
يف ظل الظروف التي نعي�صها اليوم وعامل التوا�صل 
االجتماعي نرى ظاهرة التفكك اال�رسي داخل كل 
اال�رس عراقية فالفي�س بوك و االن�صتغرام وال�صناب 
�صات �رسقوا ال�صباب من و�صط عاملهم العائلي , ال 
ونغ�س  التكنولوجي  العامل  على  فقط  الوم  نرمي 
كيان  تفتك  التي  اال�رسية  امل�صاكل  عن  الب�رس 

اأبنائها.
االأ�رسة هي جمتمع طبيعي بني اأ�صخا�س جتمعهم 
ومعنوية,  مادية  وحدة  فاأ�صبحوا  الدم؛  روابط 
وب�صالحها  املجتمع,  بناء  وحدة  هي  واالأ�رسة 
له  االأ�رسة  يف  فرد  وكل  يف�صد,  وبف�صادها  ي�صلح, 
اأدوار ومهام وم�صوؤوليات, مبوجبها يكون التفاعل 
قائمًا بينهم, وعلى �صوء هذه التفاعالت وجناحها 

واإنتاجها يتحدد جناح العالقات يف االأ�رسة.
االأكرب  االأ�رسة  دور  اأن   , عبا�س  زينب  تقول   
الدور  هذا  وحتت  االأبناء,  تربية  هو  واالأعظم 
ومنها:  له؛  ومكملة  متممة  اأخرى  اأدوار  تندرج 
الأبنائها؛  املتكامل  التعليم  توفري  االأ�رسة  على 
م�صا�س  حماوالت  اأي  �صد  االأبناء  �صالح  فالعلم 
متطلبات  وتوفري  وفكرهم,  وعقيدتهم  باأخالقهم 

عر�صة  جتعلهم  ال  بحيث  لالأبناء؛  الكرمية  احلياة 
كان  مل�صاكل  بابًا  تكون  والتي  البع�س  الإغراءات 
باالإمكان تالفيها, كما اأن االأ�رسة هي الركن االآمن 
فال  االحتياج؛  �صاعة  لهم  الدافئ  وامللجاأ  لالأبناء 
الرغبة  عند  به  االأبناء  يفكر  من  اأول  تكون  اأن  بد 
مهمة  وتلك  اال�صت�صارة,  اأو  ال�صكوى  اأو  البوح  يف 
التي  امل�صكالت  حل  الرفاق:  مهمة  ال  واالأم  االأب 
االنفعاالت  وترك  بالرتوي,  االأبناء  لها  يتعر�س 
لكل  احلل  اأ�صا�س  هما  والهدوء  فاحلكمة  جانبًا؛ 
وخمالطتهم,  االأبناء,  اأ�صدقاء  ومعرفة  م�صكلة, 
ومناق�صة  ال�صيئ,  احل�صن من  وحمادثتهم, ومتييز 

االأبناء بذاك اخل�صو�س.
  فيما ي�رسح الدكتور النف�صي عمار كاظم  التفكك 
االأ�رسي: "هو انحالل االأ�رسة حتت تاأثري االنف�صال 
اأو الهجر, وقد يكون التفكك على هيئة  اأو الطالق 
لكن  واحد؛  �صقف  حتت  يعي�صون  اأ�رسة  من  اأفراد 
التفاعل  فيف�صل  للغاية؛  متدنية  بينهم  العالقات 
واالت�صال بينهم؛ خا�صة من حيث االلتزام بتبادل 
العواطف, وقد اأثبتت الدرا�صات اأن املراهقني الذين 
من  ينحدرون  التكيف,  �صوء  م�صكلة  من  يعانون 

اأ�رس تتعر�س ل�رساعات زوجية وم�صاكل ال تنقطع؛ 
اأ�رس  من  ينحدرون  الذين  نظائرهم  مع  قيا�صًا 
تعر�صت للتقوي�س نتيجة الطالق اأو موت العائل, 
وعلينا االإقرار باأن معظم حاالت االنحراف ترجع 
اإىل البيئة التي ن�صاأ فيها الطفل؛ فهو يتلقى القيم 
واملبادئ والعادات والنظرة للحياة واملجتمع عن 

طريق االأ�رسة".
"�صعوبات  يقول:  االأ�رسي  التفكك  اأ�رسار  وعن 
اأن  خ�صو�صًا  االأبناء  يواجهها  التي  التكيف 
لبيئة  للطفل  انتقال  ي�صاحبه  االأ�رسي  التفكك 
وحماوالت  بالغربة,  غالبًا  ي�صعر  لذا  جديدة؛ 
�صلبًا  توؤثر  وهناك  هنا  اجليد  املحيط  مع  التكيف 
غري  مهزوزاً  فين�صاأ  بدرجة كبرية؛  �صخ�صيته  على 
جتعله  داخلية  �رساعات  لديه  وتن�صاأ  م�صتقر, 
واملجتمع,  الوالدين  جتاه  عدوانية  دوافع  يحمل 
املقارنات  نتيجة  باالإحباط  �صعور  لديه  ويتولد 
االأ�رسية  واحلياة  املفككة  اأ�رسته  بني  امل�صتمرة 
الطفولة  مرحلة  يف  واال�صطراب  االأطفال,  لباقي 
الوالدين  بني  والنزاعات  االأ�رسي  التفكك  نتيجة 
والعقلي  االنفعايل  النمو  يف  ا�صطراب  اإىل  توؤدي 
للطفل؛ فين�صاأ ب�صخ�صية معتلة تعود بال�رسر على 

املجتمع".
وتابع: "التفكك االأ�رسي يوجد اأفراداً م�رسدين يف 
واالحتيال  ال�رسقة  معدالت  من  ويزيد  املجتمع, 
والن�صب, وزعزعة االأمن واال�صتقرار؛ ب�صبب تف�صي 
ال  جيل  وظهور  املجتمع,  يف  والرذيلة  اجلرمية 
وال  املجتمع,  واأعراف  وعادات  �صلوك  يحرتم 
ي�صعر بامل�صوؤولية الواجبة عليه جتاه نف�صه وجتاه 

جمتمعه".
النواة  هي  االأ�رسة  "اإن   : يقول  علي  احمد  اما 
ُيَعّد  االأ�رسي  اال�صتقرار  واإن  للمجتمع,  االأ�صا�صية 
عاماًل مهمًا يف ا�صتقرار املجتمع ككل, واإن االأ�رسة 
املكونة من االأب واالأم واالأبناء خا�صعة للتفاعل 
التفاعل  هذا  يكون  اأن  فاإما  االأطراف؛  هذه  بني 
�صاحلني,  اأبناء  وُتنتج  االأ�رسة  فتتقدم  اإيجابيًا 
اأ�رسة  فت�صبح  �صلبيًا  التفاعل  هذا  يكون  اأن  واإما 

مري�صة تهدد ا�صتقرار املجتمع االآمن باإنتاجها".
هو  االأ�رسة  ا�صتقرار  اأدوات  اأهم  من  "اإن  ويوؤكد: 
�صفات  من  اإن  اإذ  واحلوار؛  واحلديث  التوا�صل 
اأفراد  بني  والتوا�صل  االت�صال  اأن  املري�صة  االأ�رس 
فيه؛  �صدق  وال  وا�صح  وغري  مبا�رس  غري  العائلة 
و�صادق  وحمدد  ووا�صح  مبا�رس  التوا�صل  بينما 
هي  االأبناء  ف�صخ�صيات  لذلك  ال�صحية؛  لالأ�رس 
اإن  بل  فيه؛  يعي�صون  الذي  االأ�رسي  التفاعل  نتاج 
التعامل  ومهارات  املراأة  اأو  للرجل  احلوار  طريقة 
حلد  متاأثرة  وامل�صكالت  االأحداث  مع  والتعاطي 
كبري يف الن�صاأة االأ�رسية والبيئة التي عا�س فيها, 

والرتبية التي عومل من خاللها".
اإن احلديث مع االأبناء واحلوار والنقا�س  واأ�صاف: 
التوا�صل والعقاب  واالإن�صات واالأداء اجل�صدي يف 
والتوبيخ واللوم والت�صجيع واالأ�صئلة والتوجيهات؛ 

كلها تخ�صع لدرجة الوعي لويل االأمر يف اإدراجها 
وطريقته  مقداره  هو  ما  االأ�رسي  التفاعل  لدائرة 
واحلديث هما  احلوار  واإذا كان  ومنا�صبته,  ووقته 
اإال  اأال يكونا مبنيني  الرتبية؛ فيجب  اأدوات  اإحدى 
فالرتبية  واالجتاه؛  واالإدراك  والوعي  العلم  على 
املثالية هي االأبوة ذات املناهج, اإنها تلك الرتبية 
املبنية على اأ�صا�س الفعل ولي�س رد الفعل, املعرفة 
الغ�صب,  ولي�س  والتفهم  املراعاة  ال�صدفة,  ولي�س 
ح�صن الفهم والفطرة ال�صليمة ولي�س االفتقار لهما".
 واأردف: "اإن الطفل العدواين هو نتاج خلل اأ�رسي 
الدفء,  اإىل:  يفتقد  بيت  اإىل  ينتمي  اأنه  كما  حاّد, 
امل�صتمر,  واالن�صباط  امل�رسوط,  غري  والقبول 
وغياب القدوة املنا�صبة؛ لذا فاإن الفئة العمرية ما 
بني 6 اإىل 11 �صنة حتمل تلك ال�صنوات اأهمية بالغة 
امل�صتقبل؛  يف  الطفل  �صخ�صية  على  التاأثري  يف 
اأبنائه؛  مراهقة  من  االأم  اأو  االأب  ي�صتكي  فعندما 
التي �صبقت املراهقة,  ال�صنوات  اإىل  فاإنه ال يلتفت 
فما  اأزعجتهما؛  التي  ال�صخ�صية  تلك  كّونت  والتي 
ي�صتكيان منه لي�س نتاج االآن؛ ولكنه نتاج طفولة 
�صابقة مل يح�صنا االنتباه اإليها؛ فتجرعا اإفرازاتها 
الحقًا".  وال�صك للخيانة الزوجية اأي�صا جزء كبري 

يف  اأ�صبحت  اأن  بعد   خا�صة  اال�رسي  تفكك  من 
التوا�صل  مواقع  با�صتخدام  جداً  �صهلة  هذا  يومنا 
من  ال�صات  اإىل  ال�صخ�س  يدخل  حيث  االجتماعى, 
افرتا�صية  امراأة  على  فيتعرف  بوك,  الفي�س  خالل 
الحقًا,  حقيقية  اإىل  تتحول  ثم  ومن  البداية,  يف 
فمن كان م�صتعداً للخيانة الزوجية يذهب ويلتقي 
مبن تعرف عليها عرب الفي�س بوك, وتبداأ العالقة, 
اأما الزوجة فرمبا ال ت�صك؛ ولكن قد تنك�صف اللعبة, 
وهذه  الزوجية,  العالقة  وتنتهي  الكارثة  وحتدث 
ميكن  بل  فقط,  الرجال  على  تنطبق  ال  ال�صهولة 
بوك  الفي�س  عرب  لها  ع�صيق  اإيجاد  اأي�صًا  للزوجة 
زوجها,  بغياب  املحادثة  يف  فتدخل  تويرت,  اأو 
ويقع الزواج يف الهاوية. يف ال�صياق مت�صل يقول 
باجللو�س  الدائم  زوجتي  ان�صغال  اأن  االزواج  احد 
من  وهروبها  الكمبيوتر  اأمام  طويلة  ل�صاعات 
�صكوكي حولها خا�صة  من  زاد  بواجباتها  القيام 
ال�صباب  وانحالل  االأطفال  لرتبية  اهمالها  بعد 
من  البد  لكن  عقلي,  يف  تلعب  الو�صاو�س  وبداأت   ,
بع�س  يقول  هكذا  ذلك,  الكت�صاف  و�صيلة  اإيجاد 
الرجال, فلي�س الرجل دائما هو املذنب يف توا�صله 
بل  االجتماعي,  التوا�صل  مواقع  على  واإدمانه 

املراأة  اأفعال  ذلك.  اأ�صباب  اأحد  تكون  قد  املراأة  اإن 
حيث  اأ�رستها,  بتدمري  اأحيانا  تت�صبب  التي  هي 
ال�صعور  وعدم  بالالمباالة  الن�صاء  بع�س  تت�صف 
بامل�صوؤولية اأمام واجبات البيت اأو حتى متطلبات 
باإنفاق  االأبناء, وبدال من ذلك يقمن  واحتياجات 
ح�صاباتهن  يتابعن  االإنرتنت  على  طويلة  �صاعات 
مواقع  اأحد  على  وردودهم  االأ�صدقاء  وقائمة 
يعانني  ال�صيدات  بع�س  اأما  االجتماعي.  التوا�صل 
االأزواج  فبع�س  اأزواجهن.  مع  عميقة  جتارب  من 
التوا�صل  مواقع  على  ح�صاب  من  اأكرث  له  يكون 
وقد  و�صباب,  فتيات  عليه  ي�صيفون  االجتماعي, 
االنف�صال  اإىل  االأحيان  بع�س  يف  االأمر  ي�صل 
تقبله.  اأن  اأي زوجه  ي�صعب على  ما  ب�صبب وجود 
وهناك اأ�صخا�صا مكبوتني يف الواقع وغري قادرين 
االآخر, وهناك نوع  الطرف  على بناء عالقات مع 
اأن  اخليانة, مبعنى  اأجل  من  اخليانة  اآخر ميار�س 
�صواء  للخيانة  اأي فر�صة  يفوت  اأن  يريد  الرجل ال 
مواقع  عرب  اأو  االجتماعي  التو�صل  مواقع  يف 
الدرد�صة. ونتيجة تلك امل�صاكل التي ن�صمعها يقوم 
بع�س االزواج مبنع تلك املواقع عن انف�صهم وعن 

زوجاتهم حتى ال تت�صبب لهم بامل�صاكل.

عالمات  طالب  �صالم  ح�صني  وجه  على  وتبدو 
الغ�صب وعدم االقتناع وهو يحاول الدخول اإىل اأحد 
حرارة  من  هربا  بغداد,  العراقية  العا�صمة  م�صابح 
ال�صيف ومن ال�رسطة التي منعته من ويقول طالب 
كرث  التي  "االأوملبية"  م�صابحنا  اإىل  "انظر  �صاخرا 
احلديث عن اأنها نظيفة, وع�رسية وما اإىل ذلك من 
الكلمات ال�صخمة", ثم يبت�صم با�صتهزاء قائال "تريد 
ال�رساحة؟  اأنا اأرى اأن ال�صباحة يف ال�صط اأنظف من 

ال�صباحة يف اأغلب هذه امل�صابح".
لكي  نظيفة  م�صابح  توجد  "ال  بحزم  وي�صيف 
اأنا واأ�صدقائي خالل العطلة ال�صيفية,  اإليها  نذهب 
النهر مع  امتداد  �صاأبحث عن مكان ما على  وعليه 
اأ�صدقائي, وال ت�صله عيون ال�رسطة لكي ن�صبح على 

راحتنا ون�صتمتع بوقتنا".
مديريته  "واجب  اإن  النهرية  ال�رسطة  مدير  ويقول 
التي تاأ�ص�صت عام 1969 هو املحافظة على النظام 
املواد  واإخراج  الغرقى  واإنقاذ  النهر  داخل  واالأمن 
يف  "ال�صباحة  اأن  اإىل  م�صريا  والغارقة",  الغاط�صة 
حيث  عديدة,  غرق  حاالت  لوجود  ممنوعة  النهر 
ال�صباحة  عن  املواطنني  باإبعاد  دورياتنا  تقوم 

هناك".
القانونية  االإجراءات  بـ"اتخاذ  املخالفني  وتوعد 
بحقهم", موؤكدا "ت�صجيل حالتي غرق يف النهر منذ 

بداية العام احلايل ". 
ويقول رئي�س االحتاد العراقي لل�صباحة �رسمد عبد 
اإما  بغداد  يف  املوجودة  امل�صابح  "اغلب  اإن   , االإله 
اأو اإىل وزارة ال�صباب  تكون تابعة الأمانة العا�صمة 
ي�صعون  اإىل متعهدين  موؤجر  والريا�صة, ومعظمها 
اأ�صعارا لدخول امل�صبح ت�صل اإىل خم�صة اآالف دينار 

للبطاقة الواحدة, وملدة ثالثة �صاعات".
وي�صيف عبد االله انه "ال يوجد هناك اأي حظر على 
على  الكبار  اأو  االأطفال  اأو  ال�صباب  من  معينة  فئة 

دخول تلك امل�صابح".
الكثري  ممار�صة  يف  الن�صاء  م�صكلة  اإىل  ويتطرق 

اإىل  حتتاج  التي  ال�صباحة  وخا�صة  الريا�صات  من 
امل�صابح  "بع�س  اأن  اإىل  م�صريا  معينة",  مالب�س 
الن�صاء  لدخول  معينة  اأياما  ال�صابق  يف  خ�ص�صت 
بابل  وفندق  االوملبي  ال�صعب  كم�صابح  العوائل  اأو 

والرتبية الريا�صية".
ذكرياتها  حممد  نور  ال�صباحة  ت�صتعيد  جهتها  من 
وتقول "كنت اذهب �صابقا اإىل امل�صبح عند االنتهاء 
من عملي للقاء االأ�صدقاء هناك, اأيام كانت الكثري 

من االأ�رس تتوافد على امل�صابح".
املقدمة يف  اخلدمات  "م�صتوى  اأن  وا�صافت حممد 
امل�صابح التزال غري جيدة كما انها تفتقر يف اغلب 

االحيان اىل  النظافة".
 وتتابع حممد "اأما اليوم فلم تعد امل�صابح خمتلطة 
يف  يح�صل  كان  كما  م�صايقات  فيها  توجد  وال   ,
ح�صب  معزولة",  فيها  ا�صبحت  املراأة  لكن  ال�صابق 

تعبريها.
ويقول مدير م�صبح نادي امل�رسق عدي حميد جميد 
انقطاع  ب�صبب  لل�صباحة  اإلينا  ياأتون  "الزبائن  اإن 
مناطقهم  عن  م�صتمرة  ب�صورة  الكهربائي  التيار 
مع  طويلة  لفرتات  �صارة  كمب  مبنطقة  وخا�صة 
"امل�صاكل  اأن  مبينا  احلرارة",  درجات  ارتفاع 
وانقطاع  املجاري  بان�صداد  تتعلق  نواجهها  التي 

الكهرباء التي نحتاجها دائما لت�صغيل املكائن".
ويو�صح جميد اأن "�صعر بطاقة الدخول اإىل امل�صبح 
هي ثمانية اآالف دينار, مع مراعاة بع�س املواطنني 
يف ال�صعر", الفتا اإىل "ومن خالل ذلك يتم دفع اأجور 
العمال يف امل�صبح واإيجار امل�صبح وكهرباء املولدة 
انقطاع  خالل  امل�صبح  بتغذية  تقوم  التي  االأهلية 
التيار الوطني". ويوؤكد جميد اأن "احلكومة ال تقوم 
مب�صاعدتنا من خالل توفري الكاز ملولدات امل�صابح 
نقوم  "اأننا  مبينا  االأهلية",  للمولدات  توفره  مثلما 
ال  بغداد  اأمانة  الن   , تنغلق  عندما  املجاري  بفتح 

تقوم مب�صاعدتنا". 

طريق  عن  املياه  "تبديل  اأن  قائال  جميد  وتابع 
معاجلتها  مع  ثالثة,  اأو  يومني  كل  تتم  الفلرتة 
مبواد لقتل اجلراثيم", مو�صحا اأن "التعليمات التي 
نوجهها للزبون هو غ�صل ج�صمه قبل دخول امل�صبح 
التبول  بعدم  نن�صحه  كما  بالربمنكنات,  وقدميه 

خالل ال�صباحة".
ال�صباب  وزارة  يف  الهند�صية  الدائرة  وتقول  
على  اإ�رسافها  خالل  ومن  "الدائرة  اإن  والريا�صة 
وجدت  لها,  التابعة  الريا�صية  الهند�صية  امل�صاريع 
امل�صابح  بناء  يف  الت�صور  يفوق  م�صتوى  هناك  اأن 
املطلوب  امل�صتوى  من  اأكرث  بطراز   تكون  التي 
االآن",  اإن�صاوؤه  مت  الذي  االوملبي  مي�صان  كم�صبح 
ما  وهذا  جدا  قليلة  املوجودة  "امل�صابح  اأن  مبينة 
امل�صاريع  على  امل�صتمر  اإ�رسافنا  خالل  مل�صناه 

الريا�صية".
 وت�صيف اأن "الوزارة �صتقوم بحملة الإن�صاء وتاأهيل 
امل�صابح خالل املدة املقبلة ومنها م�صبح اخل�رساء 
اأن  اإىل  م�صريا  ال�صعب",  وم�صبح  الكرادة  وم�صبح 
الإعادة  بغداد  اأمانة  مع  بالتن�صيق  تقوم  "الوزارة 
بني  اتفاق  وفق  لالأمانة,  التابعة  امل�صابح  تاأهيل 

الطرفني".
 موؤكدة انه "مت اإعداد خطة الإن�صاء امل�صابح يف بغداد 
�صكانية",  كثافة  ت�صهد  التي  ال�صيما  واملحافظات 
امل�صابح  بناء  ال�صتثمار  فكرة  "هناك  اأن  اإىل  الفتا 
عند توفر م�صتثمر يتم االتفاق معه الإن�صائها وفقا 
للموا�صفات املطلوبة".  يذكر اأن امل�صابح يف العراق 
ف�صل  خالل  ال�صيما  لل�صباب  الوحيد  املتنف�س  تعد 
واالنقطاع  احلرارة  درجات  ارتفاع  مع  ال�صيف 
منها  جعل  الذي  االأمر  الكهربائي,  للتيار  امل�صتمر 
حتت الطلب امل�صتمر, حيث تنت�رس يف بغداد عدد من 
واالأهلية ومبوا�صفات متباينة,  امل�صابح احلكومية 
االإهمال ف�صال  البع�س منها مازال يعاين من  لكن 
عن عدم ا�صتيعابها لالإعداد الكبرية من املواطنني, 
االأمر الذي يدفع بالغالبية منهم للجوء اإىل االأنهر, 
توفر  عدم  بفعل  الغرق  خلطر  يعر�صهم  الذي  االأمر 

اأماكن اآمنة لل�صباحة فيها.  

انحالل يواجه األبناء والسوشل ميديا أكبر المحرضين
التفكك األسري ... 

مسابحنا.. غالء في األسعار والسباحة في البرك أفضل منها  

بغداد_ فاطمة عدنان
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مع دخول ف�صل ال�صيف، 
يتوافد الكبار وال�صغار اإىل 
امل�صابح احلكومية والأهلية 

يف جميع اأجناء العراق 
للتخل�ص ولو قلياًل من حر 
ال�صم�ص الالهبة، ويطالب 

رواد امل�صابح اجلهات املعنية 
حت�صني الواقع اخلدمي 
وتفعيل الدور الرقابي 

اخلا�ص بامل�صابح، خ�صو�صًا 
واأن هناك من ي�صتغل ف�صل 
ال�صيف برفع اأجور دخول 

امل�صابح، ف�صاًل عن غياب 
الرقابة ال�صحية متامًا، 

وخلو بع�ص امل�صابح من 
اأب�صط و�صائل الراحة.. من 

جانبها اأعربت وزارة ال�صباب 
والريا�صة اأن التدهور 

اخلدمي يف امل�صابح مرجعه 
اإىل الأزمة املالية
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