهم  التي  املركزية  االأ�سواق  وفتح 
القرطا�سية واملالب�ص اأثناء الفرتة املدر�سية فقط 
. اما )ح�سنني حممد( -باحث اجتماعي يقول ان 
ارتفاع ا�سعار القرطا�سية وامل�ستلزمات الدرا�سية 
مقاعد  من  التالميذ  لت�رشب  ا�سافيا  �سببا  بات 
ارهقتها  االأ�رش  من  الكثري  م�سيفا:  الدرا�سة. 
ت�ستطيع  ال  وبع�سها  القرطا�سية  �رشاء  تكاليف 
توفريها، حممال وزارة الرتبية امل�سوؤولة الكاملة 
حممد  وتابع  التعليم.  قطاع  يف  يحدث  عما 
حديثه: وزارة الرتبية بالرغم من كل مما يحدث 
التالميذ  ت�ستوعب  ان  دون  االأيدي  مكتوفة  تقف 

بالعك�ص  مردفا:  اعادتهم.  حتاول  او  املت�رشبني 
اخر  واد  يف  وعوائلهم  والتالميذ  واد  يف  جندها 
امل�ستوى  يف  حلحلة  بحدوث  ت�سبب  الذي  االمر 
الدرا�سية.  املراحل  ولكافة  التالميذ  لدى  العلمي 
م�سريا اىل وجود تالميذ وعوائلهم فقدوا املعيل 
التي  القرطا�سية  ثمن  توفري  �سعوبة  بالتايل 
هي لي�ست الوحيدة يف طلبات الطالب الدرا�سية. 
كما يقول حارث �ساحب ب�سطة لبيع القرطا�سية 
تقريبًا  م�سابهة  كب�سطات  اأ�سعارنا  واحلقائب، 
تلك  من  الب�سائع  ن�سرتي  الأننا  املحال  الأ�سعار 
املحال وهام�ص ربحنا ال يتجاوز %7،5 فمثاًل 
 8500 ب�سعر  تباع  ورقة   100 الدفاتر  دزينة 
دينار وتباع يف املحال 9000 بـ –-10000
اإىل  ي�ساف  امل�سرتي  ورغبة  البائع  مزاج  ح�سب 
با�سترياد  يقومون  االأ�سا�سيني  اجلملة  جتار  ان 
وهم  واالأردن  وبريوت  ال�سني  من  الب�سائع 
يتحكمون باأ�سعار ال�سوق ولي�ص اأ�سحاب املحال 
والب�سطات. بينما علق �سالم ح�سن �ساحب حمل 
لبيع املالب�ص املدر�سية يف �سارع النهر وهو جملة 

األب�سة مدار�ص )ابتدائي – اإعدادي (نقوم  : �سنع 
املراحل  لكافة  البناتي  املدر�سي  الزي  بخياطة 
ونقوم بو�سع ليبىالت حتمل ا�سم حمالنا ولكن 
مكتوبة باللغة االإنكليزية وحتقق رواجا واإقباال 
تواكب  الأنها  ل�رشائها  الطالبات  قبل  من  كبريا 
على  موديالتها  تن�رش  (التي  )ال�سداري  موديل 
خمتلفة،  وق�سات  وموديالت  النت  �سفحات 
الذي  االأف�سل  املوديل  بانتقاء  الطالبات  فتقوم 
يجاري املو�سة واالأقم�سة طبعًا م�ستوردة حيث 
اإنتاج حملي ، واالأقم�سة املوجودة يف ال�سوق  ال 
هي من نوع البولي�سرت اأو من نوع الرتيفريا مع 
وجود خيط من القطن ،و�سعر البنطلون وحده من 
ومطلوب  مرغوب  وهو  و15000  1000دينار 

يف ال�سوق .
من  وهو  ال�سوق  يف  املوجود  القمي�ص  اأما 
البولي�سرت في�سل اإىل 20000 دينار وكان �سعره 
بع�ص  اأما  واالإعدادي(،  )للثانوي  فقط   12000
اليوم فيلجون ل�رشاء بناطيل وقم�سانا  االأهايل 

لالأوالد من النوع ال�سيني الأنه رخي�ص الثمن.

حممد علي طالٌب جامعٌي يقول " لالأ�سف اأ�سبح 
اإظهار مفاتن اجل�سم  اجلمال عند البع�ص يعني 
وخا�سًة  البنات  من  فالكثري  باحل�سمة،  ولي�ص 
جداً  �سيقًة  مالب�سًا  يلب�سن  نراهن  اجلامعة  يف 
اأغلب  اإن  اأنها طالبٌة، بل  وال يدل مظهرها على 
وكاأنهن  املاكياج  و�سع  يف  يبالغن  الفتيات 
ويت�سابقن  الفنانات   ويقلدن  زفاٍف  حفل  يف 
بجماٍل  اأنف�سهن  اإظهار  اأجل  من  بينهن  فيما 
�سوف  بذلك  باأنهن  ون�سني  لالأنظار  ملفٍت 
وانتقاٍد، فنحن  �سخريٍة  اأنف�سهن مو�سع  ي�سعن 
الفتاة  نحرتم  بل  فتاة  هكذا  جتذبنا  ال  ال�سباب 
اجلامعي  احلرم  بلب�سها  حترتم  التي  املحت�سمة 
جمتمٌع  ونحن  وخا�سًة  تعي�ص  الذي  واملجتمع 
�رشقٌي حتكمنا االأعراف والتقاليد فعلى البنات 
على  يتجاوزن  ال  واأن  الدين  حدود  يلتزمن  اأن 
املجتمع  عليها  تربى  التي  والتقاليد  االأعراف 
ت�سع  ملاذا   " يقول  كاظم   داود  اما  العراقي. 
املراأة نف�سها عر�سًة لكالم النا�ص الذي واإن كان 
النا�ص،  باأعرا�ص  وخو�ٌص  غيبٌة  فهو  حٍقّ  على 
فعلى املراأة التي حتب فعاًل اأن ترفع راأ�سها بني 
بكلمٍة  التفوه  يريد  ل�ساٍن  كل  وتقطع  املجتمع 
اإىل  اأ�سل  اأن  اأريد  وال  ترتدي مالب�سًا الئقًة،  اأن 
النقاب بل اأذكر املالب�ص التي ال ميكن الأحٍد اأن 
ا�ستفهاٍم،  عالمة  عليها  ي�سع  اأو  ب�سيٍء  يعيبها 
الأن الكثري من ال�سباب عندما يرى فتاًة مبلب�ٍص 
غري الئٍق فاإنهم �سوف يقولون عنها اإنها لي�ست 
فتاًة موؤدبًة وذات خلٍق �سيٍئ،  وهي بذلك �سوف 
امللب�ص  الأن  جيدٍة،  غري  �سمعًة  لنف�سها  جتلب 
التح�رش  ولي�ص  باالأخالق،  مقرتٌن  براأيي 
تربيًة  تلقت  قد  كانت  فاإذا  الفاح�ص،  بامللب�ص 
�سحيحًة من ذويها فاأنها ت�ستعيب لب�ص مالب�ٍص 
حتا�سب  �سوف  الذي  ج�سدها  ملعامل  فا�سحٍة 
فعلى  الدين،  خالفت  الأنها  االآخرة  يف  عليه 
الفتاة اأن حترتم نف�سها واأن تخاف اهلل �سبحانه 
تندم  ال  لكي  و�سلوكها  ت�رشفاتها  يف  وتعاىل 
فيما بعد الأن جمتمعنا �رشقٌي ال يرحم فعليها 
اأم �سهد ربة بيٍت  االلتزام بحدودها. فيما تقول 
" اإذا كانت الفتاة ترتدي مالب�سًا غري حمت�سمٍة 
وهي تتجول يف اأحد االأ�سواق بهذا املظهر فاإن 
ممن  فاأنا  �سلبيًة،  تكون  �سوف  االآخرين  نظرة 
ملا  �سحيحٌة  تربيتها  اأن  لو  واأقول:  �سينتقدها 
ج�سمها،  ملالمح  الفا�سح  اللب�ص  بهذا  خرجت 
واإنها غري متح�رشٍة الأن الثقافة هي اأن حترتم 
عليهم  تتعدى  وال  االآخرين  وحترتم  نف�سك 
وتعار�ص تقاليدك، لذا يف اأغلب االأحيان يعك�ص 
اإذا  وبالعك�ص  الفرد  اأخالق  اخلارجي  املظهر 

كانت فتاًة حمت�سمًة فاإننا نقول )بنٌت مرتبيٌة ( 
ويحرتمها الكثري ويت�سابق ال�سباب لل�سوؤال عن 
مكان بيتها من اأجل خطبتها، وهذا واقٌع ي�سهده 
تقاليده  يف  يختلف  �رشقٌي  فمجتمعنا  اجلميع، 
االأخالق  االآخرين ينبني على  ونظرته واحرتام 
وح�سن الكالم والت�رشف، فاأنا لدي فتاٌة بعمر 
لها  يجلب  ما  كل  ارتداء  على  ربيتها  الع�رشين 
االحرتام وير�سي اهلل �سبحانه وتعاىل، ون�ساأت 
اإال  تلب�ص  ال  االآن  وهي  الن�سيحة  هذه  على 
املالب�ص املحت�سمة وبنف�ص الوقت على املو�سة، 
فالتح�رش يكمن يف خمافة اهلل و احرتام الذات 
�رشورية  ال�سحيحة  والرتبية  االآخرين،  و 
لتقومي �سلوك الفتاة التي هي اأمانٌة يف اأعناقنا 
فعلينا اأن نحافظ عليها واأن )نطلع من خطيتها 
لالأ�سف   " وت�سيف  بالعامية.  يقولون  مثلما   )
ال�سديد، اإن بع�ص االأمهات يجربن بناتهن على 
ترغيب  اأجل  من  املحت�سم،  وغري  ال�سيق  لب�ص 
لكي  خلطبتها  يت�سارعوا  ولكي  بهن  ال�سباب 
اأكرث  اأن  ن�سيت  ولكن  م�سوؤوليتها،  من  تخل�ص 
املتم�سكة  املحت�سمة  الفتاة  يف�سلون  ال�سباب 
عائلًة  ليكونوا  احلميدة  واالأخالق  بالدين 
اأن االأم  حمرتمًة ملتزمًة بال�سحيح، فهم يرون 
حتمل  اأ�رشٍة  بناء  يف  ت�ساهم  من  هي  الفا�سلة 
حمت�سمٍة  غري  االأم  كانت  فاإذا  الكثري  القيم  من 
ال�سلوك  نف�ص  �سيكت�سبون  اأبنائها  اأن  فاأكيد 

"  اإن غاية البنات  والفكر. ويبني مروان طالل 
من ارتداء املالب�ص الق�سرية واإظهار املفاتن هو 
لال�ستقطاب واالإثارة، وبالتايل ن�سل اإىل مفهوم 
عن  ال�سباب  على  وال�سيطرة  االأنثوي  التمركز 
اأنها  البع�ص هذا على  االإثارة، وقد يعلل  طريق 
من باب  احلرية، لكن مفهوم احلرية التي ترتبط 
مبفهوم الغرائز هي حريٌة بائ�سٌة، ولو ا�ستنطقنا 
العقل الباطني وحررناه من كل القيود، �سنجده 
عدم  على  الفتيات  تلك  اأعماق  يف  ي�رشخ 
املحيطة  البيئة  اأن  اإال  ال�سلوك،  بذلك  القبول 
االأنا  تغليف  على  تعمل  واملثريات  بالبنات 
الفتيات  اإن بع�ص  لذا  اآخر،  العليا باإطاٍر خادٍع 
رغم  دنيويٍة  رغباٍت  وراء  ال�سري  على  جمرباٌت 
ال�سديد  ولالأ�سف  لذلك،  واملنطق  العقل  رف�ص 
جندهن يتفاخرن مبلب�سهن ويتمايلن ب�سريهن، 
وبذلك يجربن بع�ص ال�سباب على ال�سري ورائهن 
والنطق بكالٍم ال يليق بهن، ولكن هناك �سباٌب 
يتغزلون بهن فيدفعهن ذلك اإىل اال�ستمرار على 
لب�ص ما يلفت االأنظار، وهذا ت�سجيٌع خاطٌئ الأن 
وتف�سد  حدودها  وتتعدى  تنحرف  �سوف  الفتاة 
 " قال  التكريتي  بهاء  املحامي  اأما  اأخالقها. 
اإن االأخالق ال تقا�ص مبظهر االإن�سان اخلارجي، 
ترتدي مالب�ص  ومثقفٍة  اإن�سانٍة خلوقٍة  من  فكم 
املودة )ح�سب ما ي�سمونها( وكم من فتاٍة منقبٍة 
ال�سيت  �سيئة  ولكنها  عيونها  �سوى  تظهر  ال 

يثري  ما  هو  اخلارجي  املظهر  ولكن  واالأخالق، 
من  بات  )لذا  انتباههم  ويلفت  االآخرين  جدل 
واختيار  اخلارجي  باملظهر  العناية  ال�رشوري 
" من اجلهل  الالئق لدى كل جمتمع(. واأ�ساف 
القول باأّن احل�سارة مرتبطٌة مبلب�ص االإن�سان... 
هي  احل�سارة  التكنولوجيا،  هي  احل�سارة 
اأت�سور  فال  الت�رشيعات،  هي  احل�سارة  العلم، 
يف اأي حاٍل من االأحوال اأن اللب�ص العاري يدل 
ال�ستينات وال�سبعينات  على احل�سارة )) فجيل 
ومن خالل بع�ص ال�سور القدمية جندهم كانوا 
مالب�ص  من  واإثارًة  عريًا  اأكرث  مالب�سًا  يلب�سون 
بالتطور  مرتبٌط  هذا  اأّن  اأعتقد  فال   ،)) اليوم 
واحل�سارة بل مع احرتامي هي جمرد تقوالٍت 
مزمنٍة.  مراهقٍة  مرحلة  من  يعانون  ل�سباٍب 
فرباأيي اأّنه ال مانع من ارتداء اأي ملب�ٍص عادٍي 
لفتاٍة عاديٍة )ال مالب�ص �سبه عارية، وال مالب�ص 
تطمر املراأة( ويف جميع االأحوال يجب مراعاة 
البيئة التي ت�سكن فيها املراأة فاملدينة تختلف 
النواحي  عن  يختلف  والق�ساء  الق�ساء  عن 
ولكن  وهكذا...  والق�سبات،  النائية  والقرى 

م�سكلتنا اأّن كل �سيٍء لدينا مبالٌغ ومغاىًل فيه.
 فيما ترى اأ�ستاذة يف اإحدى اجلامعات االأهلية 
بالكثري  تدفع  التي  االأ�سباب  اأحد  التقليد  اإن   "
من الفتيات اإىل لب�ص الهندام غري الالئق، فاإين 
الفنانات  تقليد  يف  يت�سابقن  الطالبات  اأرى 

ال�سيق  وامللب�ص  ال�سعر  ق�سات  يف  واملمثالت 
قد  الرتكية  امل�سل�سالت  ثقافة  فاإن  واملاكياج، 
ال�سباب، ولالأ�سف، فقد  اأخالق  على  اأثرت كثرياً 
كنا  حيث  �سابقًا،  عليه  هو  عما  احلال  اختلف 
بالرتبية  تقاليدنا وجمتمعنا وملتزمني  نحرتم 
تقليد  نحاول  ومل  والدينا،  من  تلقيناها  التي 
غرينا اإال باالأمر اجليد، لكن يف هذا الزمان نرى 
النفو�ص قد تغريت واأ�سبح اجليل احلايل ال يبايل 
مبلب�سه،  يتباهى  بل  باالآخرين،  وال  بالتقاليد 
الذين  ال�سباب  بع�ص  نف�سيًا  يوؤذي  قد  ذلك  واإن 
�رشاء  ي�ستطيعون  ال  الأنهم  الفقر  من  يعانون 
ال�رشقة  اإىل  بالبع�ص  يدفع  مما  جديٌد،  هو  ما 
كلما  ت�ستعل  التي  الغرية  نار  اإطفاء  اجل  من 
يكون  ما  اأح�سن  يرتدون  الطالب  اأقرانهم  راأوا 
االأهل متابعة  لذا على  الثمن،  ومن من�سٍئ غاِل 
بكل  يوجهوهم  واأن  الفتيات  وخا�سة  اأوالدهم 
وح�سابه  باهلل  يذكروهم  واأن  �سحيٌح  هو  ما 
وهذا االأهم، وعلى الطالبات اأن ال يقلدن غريهن 
ما  يلب�سن  واأن  اجلامعي  احلرم  يحرتمن  واأن 
العزيز  عبد  هند  وت�سري  كطالبات.  بهن  يليق 
اإخت�سا�ص علم االإجتماع اىل ان " هناك موجٌة 
اخلارج  من  امل�ستورد  االأخالقي  االإنفتاح  من 
وغري املعهود لدينا يف اآدابنا العامة وتقاليدنا 
اجتاحت  املوجة  هذه  واإن  الرتاثية،  واأعرافنا 
فالتعري  وخميفٍة،  وا�سحٍة  ب�سورة  �سبابنا 
ولب�ص امللب�ص غري املحت�سم تعد م�سكلًة ويعاين 
منها جمتمعنا وحتتاج اإىل حلوٍل �رشيعٍة، لكي 
اأعرافنا وتقاليدنا وتراث جمتمعنا،  ال نفقد كل 
يدركن  ال  الفتيات  اأغلب  اإن  ال�سديد،  ولالأ�سف 
االأمر  ذلك  خطورة  مدى  ويجهلن  به  يقمن  ما 
عليهن ف�سوف ينظر لهن بنظرٍة غري الئقٍة مت�ص 
اإذا كانوا   باأهاليهن  اأخالقهن و�سيلحقن اخلزي 
ال يعلمون مبا تلب�سه بناتهم، الأن بع�ص البنات 
عندما يخرجن يلب�سن ملب�سًا اآخر، وهذا ما تفعله 
بع�ص طالبات اجلامعات حيث يقمن بتبديل ما 
ارتدينه يف البيت  من اأجل اإظهار جمالهن اأكرث 
وكذلك الإغراء ال�سباب،واإن البع�ص منهن يقلدن 
داخلهن،  يف  تثار  التي  الغرية  ب�سبب  غريهن 
فتحاول الفتاة  البحث عن ما قد يجعلها اأف�سل 

من غريها، واإن هذا الت�رشف بالتاأكيد خاطئ.
واأن  اأخالقها  على  حتافظ  اأن  الفتاة  على  لذا 
تدرك جيداً اأن ال�سمعة الطيبة واالأخالق احل�سنة 
اأعلى  اإىل  الفتاة  ترتقي  وبهما  بثمن  تقدر  ال 
ال  واأن  اهلل  بحدود  االلتزام  فعليها  امل�ستويات، 
ترك�ص وراء اأهوائها ورغباتها الطائ�سة، وعلى 
االأهل متابعة ابنتهم واأن يحا�سبوها اإن اأخطاأت 
الأن املتابعة واملحا�سبة والتوجيه اأ�سا�ص تقومي 

�سلوك الفتاة.
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لكل واحٍد منا حريٌة �صخ�صيٌة ال 
ميكن الأحٍد التدخل فيها يف اأكرث 

احلاالت, وهذه احلرية تدور 
�صمن نطاق الرتبية والتقاليد 

والبيئة التي نعي�ش فيها, والتي 
حتتم علينا االن�صجام مع واقع 

املجتمع الذي نحن فيه. لكن 
هناك حرياٌت ت�ؤثر على املجتمع, 

منها امللب�ش غري املحت�صم, فاإن 
بع�ش ال�صباب وخا�صة الفتيات 
يرتدين مالب�ش غري الئقٍة, كاأن 

تك�ن �صيقًة و�صفافًة تظهر فيها 
تقا�صيم اجل�صم, اأو قد تك�ن 

ق�صريًة جدًا, فالبع�ش يعتربه 
حت�صرًا ومتدنًا وثقافًة وم��صًة, 

والبع�ش االآخر يعتربه مف�صدًة 
لالأخالق ومنافيًا للدين والتقاليد 

واالأعراف الع�صائرية...
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