
تختلط الأمور على كثري من الأزواج الذين “ميّنون” 
جتد  حني  يف  الأمور،  ببع�ض  زوجاتهم  على 
يقدمونه هو حق  اأو  الأزواج  به  يقوم  الزوجات ما 

لهن وواجب اأي�ضا.
عندما  كبرية  كانت  زياد  ليلى  اال�ضيدة  مفاجاأة 
اأجابها زوجها وبكل ثقة ومتمننا عليها باأنه ي�ضمح 
ب�ضعورها  اأخربته  عندما  اأهلها  عند  بالذهاب  لها 

بال�ضجر.
خروجها  بعدم  لي�ضت  امل�ضكلة  اأن  زياد  وت�ضيف 
هو  اأهلها  عند  ذهابها  اأن  زوجها  باعتبار  واإمنا 
اأن  الرتفيه، متجاهال  لها كنوع من  يقدمها  منحة 

هذا الأمر �رشعه اهلل وهو حق لها.
عن  كثريا  يختلف  ل  رحيم  وداد  ال�ضيدة  حال 
ا�ضتيعاب  قلة  من  تعاين  الأخرى  فهي  ليلى  حال 
زوجها، لتفهم احتياجاتها ومتطلباتها من ناحية 

واإعطائها حقوقها من ناحية اأخرى.
اأن  لبد  مكارم  حقوقي  يعترب  “زوجي  وتردف 
بنف�ضه  واعتزازه  افتخاره  وا�ضفة  عليها”،  اأ�ضكره 
امام النا�ض ب�ضماحه لها باأن تعمل، معتربا ذهابها 
و�ضعهما  �ضعوبة  من  الرغم  على  منحة  للعمل 

املادي الذي يتطلب عملها.
غ�ضب  اأثارت  كلمات  ت�ضتغلي”،  انك  اهلل  “احمدي 

رحيم.
الدائم  حداد  خالدة  ال�ضيدة  زوج  افتخار  اأن  بيد 
بنف�ضه وبطريقة تعامله لزوجته وتدليله لها، اأثارت 
لت�ضدمه  �ضمتها  عن  خرجت  التي  زوجته  حفيظة 
يف  ال�رشعي  حقها  اإل  هو  ما  به  يقوم  ما  كل  باأن 

احلياة ولي�ضت مكرمة اأو مّنة منه.
وت�ضتهجن ال�ضيدة حداد ذلك التجاهل الذي يجعلها 
حقوق  عن  يعلمون  ل  اأحيانا  الأزواج  باأن  تعتقد 

الزوجة اإل القليل الذي ل يذكر.
التي  جبار  منتهى  ال�ضيدة  مع  قليال  خمتلف  الأمر 
بتبادل  لها  بال�ضماح  زوجها  عليها  “يتمنن” 
اأطراف احلديث اأمام اأفراد عائلته، دون اأن ي�ضكتها 
اأو حتى يجادلها، موؤكدة ا�ضتهجانها وتفاجئها مبا 

قاله زوجها.
وت�ضيف “مل اأكن اأعلم اأن ال�ضماح يل بالكالم منه 
مكرمة زوجية علي اأن احتفي بها”، لفتة اأن خلط 
الأزواج بني احلقوق والتف�ضل جعلها تعتقد وكاأن 

حياتها منحة زوجية.
من جانبه يوؤكد اخت�ضا�ضي علم الجتماع الأ�رشي 
اأداء  هناك  يكون  اأن  على  طعمه  فتاح  الدكتور 
للحقوق والواجبات التي فر�ضها ال�رشع والقانون.

يكمن  الأزواج  يخلطه  الذي  اخللط  اأن  اإىل  وي�ضري 
عليه  مفرو�ضة  حقوق  قدم  اإذا  اأنه  اعتقادهم  يف 
منه  ف�ضل  اأو  مّنة  اأنها  يعتقد  والقانون  بال�رشع 
العمل  اىل  اأوالذهاب  اأهلها،  اإىل  ذهابها  يف  �ضواء 

وغريها.
ويجد طعمه اأن على الأزواح ان يتعرفوا على حقوق 
اأن  اأو �رشعية، على  �ضواء كانت قانونية  الزوجات 
اأن  مبينا  باملعروف،  ويعاملها  حقوقها  يراعي 
الع�رشة باملعروف باأن ل ي�ضيء اليها واأن يعطيها 

حقوقها كاملة اإىل جانب حقوقها املعنوية.
اأن يهيئ  وتتمثل احلقوق املعنوية وفق طعمه يف 
وال�ضعادة  املودة  الراحة ودميومة  �ضبل  الزوج  لها 
الزوجية كاأن ل ي�ضتمها اأو ينتقدها اأمام النا�ض مبا 
ينق�ض قيمتها، مبينا اأن كل هذه الأمور توؤثر على 

الزوجة.
حقيقية  ب�ضورة  املعاين  هذه  فهم  الأزواج  “على 
واأنها حق مكت�ضب لهن ولي�ضت تف�ضل اأو مَنة على 
وت�ضتقر.  الزوجية  احلياة  ت�ضتمر  حتى  الزوجة”، 
ويردف اأن على الزوج اأن يروح عن زوجته واأولده 
واأن يو�ضع عليها بالنفقة، اإن كان قادر اأن يتفقدها 
ترطب  لأنها  الهدية  لها  يقدم  واأن  باملنا�ضبات 

العالقة واملحبة وتزيد من املودة، دون مّنة.
اأنه يف حال تف�ضل الزوج ب�ضيء لزوجته  وي�ضيف 
اأو تف�ضل لنها هي زوجته  مّنة  اأن ل يكون  يجب 

ورفيقة دربه التي ت�ضاركه همومه واأفراحه.
الطب  اخت�ضا�ضي  يجد  النف�ض  علم  ميدان  ويف 
�ضعور  اأن  هادي  حممود  �ضعد  الدكتور  النف�ضي 
التي  حلقوقها  نيلها  وعدم  بال�ضطهاد  الزوجة 
�رشعها اهلل لها، ي�ضبب لها نوعا من الإحباط الذي 
يوؤثر وب�ضكل كبري على نف�ضيتها من جهة وا�ضتقرار 

العالقة الزوجية من جهة اأخرى.
وي�ضيف اأن اإ�ضعار الزوج لزوجته باأن ما يقدمه لها 

لها  ي�ضبب  عليها  بها  يتمنن  مكارم  من حقوق هو 
يحاربها  تراه  عندما  ل�ضيما  ال�ضطهاد،  من  نوعا 

على تلك احلقوق يف حال غ�ضبة اأو زعله منها.
ويرجع هادي قيام بع�ض الأزواج بذلك اإىل خوفهم 
قيادة  الزوجة يف  اأن حتاربهم  من  وقلقهم  الدفني 
يجعلها  قد  جيد  ب�ضكل  معاملتها  اأن  اأو  الأ�رشة، 
من  الكثري  يخ�ضاه  الذي  الأمر  وهو  عليه  تتمرد 
الطيب  النف�ضي  الأثر  اإىل  هادي   وينوه  الأزواج. 
الذي يولده قيام الزوج بحقوق زوجته كامله دون 
باملحبة  الزوجية  عالقتهم  ت�ضبغ  حيث  نق�ضان، 

واملودة ويجعل رابط املقد�ض بينهما اأقوى.
جنوى  الزوجية  العالقات  خبرية  ت�ضري  بدورها 
عقلي  ن�ضج  الزواج  ي�ضبق  اأن  اأهمية  اإىل  عارف 
اإدراك  من  الطرفني  كال  يتمكن  حتى  وانفعايل، 

احلقوق والواجبات الزوجية.

وت�ضيف اأن هذه احلقوق لي�ض من ال�رشط اأن تكون 
العقل  قبل  من  ومدركة  م�ضتوعبة  لكنها  مكتوبة، 
دون احلاجة اإىل اأن يلقنه اأحد ذلك، مبينة اأن عدم 
اإملام الزوج بحقوق زوجته يوؤدي اإىل حدوث الكثري 

من امل�ضاكل.
وت�ضتهجن عارف قيام الكثري من الأزواج بالتمنن 
احلقوق  ببع�ض  عليهن  والتف�ضل  زوجاتهن  على 
البع�ض  يلحقها  حني  يف  لزوجته،  يعطيها  التي 
يت�ضبب  مما  بعد،  فيما  املعايرة  من  بنوع  الآخر 
وتوؤكد  الزوجة.  قلب  يف  الغ�ضة  من  نوع  باإحداث 
بالرتا�ضي  حقوقها  الزوجة  تاأخذ  اأن  �رشورة 
تلك  اإعطائها  يف  املزاجية  اتباعية  وعدم  واحلب 
ذلك  اأثر  اإىل  لفتة  مب�ضحلة،  ربطها  وعدم  احلقوق 
يف تدمري العالقة الزوجية واإ�ضعافها. وراأت "�ضارة 
عبداهلل" اأنَّ ا�ضتخدام ال�ضخ�ض اأُ�ضلوب املّن اأمر غري 

ه قد يوؤدِّي اإىل تو�ضيع دائرة  مقبول اأبداً، ُم�ضيفًة اأنَّ
امل�ضكلة يف وقت ن�ضوب اخلالف، وذلك على الرُّغم 
ُي�ضهم يف  قد  ه  اأنَّ ي�ضتخدمه معتقداً  البع�ض  اأنَّ  من 
كل  ويتقبَّل  يهداأ  اأن  على  الآخر  الطرف  حتري�ض 
اأنَّ احلقيقة تكمن يف  بيد  اأفعال،  يبدر منه من  ما 
يتم  من  فيها  ي�ضعر  ال�ضيئة  امل�ضاعر  من  الكثري  اأنَّ 
الأمثل  الأ�ضلوب  اأنَّ  ُمبّينًة  بالإيجابيَّات،  تذكريه 
يف حلظات اخلالف اأن يحاول كال الطرفني جتنُّب 
ال�ضديد،  الغ�ضب  وقت  يف  ًة  خا�ضَّ الكثري،  الكالم 
الطرفني،  كال  يهداأ  حتى  ال�ضمت  التزام  يتم  واأن 
اأُمورهما اخلالفيَّة بهدوٍء  ثمَّ يعمالن على مناق�ضة 
الأوىل من  اللحظات  ة وحمبة وعقالنيَّة؛ لأنَّ  ورويَّ
من  اأيٌّ  عها  يتوقَّ ل  قد  بنهايٍة  تنتهي  قد  اخلالف 
ُكّل  با�ضتفزاز  معها  التعاطي  يتم  حينما  الطرفني 

طرٍف للطرف الآخر.

اعتاد ابني )حميد( عمره  ع�رشون عاما ان يتابع 
كل يوم احد امل�ضل�ضالت الرتكية بعد ان ينزوي يف 
الغرفة ويظل �ضاكتا ل�ضاعة كاملة من دون يرف 
انه  المر  بداية  يف  ووالدته  انا  ظننا  رم�ض،  له 
املمثالت  وت�ضتهويه  املراهقة  اأيام  يعي�ض  رمبا 
اجلميالت، لكن والدته اخربتني ان حميد مل يعد 
ياأكل ال�ضمك ما مل ي�رشب معه قليال امل�رشوبات 
الكحولية التي ا�ضبح ي�رشبها اىل البيت خل�ضة !! 
عندما نهرته ووبخته عن هذا الفعل قال ) قابل 
انتم اح�ضن من التراك(، وعلمت من اخوته فيما 
بعد ان مايقوم به حميد هو تقليد ملا ي�ضاهده يف 
امل�ضل�ضل الرتكي ولي�ضت هذه التقليعة فقط،  وامنا 
اأخذ ي�ضعل ال�ضيكارة وياأخذ منها نف�ضا ثم يرمي 
بها على الر�ض، علما انه ليدخن وي�ضتهلك اكرث 
ما  �ضوى  ل�ضيء  الواحد  اليوم  يف  علبتني  من 
يردده ا�ضدقاوؤه على م�ضامعه بانه ي�ضبه املمثل 

الفالين يف كل �ضيء حتى )طريقة التدخني(! .
و�ضخ�ض اآخر دلنا عليه احد املعارف  يطلق عليه 
امل�ضاكل  ب�ضبب  طاليب(،  خالد   ( لقب  ا�ضحابه 
اأنفه  د�ض  عندما  اآخرها  فيها،  نف�ضه  يزج  التي 
بني فتاة و�ضقيقها الذي كان يوبخها يف ال�ضارع 
عن  دفاعه  وب�ضبب  املدر�ضة،  عن  تغيبها  ب�ضبب 
الفتاة التي تفاجاأه به، ظن اخوها ان ) طاليب( 
عن  اأجله  من  تتغيب  الذي  �ضديقها  يكون  رمبا 
املدر�ضة وتطور، الأمر اىل عراك وف�ضل ع�ضائري 
ماليني  ثالثة  مبلغ  طاليب  خالد  بتغرمي  انتهى 
دينار لتدخله بني الفتاة واخيها، ومل يكتف بهذه 
امل�ضكلة، بل اعقبها بالتحر�ض وم�ضايقة  احدى 
الفتيات بعد ان ظن انها معجبة به لوجود �ضبه 
امل�ضل�ضل  يف  )كو�ضويف(  �ضخ�ضية  وبني  بينه 
ال�رشطة  مركز  يف  احلب�ض  اىل  وتعر�ض  الرتكي 
ال  يخرج  ومل  الفتاة  اهل  عليه  ا�ضتكى  ان  بعد 
طاليب  واملعارف،  الو�ضطاء  وتو�ضل  بكفالة 
ويرتدي  )كو�ضويف(  ب�ضخ�ضية  �ضبهه  ي�ضتغل 
نف�ض املالب�ض ويتحدث ببع�ض الكلمات الرتكية 
وجدنا  عندما  وهناك،   هنا  من  تعلمها  التي 
خالد يف مكانه املعتاد يف املقهى و�ضط ال�ضوق 
يف  وا�ضاور  قالدة  ويرتدي  الرنكيلة  يدخن  كان 
مع�ضميه وي�ضع نظارة �ضم�ضية على عينيه رغم 
ان اجلو كان غائما،  �ضاألناه عما يجلب انتباهه 
امل�ضل�ضالت  فقال:  والأفالم  امل�ضل�ضالت  يف 
الرتكية تعجبني لروعة العالقات الغرامية فيها 
وجمالهن  املفرطة   واناقتهن  الفتيات  ولب�ض 
مامل  امراأة  باي  رغبة  لدي  تعد  مل  لذلك  الأخاذ، 
ارى  امنيتي  الرتكي،  اجلمال  م�ضتوى  يف  تكن 
الناقة  مب�ضتوى  منطقتي  يف  البنات  جميع 

واجلمال الرتكي.
ت�ضاربت  املختلفة   واملعاهد  الكليات  يف  اما 
تاأثري  لق�ضية  وراف�ض  موؤيد  بني  الطلبة  اراء 
والتقاليد  العادات  على  املدبلجة  امل�ضل�ضالت 

ان  بني  حمدان  جميل  الطالب  الجتماعية، 
و�ضط  جدا  �ضائعة  ا�ضبحت  التقليد  موجة 
التي  والك�ض�ضوارات  الزياء  خ�ضو�ضا  ال�ضباب، 
يقوم  كما  يومي،  ب�ضكل  �رشائها  على  يتهافتون 
حركاتهم  يف  بالت�ضنع  الطالب  من  البع�ض 
ا�ضدقاء  لنا  يقول:  اذ  وانتماءاتهم  واأحاديثهم 
كما  الك�ض�ضوارات  �رشاء  عن  يتحدثون  ا�ضبحوا 
تتحدث الفتيات، وهم يراقبون احدث املوديالت 
احلديث  وي�ضرتونها،  ال�ضوق  يف  تظهر  التي 
ال�ضائد  هو  املدبلجة  امل�ضل�ضالت  احداث  عن 
املحا�رشات،  بني  ما  ال�ضرتاحة  فر�ض  اثناء 
انتهت  م�ضاجرة  ح�ضلت  املرات  احدىت  ويف 
الغازية  امل�رشوبات  وقناين  باليدي  لال�ضتباك 
)ا�ضمر(  ل�ضخ�ضية  الطالبات  ب�ضبب و�ضف احدى 
بال�ضخ�ضية النانية واحلقرية، مما حد من تبادل 
المر  وا�ضتدعى  زميلتها   وبني  بينها  ال�ضتائم 
تدخل اهل الغرية من الواقفني الذي انق�ضموا اىل 
فريقني وا�ضعلوا فتيل املعركة التي مل تتوقف ال 

بتدخل العميد.
فيما يوؤكد الدكتور احمد �ضاحب ا�ضتاذ العالم  
والعالن  الدعاية  اأن  امل�ضتن�رشية  اجلامعة  يف 
وهي   املجتمع،   يف  واملوؤثر  الكبري  الدور  لها 
ت�ضهم اىل حد ما بالرتويج  ملنتجات اقت�ضادية 
انتباه  جلب  منها  الق�ضد  فكرية،  واأخرى 
امل�ضتهلك او املتلقي لغر�ض تقبل تلك الب�ضاعة 
التي  العالنات  من  الكثري  وهناك  الفكرة،  او 
لنها  اليها  ليلتفت  او  البع�ض  بها  ي�ضتخف 
لتخ�ضه او تثري اهتمامه، لكنها توؤثر يف غريه 

الدعاية  تلك  ان  الزمن  من  بعد فرتة  ورمبا جتد 
ا�ضبحت واقع حال او ظاهرة مقبولة يف ال�ضارع، 
ولذلك فان ثقافة الأفراد يف العائلة الواحدة لها 
دور كبري يف جتنب التقليد ال�ضيئ او غري املقبول 
ال�ضباب  بع�ض  لدينا  ا�ضبح  اليوم  اجتماعيا، 
وق�ضما  الك�ض�ضوارات  يلب�ضون  اجلامعات  يف 
وهذه  �ضفتيه،  او  اذنيه  يف  القراط  ي�ضع  اخر 
اخلارج  من  تاأتي  ومازالت  كانت  الك�ض�ضوارت 
وليوجد من ي�ضنعها يف الوقت احلا�رش، ولكن 
لغر�ض  تن�ضاأ  معامل  ان  جند  رمبا  فرتة  بعد 

�ضناعتها ب�ضبب زيادة الطلب عليها.
جامع  اأمام  ح�ضني  رحيم  ال�ضيخ  اأو�ضح  كما 
الفكرية  القيم  ان  احلرية:  مدينة  يف  الرحمة 
ال�ضالمية تعاين من عملية جتريدها من جمالها 
وثقافتها عن طريق �ضيادة العديد من الثقافات 
يكون  ان  دون  ومن  البلد  داخل  املختلفة 
الفكار  دح�ض  او  ليقاف  رد  او  دفاع  هناك 
لدينا  لتوجد  املجتمع،  على  الطارئة  والتقاليد 
بامل�ضاجد  املتمثلة  الدينية  املوؤ�ض�ضات  �ضوى 
التوعية  بعمليات  تقوم   التي  واحل�ضينيات 
والر�ضاد والتثقيف، وهذه وحدها لتكفي، فلي�ض 
اجلميع يواظبون على ال�ضالة يف  امل�ضاجد، لكن 
تاأتينا تلك  التي  الو�ضائل  ت�ضتغل نف�ض  ان  ميكن 
والنرتنيت،  كالتلفاز  طريقها   عن  الثقافات 
الثقافات الجنبية دائما جتد لها �ضوقا يف الدول 
العربية وال�ضالمية، ل�ضيما بني اأو�ضاط ال�ضباب 
ب�ضهولة  يتاأثروا  ان  ميكن  فهوؤلء  امللتزم،  غري 
للت�ضكيك  اأ�ضواتا  ي�ضبحوا  اأن  وميكن  و�رشعة 

العربية  والتقاليد  الأعراف  عن  اوالت�ضليل 
وال�ضالمية، النفتاح على دول العامل والطالع 
على جتاربها �ضيء جيد، لكن لي�ض على ح�ضاب 
املخت�ضني  على  واملعتقدات،  والأفكار  الثوابت 
واملعنيني يف هذا، المر ان يفكروا  ويبحثوا عن 
العراقية  الجتماعية  القيم  هذه   تر�ضيخ  كيفية 
لي�ض  اذ  اخلجل،  ولي�ض  للتفاخر  مدعاة  وجعلها 
ال�ضتاليت  نظام  اونعطل  نلغي  ان  املعقول  من 
احلفاظ  بحجة  برامج  نحجب  او  النرتيت  او 
تاثري  لها  يكون  فقد  والتقاليد،  العادات  على 
اأخرى،  اواأديان  اومعتقدات  طوائف  عند  �ضلبي 
الغرب،  وتقاليد  بعادات  يت�ضنع  من  نحن  ملاذ 
احد  على  طغى  ا�ضالميا  او  عربيا  تقليدا  نر  مل 
هذا  و�ضبب  الآ�ضيوية،  او  الوروبية  املجتمعات 
كله هو �ضعف قاعدة التن�ضئة لالأجيال احلالية، 
يف خم�ضينيات و�ضتينيات القرن املا�ضي كانت 
تلك  ال�ضباب يف  لكن  ال�ضينما  دور عر�ض  هناك 
ال�ضنوات مل يتاأثر مبا كان ي�ضاهده، وال�ضبب هو 
الواحدة  ال�رشة  يف  الجتماعي  التكاتف  قوة 
املعلم  ميثلها  التي  والدولة  للع�ضرية  و�ضول 
املوؤ�ض�ضات  وبقية  اجلامعي  وال�ضتاذ  واملدر�ض 
هذه   حتمل  يف  ت�ضرتك  التي  والثقافية  الرتبوية 

امل�ضوؤولية.
ا�ضتاذ  ال�ضمري  رحيم  الدكتور  يتحدث  حني  يف 
النف�ض يف جامعة بغداد عن هذا املو�ضوع  علم 
قائال: م�ضكلة �رشاع الثقافات وتر�ضيخ منظومة 
القيم الجتماعية او ا�ضعافها لها جذور قدمية، 
لكنها كانت مقت�رشة على ماينقل عن امل�ضاهدة 

يف  كما  للجميع  متاحة  لي�ضت  وهي  احلديث  او 
ع�رشنا هذا، الطفال وال�ضبية والفتيات والن�ضاء 
او  �ضيء  روؤية  مبقدورهم   يكن  مل  ال�ضابق  يف 
�ضيء  اي  ليرون  ورمبا  �ضنوات  بعد  ال  �ضماعه 
ال�ضغار  خمتلف،  الو�ضع  الن  حياتهم،  طوال 
لهن  الن�ضاء  اخلا�ضة،  الف�ضائية  قنواتهم  لديهم 
الباحية  قنوات  هناك  كذلك،  الرجال  قنواتهن، 
اىل  بال�ضافة  والرجال،   ال�ضباب  يرتادها 
بامكان  املت�ضددة،  او  املنحلة  الفكار  عر�ض 
بع�ض  فيه،  يرغب  �ضيء  اي  ي�ضاهد  ان  اجلميع 
واحداث  م�ضاهد  تعر�ض  املدبلجة  امل�ضل�ضالت 
من  املجتمعات  تلك  لدى  موجد  ما  واقع  من 
هي  تاأتي  الثقافية،  الربامج  وعادات،  اعراف 
الأخرى باجتاهات رمبا تكون حم�ضوبة لغر�ض 
كثرية  اأخرى  وامور  الآخر،  نظر  وجهة  تغيري 
يف  املجتمعات  باقي  عليها،  ال�ضيطرة  لميكن 
والتثقيف  التعليم  و�ضائل  تنتهج  واآ�ضيا  اوروبا 
خللق جدار عازل �ضد كل ماهو �ضلبي او يحاول 
دولة  يف  حمبوبا،  و  �ضائدا  كان  ما  ي�ضوه  ان 
ي�ضدر  الياباين  املجتمع  ان  جتد  اليابان   مثل 
طريقة  والتقاليد،  والعادات  القيم  ي�ضتورد  ول 
والتن�ضئة  والتعاي�ض  والبناء  والتعامل  اللب�ض 
املوروث،  على  واحلفاظ  العايل  املواطنة  وروح 
منظومة  او  ال�ضتاليت  مينعوا  مل  اليابانيون 
النرتنيت بل العك�ض، لكنهم ا�ضتفادوا من  وعي 
عليها  ت�رشف  التي  التفكري  وطريقة  �ضعبهم 
موؤ�ض�ضات تربوية وتعليمية وثقافية منذ �ضنوات 
اىل  و�ضول  الرو�ضة  اطفال  لدى  الوىل  الدرا�ضة 
نف�ضه  يرى  الياباين  ا�ضبح  ولذلك  اجلامعات، 
الخرين،  يقلد  لن  لديه  ولحاجة  ال�ضمو  بغاية 
م�ضاكل  من  يعاين  العراقي  ال�ضباب  من  البع�ض 
المية،  تف�ضي  احلرمان،  الفقر،  البطالة،  عديدة، 
تراكمت  امل�ضاكل  وهذه  الجتماعي،  التباين 
وادت  البلد  خا�ضها  التي  الكثرية  احلروب  بفعل 
الروح املعنوية ل�رشائح وا�ضعة من  اىل ا�ضعاف 
الخالقية  القيم  منظومة  يف  وتغري  املجتمع 
اخلارج  من  يرد  مما  واملقلد  امل�ضتحدث  بفعل 
ب�ضبب  نتيجتها  يف  �ضلبية  تكون  ممار�ضات  من 
معها،  الجتماعية  املكونات  باقي  تفاعل  عدم 
واحلالت  للظواهر  نقد  موؤ�ض�ضات  لدينا  لتوجد 
توجد  ل  كما  املدر�ضة،  او  ال�ضارع  بها  مير  التي 
املحاولت  اأغلب  واقت�ضار  اي�ضا  اجلامعات  يف 
خا�ض  برنامج  ليوجد  اذ  فردية،  جهود  على 
بالتوعية والتثقيف، ولذلك متكنت و�ضائل اعالم 
الجتماعية  والعادات  القيم  اخرتاق   من  عديدة 
بالثر  تاأتي  ان  لميكن  باخرى  وا�ضتبدالها 
يطلق  الوربية  الثقافة  العك�ض،  بل  اليجابي، 
العلى(  )الراق  ثقافة  بانها  �ضناعها  عليها  
الدنى(،  الراق  )ثقافة  النامية  الدول  وثقافة 
الدول  تلك  �ضيطرة  ب�ضبب  جاءت  الت�ضمية  وهذه 
ال�ضناعة والعلم والتكنولوجيا والقت�ضاد،  على 
املوؤثرة  هي  تكون  ان  لنف�ضها  اجازت  ولذلك 
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باتت اليوم القنوات 
الف�ضائية املنوعة تقتحم 
البيوت العراقية باإرادة 

اأ�ضحابها وتزيد من 
�ضغفهم بالأفالم الأجنبية 

وامل�ضل�ضالت املدبلجة 
والعالنات التي ر�ضخت 

لدى م�ضاهديها بع�ض حالت 
التقليد من خالل ت�ضرفات 

وم�ضاعر قد تكون غريبة على 
جمتمعنا وتوؤثر �ضلبا فيه.

رمبا يبدو المر كنكتة، 
لكن عبد فرج �ضيد �ضاحب 

حمل لبيع الفواكه واخل�ضر 
يف منطقة حي اور، روى 
لنا هذه احلكاية عن ابنه 

املغرم مب�ضاهدة امل�ضل�ضالت 
الرتكية اذ يقول:
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