
جميع  يف  �سابقه  ي�سبه  احلايل  اجليل  يعد  مل 
ال�سفات فدخول التكنولوجيا و اأفالم الكارتون 
املختلفة متاما عن حمتوياتها ال�سابقة اأدت اىل 
اغلب  مترد  حيث  ال�سحيحة  الرتبية  مفوم  تغري 
وتبقى  الزائد  والرتف  الدالل  نتيجة  االأطفال 
يكون  اأن  لذلك يجب  دلعهم  االبعو من  ان  حجة 
التن�سئة  تلك  م�سار  عملية  يف  ت�سحيح  هناك 
كبري  دور  تلعب  الأّنها  االأم  خالل  من  اخلاطئة 
يف تربية الطفل، ويقع على عاتقها اجلزء االأكرب 
اإزدواجية  والعمل مبوازنة بني  الطفل  تربية  يف 
اأن   ، الرتبية بينها وبني االأب.تقول نادية احمد 
اأ�سا�س الرتبية الناجحة تبداأ من خالل االعتدال 
مهما  با�ستطاعتها  فاالأم  واحلزم،  احلنان  بني 
كانت املوائمة اأن متنح اأطفالها فر�سة االإختيار 
يكون  اأن  على  مقبولني؛  �سيئني  بني  االأقل  على 
هناك اتفاق م�سبق مع االأب حول تلك اخليارات، 
اإىل جانب تبادل االأدوار يف عملية املوازنة يف 

واللني  واالأم من خالل احلزم  االأب  الرتبية بني 
زمنية؛  فرتة  كل  بعد  االأدوار  تلك  يتبادال  واأن 
والق�سوة  احلزم  عملية  الطفل  لدى  يولد  ال  كي 
جتاه اأحدهم، ليتمكنوا من بناء �سخ�سية قادرة 
على حتمل امل�سوؤولية، ومواجهة ظروف احلياة 
املتقلبة، باالإ�سافة اإىل تنمية مهارات التوا�سل 
اأّن بع�س  االجتماعي.  فيما تك�سف مها هادي، 
الأبنائهم،  الزائد  الدالل  �رشك  يف  وقعوا  االأباء 
وجندهم يندمون بعد فوات االأوان، فمن خاللها 
قد  اأبنائهم  لدى  خاطئة  مفاهيم  ير�سخون 
الزائد  فالدالل  م�ستقباًل؛  �سخ�سيتهم  تفقدهم 
يغر�س االأنانية يف نف�س الطفل ويجعله اإتكاليًا، 
هناك  كانت  اإن  خا�سًة  التمرد،  كثري  وي�سبح 
واالأم،  االأب  بني  التن�سئة  عملية  يف  ازدواجية 
املوازنة  حتاول  املثال  �سبيل  على  االأم  فتكون 
وال  اإفراط  "ال  اأ�سلوب  متخذة  الرتبية  عملية  يف 
تفريط"، ويف املقابل ميار�س االأب عملية الدالل 

الطفل؛  تلبية جميع متطلبات  الزائد، من خالل 
مما يفقده اإن�سانيته م�ستقباًل، ويكون نتاج ذلك 
جديد  هو  ما  كل  على  يح�سل  اأن  يريد  مراهق 
نوع  لديه  يعد  فال  عليه،  وي�رش  براأيه  ويتحكم 
مفاهيم  بداخله  ويزيل  التحمل  اأو  ال�سرب  من 
االأنانية  الطفل  �سلوك  في�سود  والت�سامح،  اجللد 
اإىل درجة رغبته باإمتالك كل ما يف يد االآخرين 
فينتج عن ذلك �سعوره باحل�سد. واأ�سارت �سجى 
غري  ابنا  �سينتج  بالدالل  االإفراط  اأّن  اإىل  عماد 
يف  امل�ستقبلية  القرارات  اتخاذ  على  قادر 
العملية والعلمية واالجتماعية، فالدالل  حياته 
بال  �سي�سهم  ابنه  االأب  به  يغمر  الذي  الفائ�س 
�سك يف بناء �سخ�سية غري �سوية وغري متوازنة 
البنه، الأّن هذا النوع من الرتبية تك�سبه �سخ�سية 
اإىل  ومييل  فقط،  نف�سه  يف  يفكر  جتعله  اأنانية 
تلبى  ال  وعندما  رغباته،  يلبي  الذي  الطرف 
اآخر و�سع  اأي طرف  اأو  والدته  طلباته من قبل 
ارتكاب  من  متنعه  التي  واالأنظمة  القوانني  له 
بع�س الت�رشفات، �سيلجاأ حتمًا اإىل خمالفة هذه 
التي  العنف  و�سائل  با�ستخدام  وذلك  القوانني 
توؤدي اإىل م�ساكل وخيمة وعدم ا�ستقرار نف�سي، 
وعند  اأ�رشته  جمتمع  يف  منبوذاً  نف�سه  يجد  اإذ 
االآخرين. واأ�سافت هدى حميد ، اأّنه ال مانع من 
منح الطفل احلب والدالل والعاطفة اجلمة، ولكن 
وتربيه  واإر�ساد  بتوجيه  ذلك  يرتافق  اأن  يجب 
لالأدب  مانعًا  يومًا  يكن  مل  فاحلب  متكاملة، 
اإّن  متامًا،  العك�س  على  بل  والتهذيب،  والتاأدب 
اجليل  ين�سىء  الذي  هو  للطفل  والدالل  احلب 
وجمتمعه  والأهله  لذاته  املحب  نف�سيًا،  امل�ستقر 
الأّن  وذلك  وفعااًل،  معطاًء  فيها  الفرد  ويكون 
باحل�سول  تتاأتى  االأ�سا�سية  النف�سية  حاجاتهم 
والدعم  والت�سجيع  والتقبل  والتقدير  احلب  على 
والتغا�سي  بالتدليل  ولي�س  املعنويات،  ورفع 
امل�ساعر  من  الهائل  والكم  العواطف  وثورة 
التي جتعل االآباء �سعاف اأمام رغبات اأبنائهم، 
باالأنانية  �سعور  لديهم  يتولد  بدورهم  الذين 
بدون  له  يحلو  كما  حياته  فيعي�س  والالمباالة 
�سوابط وال تقدير الأي قيمة يدفع ثمنها والديه، 
مل  الذين  االأبناء  من  لهم  عقوقًا  اأ�سد  جتده  بل 
والديهم. وذكر حممد ح�سني  اأي دالل من  يلقوا 
من  جمموعة  هناك  اأّن  اجتماعي-  –اأخ�سائي 
الدالل  يفرط يف عملية  االأب  الدوافع جتعل من 
املثال  �سبيل  على  منها  الأحدهم  اأو  الأبنائه 
العك�س  اأو  البنات  من  عدد  بعد  طفل  يولد  اأن 
الب�سيطة،  غري  زمنية  فرتة  بعد  طفل  اإجناب  اأو 
خالل  من  لالأب،  العاطفي  اجلانب  اإىل  اإ�سافًة 
ميوله الأحد اأبنائه دون �سواه، اأو فقد االأهل الأحد 
اأن يكون االأب عا�س يف طفولته  اأبنائهم، كذلك 
احلرمان، ولديه رغبة يف تعوي�س ذلك الأبنائه، 
لالأ�رشة،  املي�سور  املادي  الو�سع  جانب  اإىل 

االإ�رشاف  عملية  يف  رئي�سًا  �سببًا  تكون  فهذه 
التن�سئة  مب�سار  تغرّي  اإىل  يوؤدي  مما  بالدالل؛ 
علي  نور  اأّكدت  كما  للطفل.  ال�سوية  االجتماعية 
،على اأّن ان�سياق االأب وراء حبه البنه قد يوقعه 
اإّنه  اإذ  منه؛  وعي  دون  املفرط  دالله  �رشك  يف 
ير�سخ مفاهيم خاطئة لدى ابنه تفقده �سخ�سيته 
اأّنه  م�سيفًة  هدف،  بال  اإتكاليًا  اإن�سانًا  وجتعله 
�سن  يف  االأب  زواج  الزائد  الدالل  وراء  يكون  قد 
متاأخرة اأو يكون قد مر اأ�ساًل بحرمان �سديد اأثناء 
طفولته، ويريد اأن يعو�سه باأبنائه، اإىل جانب اأّن 
االقت�سادي  امل�ستوى  املفرط  الدالل  اأ�سباب  من 
ا�ستخدام  يربر  ال  ذلك  كل  اأّن  اإاّل  لالأ�رشة،  اجلّيد 
اأ�ساليب الرتبية اخلاطئة واإغداق امل�ساريف على 
ت�رشفاته،  عن  والتغا�سي  مراقبته  وعدم  االبن 
ي�سدر  �سيىء  �سلوك  اأي  عن  م�ساءلته  وعدم 
الزائد  داللهم  م�سوؤولية  االأهل  يتحمل  اإمنا  عنه، 
�سعوبات  مواجهة  كيفية  على  تعويده  وعليهم 
اأخ�سائي نف�سي تربوي  احلياة. يف حني او�سى 

د. �سعد واثق ،  االآباء ب�رشورة تعليم اأطفالهم اأن 
ال  واأن  ال�سغر،  منذ  امل�سوؤولية  ويتحملوا  يقبلوا 
يقبلوا منهم االأعذار غري امل�سوؤولة مثل "ن�سيت"، 
"مل اأق�سد"، "بعدين"، موؤّكداً على اأّن االأعذار هي 
اإ�سارة على عدم ن�سج الطفل، وقد ي�سمع كثري من 
االآباء عرب �سنوات تربيتهم مثل هذه االأعذار من 
اأطفالهم، ولكن الطريقة التي ي�ستجيب بها االآباء 
يعرفون  اأطفالهم  جتعل  التي  هي  االأعذار  لتلك 
نفهم  اأن  اأهمية  اإىل  م�سرياً  مقبولة،  غري  اأّنها 
التقدم  مرحلة  يف  م�رشوعات  هم  االأطفال  اأّن 
احلياة،  حول  ليتعلموه  الكثري  فلديهم  والنمو، 
تعلمها  ميكن  الدرو�س  هذه  من  الكثري  ولكن 
االأمر  يكون  االأطفال  وتطور  منو  فمع  ذاتيًا، 
يقدموا  الأن  حولهم  املتواجدين  للكبار  مرتوكًا 
لهم التوجيه واالإر�ساد املنا�سبني، كما اأّنه اأي�سًا 
يقّوموا  اأن  االأطفال  يعلموا  اأن  الكبار  اأيدي  يف 
يتخذون  كانوا  اإذا  ما  لتحديد  ذاتيًا  �سلوكهم 
القرارات، فما ي�سدر من تفاعالت لالأبناء خالل 

القاعدة  تلك  اإىل  مرجعها  اإمنا  حياتهم  م�سرية 
اأّن  التن�سئة.وبنّي  فرتة  خالل  تاأ�سي�سها  مت  التي 
الكبري يف  اأثره  له  والديهم  على  االأبناء  اتكالية 
هذه  االأ�رشة  اأنتجت  فاإذا  االبن،  �سخ�سية  تدمري 
ال�سخ�سية التدمريية فاإّن ذلك �سيطال املجتمع، 
باأنهم  ي�سعرون  ال  االآباء  بع�س  اأن  اإىل  منوهًا 
فعلى  خاطئ،  ب�سكل  بنتهم  اأو  ابنهم  ي�سنعون 
تن�سئة  يريد  هو  الواعي  االأب  تفكري  م�ستوى 
التفكري  م�ستوى  وعلى  متما�سكة،  بطريقة  ابنه 
الالواعي يرى اأّن ابنه ما زال �سغرياً وال ُيعتمد 
دون  ل�سخ�سيته  التدمري  يحدث  هنا  ومن  عليه، 
يف  ملواقف  وتعر�س  االبن  كرب  فاإذا  ي�سعر،  اأن 
فاإذا  قرار  واتخاذ  مواجهة  اإىل  حتتاج  احلياة 
وي�ستمر  والديه،  فيتكل على  ذلك،  به عاجز عن 
اأننا ن�ساهد من يكون متكاًل  ال�سكل لدرجة  بهذا 
تن�ساأ  ثم  لوحده،  وي�ستقل  يتزوج  اأن  بعد  حتى 
بذلك م�سكالت اأ�رشية يف البيت اجلديد، وكل هذا 

ب�سبب اأخطاء يف التن�سئة االأولية.

 
ومن جملة احللول التي يجب ان تفكر فيها احلكومة 
اذ  املواطنني،  بني  االأرا�سي  توزيع  ق�سية  هي 
للمواطنني  االرا�سي  قطع  توزيع  م�ساألة  ات�سمت 
العدالة يف  تت�سم مبعايري  انها مل  ب�سبب  بالت�سوه، 
التوزيع، اذ البد من ان يكون اال�ستهداف للطبقات 
"، م�سيفا"  اأما م�ساألة  الفقرية التي المتلك �سكنًا 
من  تعقيدا  االكرث  امل�ساكل  من  باتت  ال�سكن  بناء 
احللول  تعد  وبالتايل  اأر�س،  قطعة  على  احل�سول 
البديلة التي اتبعتها دول العامل منذ زمن بعيد هي 
ان"  موؤكدا  العراق"،  يف  مل�سكلتنا  املنا�سب  احلل 
طريقة البناء اجلاهز اأو ال�سديق للبيئة من احللول 
اأن تكون بديال عن البناء  الناجعة التي بامكانها 

التقليدي املكلف والطويل االأمد." 
مت  جتارية  �رشكة  �ساحب  ريا�س  عادل  ويرى 
بناوؤها بالبناء اجلاهز:"مت تاأجري ال�رشكة من قبلي 
منذ �سنتني بالتحديد، وب�رشاحة تامة مل اأكن اأعلم 
البناء اجلاهز،  �سيئا عن مميزات و�سلبيات طريقة 
او ما ي�سمى البناء ال�سديق للبيئة فيما �سبق، كون 
خربتي تتخ�س�س بهند�سة االغذية، ولكن بعد مرور 
�سنتني تو�سلت اىل نتيجة اأن طريقة البناء اجلاهز 
له العديد من امليزات للباحثني عن وحدات �سكنية 
والتدفئة  البناء  نفقات  �سغط  منها،  اقت�سادية 
م�ساريع  تنجز  الزمن، م�سيفا  اخت�سار  ف�سال عن 
وبذلك  قليلة  وبكلفة  �سهرين  خالل  اجلاهز  البناء 

تكون حال جذريا لذوي الدخل املحدود ." 
 " حول:  جرب  �سهيلة  احلكومية  املوظفة  وبينت 
نحن كمجتمع عراقي تعودنا اأن ندافع عن الطرق 
او  اجتماعيا  كان  �سواء  اأمر  اي  يف  الكال�سيكية 
اقت�ساديا اأو حتى عمرانيا، وهناك من يرى وجود 
واجلاهز،  التقليدي  البناء  بني  التكلفة  يف  فرق  
غري  الأنه  اجلاهز  املنزل  تف�سيله  عدم  عن  ف�سال 
اآمن يف ظل االو�ساع ال�سائدة يف البالد، ولكن بعد 
جتربة والدي الذي يعمل مهند�سا مدنيا والذي قام 
لكل  اثبتنا  اجلاهز،  البناء  بطريقة  لنا  بيت  ببناء 
اقاربنا وجرياننا عك�س ما توقعوه متاما، خا�سة 
ان تلك العيوب التي كان احلديث متداوال نحوها مل 
تكن دقيقة يف ما يخ�س املتانة، وت�رشيب ال�سوت 
وعدم حتمله للرطوبة، وهذا مل ن�سهده على االطالق 
يف بيتنا، كونه ال يختلف كثريا عن البناء التقليدي 

اال انه ا�رشع واقوى واف�سل". 
اال�سكان واالعمار  لوزارة  الر�سمي  وا�ساراملتحدث 

اال�سكان  وزارة  ان   ": اىل  ال�سمري  الواحد  عبد 
واالعمار اعلنت عن طرح  ثالثة مناذج لدور �سكنية 
لها  الواحد  املرت  املربع  �سعر  يبلغ  الكلفة   واطئة 
600 الف  دينار با�ستعمال اأنظمة  ان�سائية جديدة 
نفذت  لدور  �سكنية  مناذج  ثالثة  ومت  افتتاح   ،
للبيئة  �سديقة  جديدة  اأنظمة  ان�سائية  با�ستعمال 
العزل  عوامل  والكلفة  وتعتمد  الوقت   وتختزل 
بناء  يف  هذه  النماذج  اعتماد  و�سيتم   احلراري، 
الوزارة  وتغيري  تنفذها  التي  املجمعات  ال�سكنية 
امل�ساريع  تنفيذ  يف  الكال�سيكية  ال�سائدة  االنظمة 

 ال�سكنية. " 
اجلاهز  يف  البناء  ا�ستخدام   " اىل:  ال�سمري  ودعا 
ت�سييد البيوت بدال من  الطريقة التقليدية املتبعة، 
واملتانة  القوة  املباين  متنح  الطرق  تلك   كون 
مع  لالحرتاق  والتكييف  ومقاومة   واملرونة 
املباين  التقليدية،  من  اكرث  املتغريات  املناخية، 

وي�سهد العراق تطوراً يف  تغليف البنايات التجارية 
لكنه  يف ذات الوقت يفتقد اىل  جتربة البناء اجلاهز 

ال�سديق للبيئة. " 
ال�سديق  البناء  منظمات  احدى  رئي�س  وقال 
تبنت  خالد:"منظمتنا  حيدر  املهند�س  للبيئة 
حية  كتجربة  للبيئة(  ال�سديق  )البناء  م�رشوع 
تعمل جاهدة على نقلها للعراق تهدف من ورائها 
به  قامت  ما  غرار  على  ال�سكن  الأزمة  حل  ايجاد 
الدول االجنبية، منوها بيت االحالم الذي باإمكان 
بنائه، يف الوقت نف�سه ميكن بناء جميع املن�ساآت 
ذات  عمارات   م�ست�سفيات،  كـالـ)مدار�س،  االأخرى 
االت�ساالت،  التجميد، غرف  طوابق متعددة، غرف 
قاعات الدواجن، املختربات النموذجية، امل�سابح(، 
موؤكدا يعد البناء ال�سديق للبيئة اآمنا، مالئما  قويا 
ال�سديقة  الطاقة  با�ستخدام  الكفاءة  جدا،عايل 
مثل  للح�رشات  مقاوما  للرطوبة،  عازال  للبيئة، 

وال  احل�رشات،  من  اي  مرور  ومينع  )االر�سة( 
يحتاج اىل �سيانة كبرية ، وبكلفة اقل". 

البناء  يف  ت�ستخدم  التي  الطريقة   " اىل:   وا�سار 
)قوالب  ا�ستخدام  على  تعتمد  للبيئة  ال�سديق 
حيث   )ICFs( امل�سماة  املعزولة(  الكونكريت 
باإمكانها  التي  املنافع  كل  تت�سمن  التقنية  اأن 
احل�سول عليها من الكونكريت يف وقتنا احلا�رش، 
ا�سافة اىل متتعه مبقاومة عالية جدا لكل الظروف 
واحلرائق،  العوا�سف،  )الزالزل،  من  الطبيعية 
اجلدران  داخل  يف  التي  الرغوة  الأن  واالعا�سري( 
م�سنوعة من مواد قوية جدا ومقاومة لال�ستعال، 
النار  تاأثري  حتت  �ساعات  اربع  ملدة  تبقى  والتي 
دون ان ت�ستعل، كون اجلدران متت معاجلتها مبواد 

غري قابلة لال�ستعال ."
خ�سائر  فيها  تكون  البناء  طريقة  ان   " وا�ساف:   
حيث  العالية  الكلف  وتوفر  الف�سالت،  من  قليلة 

وذلك  اقل  وتدفئة  تربيد  انظمة  اىل  حتتاج 
ونظام  للجدران  احلراري  العزل  خا�سية  ب�سبب 
جودة  بوا�سطة  تطويره  مت  الذي  والتهوية  التربيد 
ممتاز  عزل  معزولة   )ICFS( بيوت  الهواء،وهي 
النظام  هذا  ان  كما  حولها،  اخلارجي  املحيط  مع 
له املرونة العالية يف الت�سميم، وميكن ت�سميم اي 
باالإمكان   )ICFs( قوالب  الن  اال�سكال  من  �سكل 
الأية  الت�سميم  اأجزاء  حتقق  كي  ب�سهولة  ت�سكيلها 
بناية حديثة واي�سا نظام القفل الرباعي باإمكانه 
من  للبناية  النهائي  الت�سطيب  من  اي  تطبيق 
)تغليف احلجر، لبخ ونرث، القرميد ، تبي�س اجلدران 
تغليف  لل�سقوف،  املغربية  والنقو�س  الداخل  من 
تغليف  واملطبخ،  للحمامات  بال�سرياميك  اجلدران 
اي نوع من ورق  او  الكابون  او  اجلدران باخل�سب 
من  اقل  كلفته  اجلاهز  البناء  ان  موؤكدا  التغليف(، 
البناء التقليدي بن�سبة ت�سل اىل  40 باملئة للمرت 
املربع الواحد لعدة وحدات �سكنية، وبذلك �سيكون 
وحدة  بناء  يف  املحدود  الدخل  لذوي  ناجعا  حال 
ما  وهذا  العاملية،  للموا�سفات  مطابقة  �سكنية 

ن�سعى اليه يف الوقت احلايل من خالل عمل 
منظمتنا".

م�ساألة  "تعد  �ساكر:  بدر  االقت�سادي  اخلبري  وقال 
قاعدة  �سمن  للمواطن  املالئم  ال�سكن  توفري 
االأمن،  م�ساألة  بعد  اال�سا�سية  االن�سان  احتياجات 
احلكومات،  جميع  امام  �سعبًا  حتديًا  متثل  وهي 
اال ان الدول املتقدمة ا�ستطاعت ان حتد من حجم 
ميثل  ماعاد  الذي  امل�ستوى  اىل  امل�سكلة  هذه 
م�سكلة لها، يف حني وعلى الرغم من اتخاذ العديد 
اال  امل�سكلة،  وال�سيا�سات حلل هذه  املعاجلات  من 
انها ما زالت متثل عائقا امام الدول النامية ومنها  
اجلاهز  البناء  تقنية  "دخول  اأن:  واأكد  العراق".  
االآمن يف  املالذ  اعتباره  للبيئة ميكن  ال�سديق  اأو 
الوقت احلايل حلل اأزمة ال�سكن يف العراق، يف ظل 
التقنية  وهذه  �سعبة،  واأمنية  اقت�سادية  ظروف 
وبعد �سمولها وخ�سوعها للتطور العلمي والهند�سي 
اأجده  العيوب  من  هائل  لكم  واملعالج  املدرو�س 
اي�سا،  يفوقه  بل  التقليدي  للبناء  مرادفا  ا�سبح 
ان  مبينا  والنظافة"،  وال�رشعة  التكلفة  ناحية  من 
طويلة  لعقود  ال�سمود  بامكانها  البنايات  "هذه 
التجارب  اأن  كما  م�ساكل،  فيها  حتدث  اأن  دون 
اثبتت �سمودها عندما ت�سيد  يف بيئة رطبة كثرية 
االموال  الكثري من  للمواطن   توفر  االمطار وبذلك 

التي قد تنفق يف عمليات الرتميم واال�سالح ." 

الدالل الزائد.. فخ لآلباء نتيجة االزدواجية في التربية  
يندمون بعد فوات األوان ...

البناء الجاهز.. حل جذري لذوي الدخل المحدود لكنه ال يحظى بالشعبية!
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اأزمة ال�سكن يف العراق، 
م�سكلة باتت مزمنة وثقيلة 
يف ظل تزامنها مع اأزمات 

اأمنية و�سيا�سية واقت�سادية. 
املنازل ال�سريعة البناء 

واملوفرة للوقت، ورمبا املال 
اي�سا، بداأت تدخل �سوق 

البناء يف العراق، على اأمل 
اأن تكون بديال عن البناء 

التقليدي املكلف ورمبا 
هي حل لأزمة ال�سكن يف 

العراق خا�سة لذوي الدخل 
املحدود. وحتدث املواطن 
ليث عبد المري بعد برهة 

�سمت ثقيلة: "م�سكلة اأزمة 
ال�سكن يف العراق معقدة 

وعميقة ومتجذرة منذ 
زمن، وعليه لبد ان تكون 

احللول املو�سوعة لها حلول 
ا�سرتاتيجية �ساملة،
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