
تنشئة   �8 فيه  شك  ال  مما 
 R �لكر�  على   Zلصغا�
عليه  يطغى  �لذ<  عاملنا 
مسألة  �لتنافس  طابع 
تنشئة  �لكن  �ملنا/.  صعبة 
�لصغاZ على �لكر� R بيئة 
�لتعا��  �ألساسي  طابعها 
�لكن  حتقيقه.  ممكن  8مر 
�لسؤ�/ �لذ< يطر| نفسه 
�ن  هل  �ملقا�..  هذ�   R
�0خل �ألسرv متنافسو� �8 
�ألمر  هو  هذ�  متعا�نو�؟ 

 Zلكبا� على  Ñب  �لذ< 
 xيوجهو  �8  v8سر كل   R

ألنفسهم. 
فإ.� �ألy يقو� بعد تنا�/ 
 R يساعد  �ال  �لوجبة 
 Zُيصد  ± �ألطبا&،  Zفع 
يطلب  فقط حيث  �أل��مر 
 Ôشا< بد�� �8 يبا yكو
به.  �ملحيطة  بالظر�� 
�لشا<  لتضع  �أل�  فتسر¥ 
لتأخذ  �ִדر�/   Zلنا� على 
 ،vملائد� على  من  �ألطبا& 
�ألطبا&  لوضع  تلهث   ±
R �لغسالة ± تر�قب غليا� 
تسر¥   ±  ،Zلنا� على  �ملا� 
 ± �لطعا�،   vمائد لتنظيف 
تلهث لوضع بعض �لشا< 

 ± يغلي،  �لذ<  �ملا�   R
ُتـخر� �ألكو�y �لنظيفة، 
 yلأل �لشا<  حتضر   ±
�لذ< يقر8 �جلريدv  �ينظر 
به  فإ.   qئز�òبا �لشا<   �

غامق �للو�، فيعلق ساخًر�: 
تقدمينه  �لذ<  هذ�  ما 
�لشا<  8حب   ¸
 Ô؟ 
مصنوًعا بتلك �ملو�صفا�، 
مز�جي؟ ستعرفني  فم� 

ينشأ  �لذ<  �لطفل   �

 v8ملر� فيه  تقو�  بيت   R
�ملنـزلية  �ألعما/  بكل 
جتسد�  فيه  �لرجل  �يكو� 
 Zُيصد  �Z0كتاتو� للكسل 
 �
 ينظر  فقط،  �لتعليما� 
�ملستقبلية   vحليا�  R  xZ�0

كل  ُيرضخ   Zطو�Cم� 8نه 
8ما  لسلطانه.  حوله  َمن 
مثل   R تنشأ   tل� �لطفلة 
�نطباًعا  تأخذ  �لبيت  هذ� 
 R  v8ملر� �ضع  عن  سيًئا 
فيما  تصبح  �قد  �ملجتمع، 
بعد qعيمة نسائـية مـن 
 .v8ملر� dقو&  �ملطالبـا� 
�هذ� ما حد§ بالفعل مع 
حترير  حركا�  qعيما� 
 R  yأل� كا�  فقد   ،v8ملر�
منهن   vحد�� كل   v8سر
Zجًال قاسًيا، فظÏ، ال ®سن 
�لتعا�� مع �لز�جة، �لذلك 
متر�0 عليه �البنة، �متر�0 
على كل Zجل غ�x. فمن 
 ،�.
  vألسر�  �qتو� 8جل 
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فر0  يقو�  ال   �8 من  البد 
 Zبد� ��خر  �لسيد،   Zبد�
 �8 Ñب  كما  �لعبد. 
 vألسر� R 0يعر� كل فر
���جـباته  مسـئولياته 
مسـاîتـه   vZضـر��
سليمة.  v8سر 
نشا�   R

�لذ< يستطيع �8  �لبلد   �

 R ®سو�  8طفاًال  ينشئ 
�آلخرين  بأîية  8عماقهم 
 vمساعد على  �®رصو� 
يستطيع   بعًضا،  بعضهم 
 �8 �لبعيد   oملد� على 
 tل�  v0جلا� �ملشاكل  ®ل 
حالًيا،  �إلنسانية  تو�جه 
 oمستو على  سو�� 
�ملجتمعا�   �8 �ألفر�0 
خصوًصا مشاكل �لطال&، 
�لعـص¾،  ��إلZهـا& 
�غ�   ،yلشبا� ���ر�فا� 
.لك من �ملشاكل �لt تقف 
�لبلد��  من  كث�  8مامها 
حو/  ال  تائهة   vحائر
ملو�جهتها.  vقو �ال  �ا 

8عما&   R نتوغل  �عندما 
نلمس   �8 نستطيع  �لطفل 
على   vZلقد�� �لكر�   �8
�لتعا�� مع �آلخرين يوجد 

�لطبيعي   x0ستعـد��  R
�لفطر< لالستجابة �لعاطفية 
أل< مشاعر �v0�0 توجد 
منذ  .لك  �يظهر  حوله. 
حيث   x0مليال �لثا¸  �لشهر 
يبتسم بسعاv0 بالغة عندما 
ما   �.
�  ،Zلكبا� يد�عبه 
حوله  من  كل   �8 شعر 
®به يتفاعل مع هذ� �حلب 
 xجتا v0يظهر مشـاعر مو�
 Z0بو� �تظهر  حوله.  من 
 oنر عندما  �حلالة   xهذ
بلوغه  عند  �لطفل  %ا�لة 

طعا�  شهًر�  عشر  Þانية 
بنفس  يأكله  مما  بعًضا  8مه 
ֲדا.  تطعمه   tل� �لطريقة 
هذ� هو �ملستوo �أل�/ من 
فطر<  جانب  �هو  �حلب 
��قًعا  ليكو�  تنميته  ميكن 
ينتقل  �هكذ�  سلوكًيا، 
 �
�حلب من �ملستوo �أل�/ 
�ملستوo �لثا¸ �هو �لسلو@ 
على  �ملجتمعا�   R لد�ئم�
�لعاطفي. �لتفاعل  ضو� 

يكتشف  �لطفل  خيا/   �

�8ًال 8نه %بوy �8نه ميلك 
طاقة عطا� للحب. ± ينتقل 
�خليا/  حالة  من  �لطفل 

�لعاطفي 
� �لتر�ة �لعملية 
 vلد�ئر�  R �لعو�طف   xذ�
�الجتماعية �أل�سع، �هذ� 
 vZلقد� yما ُيعر� باكتسا
�لكر�  �هذ�  �لعطا�.  على 
يكو�  �لطفولة   R �ملبكر 
�لعا�  ح�  �عفوًيا  %د��0ً 
�لثالث من عمر �لطفل. فقد 
�ألطفا/  من   xغ�  @Zيشا
�لكن  ُلعبه،  بعض   R
 �
 ينقلب  قد  �لكر�  هذ� 
�لطفل على  نقيضه فيهجم 
يلعب  8نه  ملجر0  صديقه 
بلعبة من لعبه.. تلك �للعبة 

ياها عن كر�. x8عطا tل�

��ألمها�  �آلبـا�  �على 
�لد�فئ  �جلانب  تقوية 
��إلنسا¸ ��لكرمي R طبيعة 
�لثال§  خال/  8طفا�م 
 xهذ  �
 �أل��.  �لسنو�� 
على  تنطو<  �لسنو�� 
�Hتلطة.  Hتلفة  مشاعر 
 R �لطفل  يفعل  حيث 
�لشي�  �ملرحلة   xهذ
بل  �عي،  بد��  �نقيضه 
 �
 حاجة   ��0 يتصر� 
 vلفطر�  �
 مسبق.  تفك� 
تغلبه.  tل� هي  �أل�� 

يقومو�   �8 لآلبا�  �ميكن 
���عية  فعالة  ñطو�� 
�لتعا��  عا��0  لترسيخ 
بدًال  8طفا�م،  �بني  بينهم 
من �8 يتركو� �لطفل ��0 

Zشا0، �هو بذلك يتحو/ 

� طاقة ال ُيعر� �ا منفًذ� 
�آلخرين.   �
  vإلسا�� 
ال 
Ñد  ال  �لذ<  �لطفل   �

يدمر   �8 ميكن  يفعله  ما 
�لفوضى  ملجر0  حوله  ما 
طاقاته  عن  �لتعب�  �ملجر0 
 xجسد R v0ملوجو� ��ائلة 
��لt تعC عن نفسها بشكل 
تلقائي. 
� �ألهل Ñب �8 
 �8 للطفل  �لفرصة  يتيحو� 
يلعب، ��8 ®ا�لو� تعليمه 
كيفية مساعدִדم R بعض 
�لبسيطة  �لبيت  8عما/ 
 R  vملبعثر� لعبه  كترتيب 
�عندما   .µجللو� قاعة 
يفعل �لطفل .لك البد من 
��المتنا�،  �لشكر   Zظها

بقيمة  ®س   �8 ميكن  ألنه 
مع  �يتفاعل  �لشكر  هذ� 

�ألسرR v �ملر�� �لقا0مة.
كما ميكن لأل� �8 تطلب من 
طفلها �هو R سن �لعامني 
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�8 ®ضر �ا شيًئا ميكن �8 ®مله من 
 xهذ سيقبل  �هكذ�   .vZا�f غرفة 
�ملهمة على n8ا Zسالة سامية يؤ0يها. 
ملساعدִדا  8مه  طلب   �8 �سيشعر 
.Zلكبا�  Vعا  �
 0خو/   vتأش� هو 

�8حياًنا يعصي �لطفل 8مًر� �8 طلًبا من 
 Cجن ال   �8 Ñب  �هنا  8بيه،   �8 8مه 
 yأل� على  �لكن  فعله،  على  �لطفل 
يقو�   �8�  vدية شديدr يتصر�  �8
�يعلن   yملطلو� �لفعل  بتنفيذ  هو 
بطريقة  �لشي�  هذ�  سيفعل  كا�  8نه 
 ��08 R بنه �لصغ�� x8فضل لو ساعد
هذ� �لعمل. �هكذ� يستث� îة �لطفل، 
�لعاطفة  لتوليد  فعالة  طريقة   xهذ�
 vملساعد� يد  مد  عاطفة  �إلنسانية، 

nا  ®تاجوnا.  عندما  لآلخرين 
بالعاطفة. �ملمتزجة   vلشديد� �جلدية 

تستمر   vفتر تبد8  �لثالث  �لعا�  بعد 
®س  �فيها  سنو��،  ثال§   Ôحو�
�لطفل مبشاعر بريئة متوهجة �و �أل� 
حالة   R yأل� ��و  �لص¾  حالة   R
 R نقي  حب  قصة   /�8 
nا  �لبنت. 
حياv �لطفل، �يلعب فيها �ألy �8 �أل� 
 xلد�� ينافس  �لولد   �
 �ملنافس.   Z�0
 R أل�� تنافس  ��لبنت  �أل�  R حب 
حب �ألy. �®ا�/ �لولد �8 يتسلط 
على �أل� ��8 ميتلكها، �حتا�/ �لبنت 
ال  ح�  حناnا  بكل   yأل� حتيط   �8

®ب 8مها. �هنا ميكن لألy �8 ُيعلم 
بنفسها،  تعت   كيف   vلصغ��  vلفتا�
�هنا ميكن لأل� �8 تعلم �البن كيف 
يساعدR x 8عما/ �لبيت. كما ميكن 
�لذ< يساعد  باالبن  يفخر   �8  yلأل
8مه R 8عما/ �لبيت، �بذلك يقلل من 
 R جلانب �لسل¾ ملنافسة �البن ألبيه�
حب �أل�. كما ميكن لأل� �8 تفخر 
�ִדتم  ��لدها  تساعد   tل� بالبنت 
بشؤ�نه، ��أل� بذلك تقلل من �جلانب 
.yحب �أل R لسل¾ ملنافسة �البنة�

 Zميكننا �ن �لكبا vا تفاصيل صغ�n

تكلفنا جهًد� كبً��،  n �8تم ֲדا �ال 
كيف  �لصغ�  �لطفل  ُتعلم  �لكنها 
يكو� كرميًا �متعا�ًنا منذ بد�ية Zحلة 

�لعمر.
 x�8 �لغر[ من هذ �
 x0�8 �8 8نو�
غيابا�   R  Âلغو� ليس   Zلسطو�
علم نفس �لطفل �لكن ملس �ملو�ضع 
 R هاما   �Z�0 تلعب   tل� �ألساسية 
�لكث�  تطوير شخصيته. �قد يهمل 
تافهة  n8ا  تبد�  نقاًطا  �آلبا�  من 
بل  8ساسية  �لكنها  �م  بالنسبة 
 vمسألة مو� �8 حيا Cُتعت oباألحر
بالنسبة ملز�� �سلو@ �لطفل. فاحلب 
هو شحنة يتحصل عليها �لطفل منذ 
�ال0ته �.لك بتأ�يل كل �حلركا� 
جتاهه،   Zتصد  tل� ��لسكنا� 

يستثمرها   oباألحر  �8 فيدخرها 
�قد  كيانه.  �0خل  طويلة  لسنني 
8مانة  n8ا  شعوZية  ال  بصفة  يعتCها 
Ñب �8 يؤ0يها ألهلها. فيوq¥ هذ� 
�حلب �ملكنو� �0خله بكل عد/ على 
من هم R %يطه كل حسب حظه. 
± عندما يؤسس 8سرvً حتظى حرمه 
��8الx0 بالنصيب �أل�فر. 8ما �لذ< 
V يدخر شيئا للمستقبل فأê له �8 
يكو�   �8  �8 �لكرمية   vباحليا ينعم 
سخيًّا على 8هله �8هاليه.. �Zحم �هللا 

من قا/: فاقد �لشي� ال يعطيه.
جو�مع  �هللا   x8عطا من  �ضع  �قد 
�لكلم سيدنا �موالنا %مد �ملصطفى 
� �خلطوï �لعريضة لسالمة �لطفل 
بكلما� �جيزv غطت �يع مر�حل 
�لقائلني   8صد&  قا/  حيث  حياته 
صلى �هللا عليه ��له �8عني: "8ْكِرُمو� 
�8ال0كم �8حِسنو� 08ֲדم". فاZ0سو� 
  vملطهر�  vلطاهر� �إلسال� س�ته  8مة 
مع صحابته �8هل بيته كي تستن��� 
�لربانية  �لشخصية   xهذ  Vمعا  Zبنو
�لV t �لن تر �لدنيا مثيال �ا. َجَعَلَنا 
 xZنو من  يقتبسو�  ممن  
ياكم � �هللا 
.Ôيشيعونه بني �ألهل ��ألها ± �

ــق ــدي ــص ــة �ل ــا� ــس م
8.�.� (�ململكة �ملغربية)
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