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اﻧﺘﻘﺎء  :ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻴﺮ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ

 ١من ١٨

 .١إن تـربـيـة األبـنـاء ف عـهـود االنـفـتـاح هـي
كـاإلبـحـار ف احملـيـطـات بـقـارب مـتـواضـع
واألخ ـبــار ت ـن ـقــل ل ـنــا أن املــالحــي امل ـهــرة
املـدربـي هـم فـقـط مـن يـنـجـحـون ف هـذه
املهمة .
 .٢سـلـوك األبـنـاء لـه جـذور كـامـنـة مـسـتـتـرة
تدفعه وتوجهه نحو أغراضه .
 .٣إن ان ـت ـبــاه الــوالــديــن هــو م ـق ـصــود ال ـط ـفــل
وهـدفـه وإن الـتـقـاء عـيـنـيـهـمـا بـعـيـنـي الـطـفـل
فـيـه شـحـن لـلـطـفـل بـطـاقـة إيـجـابـيـة هـائـلـة
تشعر الطفل باألمان واالستقرار .

 ٢من ١٨

 .٤س ـلــوك خــالــف تُ ـعــرف هــو س ـلــوك س ـل ـبــي
لـلـفـت االنـتـبـاه يـطـوره الـطـفـل عـنـدمـا ال
يـ ـشـ ـب ــع ال ــوال ــدان ح ــاجـ ـت ــه ل ــالنـ ـتـ ـم ــاء
إليهما .
 .٥الـتـمـرد عـلـى الـنـظـام والـعـنـاد سـلـوكـيـات
يـطـورهـا الـطـفـل عـنـدمـا ال تُـشـبـع حـاجـتـه
لتقدير قوته .
 .٦س ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات االن ـ ـت ـ ـقـ ــام وال ـ ـت ـ ـخـ ــريـ ــب
ل ـل ـم ـم ـت ـل ـكــات هــي س ـلــوك ـيــات ي ـطــورهــا
األبـنـاء عـنـدمـا ال تـشـبـع حـاجـاتـهـم لـلـحـريـة
وع ـنــدمــا ت ـف ـشــل ال ـب ـي ـئــة ف إشــراك ـهــم ف
صناعة القرارات التي تخصهم .
 ٣من ١٨
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 ٤من ١٨

ظ ــاه ــرة نـ ـف ــور األبـ ـن ــاء م ــن بـ ـي ــوتـ ـه ــم إم ــا
بـالـهـرب إلـى اخلـارج أو الـهـرب إلـى أجـهـزة
االتـصـال والـتـواصـل لـعـدم إشـبـاع حـاجـة
الترويح بشكل صحي سليم .
عـنـدمـا تـكـون الـبـيـئـة جـافـة غـيـر مـشـجـعـة
وعـنـدمـا يـركـز الـوالـدان عـلـى الـنـقـد وعـلـى
أخـ ـط ــاء الـ ـطـ ـف ــل ف ــإن الـ ـطـ ـف ــل سـ ـيـ ـك ــون
حـاضـرا مـعـهـمـا بـجـسـمـه لـكـنـه سـيـكـون
منسحبا بعقله وفؤاده .
احلب صمغ القيم ومؤسس الوالء
احلــب س ـلــوك ول ـيــس م ـجــرد م ـشــاعــر وهــو
املغذي ملعظم احلاجات لدى األبناء .
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 ٥من ١٨

أبــرز ن ـتــائــج احلــب ال ـس ـلــوكــي االن ـت ـمــاء
ل ـل ـن ـظــام والــوالء لــه واالن ـص ـيــاع ال ـطــوعــي
لقوانينه .
إن احلـب الـذي قـدمـه املـربـي واالهـتـمـام
الــذي أع ـطــاه س ـي ـش ـكــالن ص ـمــغ ال ـق ـيــم
وغ ــراءه ال ــذي ي ـض ـم ــن ان ـت ـم ــاء األب ـن ــاء
للبيئة التربوية التي نشأوا فيها .
عـنـدمـا يـحـبـنـا أوالدنـا سـيـحـرصـون عـلـى
محاكاة مناذجنا وتقليد سلوكياتنا .
إن حـاجـة االنـتـمـاء إمنـا تُـشـبـع عـن طـريـق
االح ـت ـضــان وال ـضــم وال ـت ـق ـب ـيــل ون ـظــرات
الوله .

 .١٥حـاجـة الـتـقـديـر والـقـوة يـشـبـعـهـا الـتـشـجـيـع
والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ــالجن ــازات كـ ـم ــا يـ ـسـ ـه ــم ف
إشـ ـ ـب ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا س ـ ــؤال األبـ ـ ـن ـ ــاء املـ ـ ـع ـ ــون ـ ــة
واملساعدة .
 .١٦حــاجــة احلــريــة ي ـش ـب ـع ـهــا ب ـش ـكــل ص ـحــي
نـفـسـيـة املـشـاورة واحملـاورة وإشـراك األبـنـاء
ف الـقـرارات كـمـا يـغـذيـهـا جـو الـعـرض ال
الفرض وجو التخيير ال اإلجبار .
 .١٧احلــاجــة لــألنــس ت ـغــذى عــن طــريــق جــو
أس ـ ــري أو م ـ ــدرس ـ ــي مـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــم ب ـ ــاألم ـ ــل
وال ـت ـفــاؤل يــرى املــربــي ف ـيــه اإلي ـجــاب ـيــات
ويـحـتـفـل بـهـا ويـتـغـاضـى عـن الـسـلـبـيـات
ويصد عنها .
 ٦من ١٨

 .١٨ف مـحـبـة أبـنـائـنـا لـنـا وإعـجـابـهـم بـنـمـاذجـنـا
ضـمـان النـتـمـائـهـم لـنـا وانـخـفـاض مـسـتـوى
الـتـوتـر ف بـيـئـاتـنـا األسـريـة وانـضـبـاطـهـم
بالنظام وتبنيهم له
 .١٩سـ ـيـ ـنـ ـسـ ـح ــب األبـ ـن ــاء م ــن ج ــو األس ــرة
ع ـنــدمــا ال ي ـجــدان جــوا مــري ـحــا وع ـنــدمــا
يـغـلـب عـلـى مـن حـولـهـمـا الـنـقـد والـتـحـريـح
والتركيز على األخطاء

 ٧من ١٨

 .٢٠أخـطـر مـا يـضـعـف مـجـتـمـعـاتـنـا هـو سـوء
الـكـبـار ف الـصـغـار وسـوء تـوقـعـات الـصـغـار
مــن ال ـك ـبــار ولــردم ال ـهــوة ع ـلــى ال ـك ـبــار أن
يـغـيـروا نـظـرتـهـم لـلـجـيـل اجلـديـد ويـسـتـبـدلـوا
الـنـقـد والـتـركـيـز عـلـى األخـطـاء بـالـتـشـجـيـع
والـ ـتـ ـق ــدي ــر والـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى احلـ ـسـ ـن ــات
واملشاركة ف الرأي على اتخاذ القرارات
 .٢١إن إســاءة م ـعــام ـلــة اإلن ـســان س ـت ـهــوي بــه
ومب ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــه إلـ ــى دركـ ــات ن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة
واج ـت ـمــاع ـيــة س ـي ـكــون نــاجت ـهــا اخل ـســارة
الشاملة للجميع .

 ٨من ١٨

 .٢٢الـرسـائـل الـسـلـبـيـة الـتـي يـبـثـهـا اآلبـاء قـد
تـكـون مـدمـرة وقـد حتـدث ف شـخـصـيـات
أبـنـائـهـم قـروحـا ال تـنـدمـل وآثـارا يـصـعـب
على املدى زوالها .
 .٢٣خـوف الـطـفـل مـن خُـسـرانـه حملـبـة والـديـه
وإعـجـابـهـمـا بـه هـو الـذي يُـلـجـئـه لـلـكـذب
مـبـكـرا وانـفـعـاالت الـوالـديـن وإشـاراتـهـمـا
ال ـغــاض ـبــة س ـت ـل ـجــئ ال ـط ـفــل إلــى ح ـمــايــة
نفسه بتغيير احلقيقة .

 ٩من ١٨

 .٢٤إشـبـاع حـاجـة احلـريـة لـألبـنـاء إمنـا يـكـون
ب ــإيـ ـج ــاد ال ــوال ــدي ــن جل ــو م ــري ــح مـ ـح ــاور
يـؤسـس الـوالء لـلـقـيـم بـاسـتـخـدام صـمـغ
احمل ـبــة وبــال ـتــالــي ي ـت ـحــدد ب ـهــدوء وث ـقــة
ت ـعــريــف احلــريــة وحــدودهــا وم ـثــل ت ـلــك
امل ـمــارســات جت ـعــل س ـل ـطــات الــوالــديــن
محترمة عند أبنائهما .
 .٢٥مـع مـرور الـوقـت سـيـتـضـح لـلـوالـد ) أبـا أو
أمـا ( أن انـفـعـالـه غـيـر املـنـضـبـط مـع أبـنـائـه
لـن يـغـيـر مـن سـلـوكـيـاتـهـم املـسـتـقـبـلـيـة بـل
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس سـ ـي ــرى رأي الـ ـع ــي أن
ضـبـطـه ألبـنـائـه سـيـقـل مـع مـرور الـزمـن بـل
إن انـفـالت انـفـعـالـه مـنـه سـيـحـول األبـنـاء
 ١٠من ١٨

إلـى مـتـمـرديـن يـعـرفـون كـيـف يـتـحـكـمـون
بوالدهم عن طريق إثارة أعصابه .
 .٢٦املــألــوفــات س ـجــن ال ق ـض ـبــان لــه ي ـح ـبــس
اإلنسان وهو يظن نفسه حرا طليقا .
 .٢٧إن ال ـش ـخــص غ ـيــر امل ـن ـض ـبــط ف ان ـف ـعــالــه
ي ـس ـهــل ال ـت ـح ـكــم ف ـيــه ح ـتــى إن أب ـنــاءه
سيزدادون مناعة ضد انفعاله .
 .٢٨ت ــذك ــر أن ــك وال ــد وأن ــك مـ ـس ــؤول وأن ــك
سُ ـل ـطــة رائ ـعــة ومنــوذج يُ ـح ـتــذى مــن قِ ـبَــل
أبنائك .

 ١١من ١٨

 .٢٩مـ ـظ ــاه ــر الـ ـتـ ـح ــدي والـ ـص ــراخ وفـ ـق ــدان
األعـصـاب مـن قِـبَـل الـوالـد يـجـعـل األبـنـاء
خــارجــي ع ـلــى ال ـن ـظــام األســري وخــروج
األبـنـاء عـلـى الـنـظـام األسـري هـو بـاب كـل
شر مستقبلي .
 .٣٠ال ـ ـط ـ ـفـ ــل الـ ــذي أش ـ ـبـ ــع والـ ــداه رواب ـ ـطـ ــه
الـعـاطـفـيـة وزوداه بـحـبـهـمـا فـأغـنـيـاه بـدفء
كـ ـنـ ـفـ ـهـ ـم ــا ول ــي جـ ـن ــاحـ ـهـ ـم ــا وطـ ـي ــب
مـعـشـرهـمـا وتـشـجـيـعـهـمـا الـدائـم لـه فـإن
) ال ( الـصـادرة عـن الـوالـديـن سـتـقـع مـن
الـطـفـل مـوقـع تـطـبـيـق الـنـظـام بـعـكـس اجلـو
اجلــاف ال ـفــاقــد الــدفء فــإن ) ال ( جت ـعــل
الـطـفـل مـتـمـردا مـحـتـجـا ولـسـان حـالـه  :مـا
 ١٢من ١٨

رأيـت مـنـك شـيـئـا حـتـى أعـطـيـك الـسـمـع
والطاعة .
 .٣١مـنـهـج بـنـاء الـذوات احملـتـرمـة هـو االحـتـرام
والقبول
 .٣٢إن الـطـفـل كـمـا هـو بـحـاجـة إلـى الـرعـايـة
املــاديــة واإلن ـفــاق هــو ب ـحــاجــة أشــد ألن
يـشـعـر بـالـسـالم واألمـن الـنـفـسـي مـع مَـن
حوله وبالذات أمه وأبيه .
 .٣٣قـد يـظـن كـثـيـر مـن أبـنـائـنـا أنـنـا ال نـحـبـهـم
وذلـك بـسـبـب مـا يـسـتـقـر ف أذهـانـهـم مـن
ك ـثــرة تــوج ـي ـه ـنــا ل ـهــم أو صــرام ـت ـنــا جتــاه
بـعـض سـلـوكـيـاتـهـم الـتـي قـد تـصـل أحـيـانـا
حل ــد الـ ـقـ ـس ــوة وه ــذه الـ ـص ــورة ال ــذهـ ـنـ ـي ــة
 ١٣من ١٨

ال ـس ـل ـب ـيــة لــن ت ـت ـغ ـيــر مــالــم ي ـغ ـيــرهــا وضــع
ت ـع ــام ـل ــي ج ــدي ــد أو ن ـق ـل ــة إي ـج ــاب ـي ــة ف
العالقة
 .٣٤ي ـخ ـت ـلــف م ـف ـهــوم ال ـعــدالــة ع ـنــد األط ـفــال
تبعا للمراحل العمرية التي ميرون بها .
 .٣٥الـعـدالـة لـطـفـل الـثـالـثـة تـعـنـي  :أن تـظـهـر
صادق مشاعرك له وتعني أن تظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
قـبـولـك ملـشـاعـره وتـتـفـهـم مـعـانـاتـه عـندمـا
تـواجـهـه صـعـوبـات  ,كـمـا تـعـنـي هـنـا أن
جت ـع ـلــه ي ـخ ـتــار وت ـع ـنــي كــذلــك ت ـش ـج ـيــع
مـبـادراتـه دون إفـراط ف تـزيـي اجملـازفـة لـه
كـمـا تـعـنـي حتـمـل الـكـبـار لـه واإلجـابـة عـن
أسئلته .
 ١٤من ١٨

 .٣٦ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ل ـ ـط ـ ـفـ ــل ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة  :ف كـ ــل
الـعـالقـات البـديـل عـن احلـب والـتـقـديـر
وتـ ـعـ ـن ــي أيـ ـض ــا أن تـ ـش ــرح ل ــه املـ ـطـ ـل ــوب
وتـوضـح مـا تـريـد فـاألطـفـال ف هـذه الـسـن
ال ي ـف ـه ـمــون إال احمل ـســوس وامل ـل ـمــوس مــن
امل ـ ـن ـ ـطـ ــق الـ ــذي ت ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــه ال ـ ـصـ ــور
والـفـيـديـوهـات  ,وف هـذه الـسـن هـاجـس
الـطـفـل هـو أن يـعـتـرف اآلخـرون بـقـدراتـه
ومتكنه من أداء األعمال .
 .٣٧الـعـدالـة ملـن بـلـغ اخلـامـسـة عـشـرة تـعـنـي :
أن تـظـهـر لـه اهـتـمـامـك الـشـخـصـي بـه ومبـا
ي ـطــرحــه مــن أف ـكــار وت ـت ـعــاطــف م ـعــه ف
أزمــاتــه وت ـغــض عــن ه ـنــاتــه ومتــام ال ـعــدل
 ١٥من ١٨

يـكـون بـإشـبـاع حـاجـتـهـمـا لـالنـتـمـاء إلـى
نـ ـظ ــام أس ــري راق ــي وال ــرق ــي نـ ـعـ ـن ــي ب ــه
الـتـفـهـم واإلصـغـاء والـتـعـاطـف كـمـا يـكـون
بـ ـتـ ـق ــدي ــر جـ ـه ــود امل ــراه ــق وم ــن ال ــرق ــي
االسـتـشـارة والـسـمـاح بـقـدر مـن الـتـرويـح
ومــن ال ـعــدل أن نُ ـشــركــه ف ب ـنــاء ال ـن ـظــام
األس ــري ونـ ـظـ ـه ــر ح ــاجـ ـتـ ـن ــا ل ــه وع ــدم
اس ـت ـغ ـنــائ ـنــا ع ـنــه ون ـس ـت ـث ـمــر كــل فــرصــة
إلظـهـار أهـمـيـتـه ف بـنـاء الـنـظـام األسـري
ولـيـس مـن الـعـدل مـع املـراهـق الـتـفـريـط ف
حقوقنا كآباء

 ١٦من ١٨

 .٣٨الـتـقـلـيـل والـضـم واحلـنـان وتـفـهـم املـشـاعر
هــي أع ـلــى درجــات ال ـعــدالــة ع ـنــد ط ـفــل
ال ـثــال ـثــة ف حــي ي ـح ـتــاج ط ـفــل ال ـثــام ـنــة
ملـزيـد مـن نـظـرات احلـب والـتـقـديـر وحـسـن
ال ـتــوقــع أمــا املــراهــق ف ـي ـح ـتــاج إلــى إظ ـهــار
االهـتـمـام ملـا يـطـرحـه مـن أفـكـار ووجـهـات
نـظـر حـتـى يـشـعـر بـاألمـان والـعـدالـة جتـاه
النظام األسري الذي ينتمي إليه
 .٣٩كَبّر أذنيك وصَغّر فَمك
 .٤٠إن االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع واإلنـ ـ ـص ـ ــات م ـ ــدع ـ ــاة
الس ـت ـخــراج كــل م ـك ـنــونــات امل ـت ـحــدث
ووعي ما يقوله .
 ١٧من ١٨

 ..... .٤١ال ـق ـض ـي ــة خ ـط ـي ــرة ف ـع ـن ــدم ــا ال
تـسـتـمـعـان لـالبـن فـإن هـنـاك مـن سـيـعـطـيـه
أذنـا مـصـغـيـة ومـن يـعـطـي األذن سـيـأخـذ
ف العادة احلب والوالء .
 .٤٢إن االبـن سـيـعـيـش عـيـشـة ضـنـكـا وعـنـتـا
عـنـدمـا يـتـلـقـى إشـارات سـلـبـيـة مـن والـده
تــدل ع ـلــى ســوء ظــن أو تــوق ـعــات دون ـيــة
عن قدراته .
 .٤٣يـجـب أن يـنـظـر املـربـي ملـن يـقـوم بـتـربـيـتـه
ن ـظــرة رح ـي ـمــة فــال ي ـن ـظــر م ـنــه ال ـق ـب ـيــح
فـيـكـون أشـبـه بـالـذبـاب بـل يـنـظـر بـعـيـنـي
نـحـلـة تـرى الـرحـيـق ف الـزهـور وتـغـفـل متـامـا
عن وجود األشواك فيها .
 ١٨من ١٨

