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  متهيد

 

  
  :يقول ميخائيل نعيمة يف كتاب مرداد

ال تسألوا عن الصدر . إن نفساً تقذفه صدوركم ال بد له من ان يلج صدر إنسان ما" 
  ". طاهراً من كل غش بل اهتموا للنفس كيما يكون. صدر من هو

ال تسألوا عن . إن كلمة تتحرك ا شفاهكم ال بد هلا ان تلج أذن إنسان من الناس" 
  ".بل اهتموا للكلمة كيما تكون رسوالً حقاً من رسل احلرية احلقّة . األذن أذن من هي

  
مع اعتذاري من مجيع . من وحي هذه الكلمات وهلذا السبب كتبت هذه الرسالة

 واألوالد، على ما أصاب ويصيب طبيعتهم من أذى وتدمري على أيدي اجلهل األطفال
لعل من هذه الصفحات خيرج بصيص نور، تستنري به قلوب املربني وبصائرهم ... 

  .إلدراك دروب التربية املهجورة واملفقودة يف جمتمعاتنا
  

ا بعهديت، ليساحمين األطفال واألوالد الذين كانوا حتت وصاييت أو الذين ما زالو
فأنا . عن أخطائي الناجتة عن جهلي وقلة إدراكي فيما مضى أو فيما أنا عليه اآلن

  . أعطيتهم ومل أزل أعطيهم أفضل ما لدى قليب يف حينه
  

ليساحمين أطفال وأوالد العامل أمجعني فيما لو سهوت عن أمور أو أسأت فهمها يف 
حي ما زلت أحبث عن احلقيقة، وقد هذه الرسالة، طبعاً من دون قصد مين، فأنا إنسان 

  .أعطيت أفضل ما يف ذايت احلاضرة
 

 
حتي. ميشال ج. د  
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٢٠٠٧ -بريوت   

  شكر
  

  .إىل والدي اللذين أتيت من خالهلما إىل هذا العامل
  

  .مرمي نور... إىل املرأة املتمردة 
  

  ...إىل روح ميخائيل نعيمة اليت كتبت مرداد 
  

  ...يت كتبت النيب إىل روح جربان خليل جربان ال
  

  ...إىل أرواح كل املفكرين الكبار الذين أدركوا احلقيقة ودافعوا عن الطفولة 
  
  

  وشكر خاص
  

إىل اآلنسة املوهوبة كريستيان بستاين اليت حولت الكلمات يف أعماقها إىل 
  .رسومات بني أيدينا

  
  .إىل مجيع الذين سامهوا معي يف صياغة كلمات هذه الرسالة

  
  ل حتيميشا. د
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  أطفال اليوم
  
  

ِرجال الغد
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  مقدمة
 
 

كوين طبيب أطفال كان الناس يأتون إيلّ ، ليسألوين عن كيفية وقاية أطفاهلم من 
املرض، وذلك لعلمهم أن ذرة وقاية خري من قنطار عالج، وكنت أرد بكل ما كنت 

  .أعلمه يف حينه
  

ات، مبا أدركه اليوم وهو اما اآلن فأريد أن أجيب عن هذا السؤال يف هذه الصفح
  .ليس موجوداً يف علم الغرب التقليدي

  
مع العلم اين قد أجيب عن السؤال نفسه غداً بطريقة أخرى، فأنا إنسان حياول أن 

 الصورة ال أن يكون احلاضر احلي، تعكساليت  املرآةيبقي فكره حياً، حياول أن يكون 
فهو الصورة، أما الفكر احلي كصرف  يتالثابت الفكر إن . حلظة من املاضياليت متثل
 إن املاضي وىلّ واملستقبل ليس موجوداً بعد، وال وجود سوى .املرآةكيتصرف 

  .للحاضر، وال حقيقة سوى حقيقة احلاضر
  

لذلك لن يكون مهّي إعطاء أجوبة معلّبة ومغلّفة تكون صورة ملاٍض ولّى، بل أَملي 
يكتشفوا بأنفسهم، ويف حينه، أفضل هو رفع مستوى الوعي واإلدراك لدى األهل، ل

  .الطرق يف التعامل مع أوالدهم وليتصرفوا معهم بفكر حي وقلب حنون
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  ماذا لو ؟

 

 

ماذا لو قيل لكم اننا نريد طمر مواد كيماوية سامة أو مواد مشعة يف حديقة 
نة  س٢٠مرتلكم أو بيئتكم أو حبركم، ِعلماً اا لن تسبب أمراضاً خطرية أو مميتة قبل 

  أو أكثر، أو أا لن تسبب مشاكل إال ملن ستلدهم نساؤكم فيما بعد، فهل تقبلون ؟
  

ماذا لو قيل لكم أننا سنضع يف مأكوالتكم أو مشروباتكم أو هوائكم، بعض 
التلوث أو بعض املواد احلافظة أو التلوينية اليت هي على الئحة املمنوعات واملواد 

، علماً اا لن ...)ان هذه الالئحة ما زالت تنمو (ا املسببة لألمراض اخلبيثة أو غريه
 سنة أو أا لن تسبب مشاكل إال للمولودين ٢٥تسبب أمراضاً سرطانية أو فتاكة قبل 

  اجلدد فقط، فهل توافقون ؟
  

، وهو سكر صناعي، قد استعمل Cyclamate" السيكالمات"ماذا لو علمتم أن 
ِنع فيما بعد ألنه مسبب لسرطان وم ١٩٧٠ و١٩٥٩يف صناعة احللويات بني 

  املثانة،ولكن بعد ان لوث أجسام ماليني األشخاص، فهل حتتجون ؟
  

، أيضاً سكر صناعي، يستعمل حالياً Aspartame" األسربتيم" ماذا لو علمتم أن 
... بدل السكر العادي يف صناعة احللويات والسكاكر واملشروبات املخصصة للرجييم 

مر هو موضوع حرب كبرية وغري حمسومة، بني مصاحل الشركات علماً أن هذا األ
الرأمسالية الكربى الداعمة، عادة وإمجاالً، ملشاريع األحباث العلمية يف كليات الطب 
واملستشفيات، وبني بعض الشرفاء من أهل العلم الذين يؤكدون على أنه أشد ضرراً 

  من السكر العادي، فهل تأون لألمر ؟



  ميشال حتي. د

 ٧ 

لكم اآلن، إن اخللل يف سري الطاقة داخل اجلسم هو أساس كل ماذا لو قيل 
. ، وأحياناً يسبقها بسنوات عديدةيسبق ظهور العوارض املرضيةاألمراض، وهو دائماً 

وإن العوارض املرضية هي حالة متقدمة من املرض، وتأيت دائماً نتيجة اخللل يف الطاقة، 
  فهل تتعجبون وتتساءلون ؟
أمر القرار للهيئات العلمية املربجمة مبعظمها على جمتمع طبعاً معظمنا سيترك 

  .استهالكي نفعي، واليت ال تعترف ذه الطروحات
ولكن ال ميكننا أن ننكر أن أكثر من نصف سكان الكرة األرضية، وحضارات 

ومن باب العلم ...بعمر آالف السنني، تعتقد ذه املبادئ ولديها نظرة خمتلفة لألمور 
نتعرف على كيفية تفكري هذا العدد من سكان األرض، وإن كنا ال والفضول أن 
 .نوافقهم الرأي

  
صلة الوصل بني املمارسة اجلنسية ووالدة  يف العصور القدمية مل يكن اإلنسان يدرك

هل يتساوى اآلن إدراكنا للمرض ومفهومنا لصحة البشر مع .  أشهر٩الطفل بعد 
  ين اجلنني ؟إدراك أسالفنا يف العصور القدمية لتكو

  
فإذا أعلن البعض بأن املشكلة األساسية تكمن باملواد السامة واملشعة، أو 
باملأكوالت الصناعية وما حتتويه من مواد حافظة وتلوينية، أو بتلوث اهلواء واملاء، أو 

فهل ... أعلن بأا تكمن بطرق التربية املتخلفة اليت تسيء إىل روح وطبيعة األطفال 
ن عن الصحة والبيئة والتربية يف بلدان العامل عن ذلك ويعطونه اإلهتمام يسأل املسؤولو

  الالزم ؟
  

طبعاً جيب معاجلة األمراض السرطانية وتصلب الشرايني املبكر واألمراض النفسية  
ولكن علينا، حنن رجال العلم، أن نتعامل أوالً وخاصة مع مسبباا . بأحدث التقنيات

وى أداة تسويق ملنتجات جتارية، تؤدي إىل إثراء البعض األساسية، وإال لن نكون، س
  .على حساب سالمة وصحة البعض اآلخر
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 الفرق ؟ما 

 

وبني منطق إنشاء ... إن الفرق بني منطق إنشاء مستشفيات بتقنيات متطورة جداً 
هو شبيه بقصة امللك الذي طلب من ولديه ... مراكز لدراسة علم توازن الطاقة 

  .وخملفاا يف مملكته، مسلِّماً كالً منهما إمارةحماربة اجلرمية 
  

فقام الولد األول، تبعاً لنصائح وزير الداخلية املعروف حبزمه، بتوظيف القسم 
األكرب من ميزانيته لزيادة وتطوير مدارس الشرطة، وجتهيز أفرادها بالتكنولوجية 

، وزاد من عدد السجون احلديثة واملتطورة للقبض على ارمني والشاذين يف اتمع 
كما أقام املستشفيات وزودها بأحدث األجهزة ملعاجلة األشخاص الذين ...إلحتوائهم 

وأرسل موفدين للمشاركة يف املؤمترات العاملية حملاربة ...يقعون ضحية أعمال العنف 
  ...اجلرمية 
  

يف قسم من وقام الولد الثاين، تبعاً لنصائح وزيرة التربية املعروفة حبكمتها، بتوظ
وأرسل ... امليزانية لتطوير واستحداث مدارس الشرطة والسجون واملستشفيات 

وقام بالقسم األكرب من ...موفدين للمشاركة يف املؤمترات العاملية حملاربة اجلرمية 
امليزانية، بإنشاء مدارس تقنية للشباب، وبتطوير املدارس واجلامعات املوجودة وجعلها 

وأنشأ حدائق ومالعب عامة وزرع األشجار واألزهار يف الطرقات خالقة وغري قمعية، 
والفسحات الفارغة، وشجع على إنشاء أندية رياضية واجتماعية، وأوجد مكتبات 

وساعد يف إجياد وخلق فرص عمل للقضاء على البطالة ...وشجع الفن ...عامة 
  ...وثها وذلك بغية القضاء على األسباب اليت تؤدي إىل اجلرمية ومنع حد...

  
  .هذا هو الفرق بني الطب الغريب وبني علم توازن الطاقة أو نظام الكون الطبيعي

  
  ...هذا هو الفرق بني حماربة العنف الناتج عن الظلم والقهر واجلهل والبطالة 
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 وبني إزالة اجلهل والبطالة ومنع الظلم والقهر الذي يؤدي إىل ردات فعل عنيفة من 
  .همقبل الذين ميارس علي

  
هذا هو الفرق بني معاجلة آثار حوادث السري وخملفاا يف املستشفيات وغريها، 
وبني القضاء على األسباب اليت تساهم حبصوهلا إن كانت من جهة جهوزية السائقني 

  ...وجودة السيارات أو من جهة صيانة الطرقات وتطبيق النظام على اجلميع 
  

رمني الذين متّ القبض عليهم من قبل وزارة هذا هو الفرق بني السؤال عن عدد ا
، وبني السؤال عن عدد األشخاص الذين مل يتم القبض عليهم ألم مل ...الداخلية 

يتحولوا إىل جمرمني وذلك بفضل املؤسسات والنوادي االجتماعية والرياضية، 
التعبري، نوع من الرياضة الفكرية إذا صح (واجلمعيات التعليمية، واحللقات التأملية 

تؤدي إىل اإلسترخاء وإزالة التوترات والتشنجات، واليت بدأت متارس يف معظم 
  ... ).مدارس وجامعات الغرب والشرق األقصى 

  
علينا ان نأخذ بعني االعتبار هذين املنطقني يف حتديدنا مليزانيات وزارة الداخلية 

وإلنتقاء القيمني ... م ووزارة البيئة والصحة والتعلي... ومديرية الشباب والرياضة 
  ...عليها، وإال كنا مثل الذي ال يرى أبعد من حدود أنفه 

 

فهل يتمكن شباب األجيال القادمة من تربية أطفال الغد، ليخلقوا التناغم 
منطق التكنولوجيا ومنطق احلضارة، ليتكاملوا برقصة : والتواصل بني هذين املنطقني

  نسان املوحد جسداً وروحاً ؟واحدة متجانسة، وليتعلموا لغة اإل
  

أم ستبقى التكنولوجيا رهينة جمتمع أطرش ال يسمع وأخرس ال يتكلم لغة الروح، 
وتبقى لغة الروح رهينة لدى رجال الدين الذين ال يسمعون لغة اجلسد وال يتكلموا، 

  ...وحيتكرون ويفسرون اهللا على طريقتهم ؟
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  ا ؟مىت تبدأ املشكلة ومىت جيب التعامل معه
  مىت يبدأ املرض ؟

  
   هل تبدأ املشكلة عند ظهور العوارض املرضية أو األمراض ؟-١

  
  ؟...هل تبدأ املشكلة النفسية عند ظهور عوارض انفصام بالشخصية 

  ؟...هل تبدأ املشكلة اجلسدية عندما نشعر بأمل يف الكتف 
  ؟...هل تبدأ مشكلة البنكرياس عندما تبدأ عوارض داء السكري 

  ؟...دأ مشكلة األمراض السرطانية عندما تظهر األورام هل تب
  

ووسائل . طبعاً عندما تظهر هذه األمراض نسارع إىل اختيار وسيلة عالج هلا
، إىل ...من التحليل النفسي ... العالج متعددة، من الطب احلديث إىل الطب البديل 

، إىل الطب الصيين أو ...ب ، إىل املداواة باألعشا...، إىل العالج باألشعة ...العقاقري 
  ...الوخز باإلبر 

  
أو ميكننا ان نتبع علم توازن الطاقة الذي يسمح للجسم حبل وإزالة املشكلة ذاتياً، 
من خالل التعامل مع األسباب اليت أدت إىل حدوثها، وذلك باتباع نظام غذائي 

  ...وحيايت معني 
  

 اجلسم، ويف ما تسببه أو يرافق لقد امكت التكنولوجيا يف حتليل ودراسة جزئيات
األمراض من تغريات كيمائية وبيولوجية، ويف حماولة التأثري على هذه املتغريات لعالج 

ولكنها تاهت عن األسباب الرئيسية اليت أدت إىل حدوث . األمراض بتقنية مذهلة
... اجلسم وأثرها على مناعة ... األمراض والتغريات الكيمائية والبيولوجية املرافقة هلا 

  ....فتعاملت مع الفرع بدل التعامل مع األساس
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 هل تبدأ املشكلة قبل ظهور العوارض املرضية أو مبا يسمى مرحلة -٢
  ؟" للمرض"التحضري واحلضانة 

  

يف هذه املرحلة تكون املشكلة جمهولة من قبل الشخص املصاب ا وغري ظاهرة 
  .للعني غري اخلبرية أو املتخصصة

  : التكهن باملشكلة عرب عدة طرق، منهاولكن ميكننا
  

يأيت هنا دور املرشدين النفسيني من أطباء وغريهم، :  تقييم األطفال يف املدارس-
، وإسداء ...حملاولة اكتشاف مشاكل نفسية خبيئة تتفاعل يف الالوعي 

النصائح إىل األهل واملعنيني بتنشئة الطفل، لتصحيح طريقة التربية اخلاطئة، 
  ...م املشكلة  تفاققبل

  
إلكتشاف ... صور شعاعية، فحوصات خمربية :  الطب الغريب التقليدي -

  ...ظواهر تتنبأ حبدوث األمراض والتعامل معها قبل تفاقمها 
  
اكتشاف اخللل يف الطاقة داخل املسارات وتصحيحه قبل :  الطب الصيين -

  ...ظهور العوارض املرضية 
  
  ٭٭"الشاكرا"، Aura ٭"األورا"طراف، دراسة الوجه، العني، األذن، األ -

Chakras  ... حملاولة اكتشاف األمراض قبل ظهور عوارضها بالشكل
  ...التقليدي ومعاجلتها بالطرق املناسبة 

- ...  
  

األورا هي حقل الطاقة اخلاص بكل إنسان واحمليط به، والذي يتمدد ويتقلص يف بعده عن حدود اجلسد  ٭
  .تبعاً حلالة الشخص النفسية

  .مقامات اجلسم، هي نقاط جتمع وتكثّف الطاقة داخل اجلسم أو الشاكرا ٭٭
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هل تبدأ املشكلة مع بداية األسباب اليت تؤدي إىل التحضري  أو -٣
  حلدوث األمراض ؟

  
من هذا املنطلق ميكننا ان حندد بداية ". إن ذرة وقاية خري من قنطار عالج: "يقال

 أحياناً لسنوات عدة قبل ظهور العوارض املرضية املشكلة قبل ظهورها بزمن قد ميتد
  .واألمراض

  .إن بدء املشكلة يكون مع بداية األسباب اليت تؤدي إىل التحضري هلا
  

  :من هذه األسباب
  
السلطة القمعية على كل ( القمع وعدم السماح للشخص بالتعبري عن نفسه -

  ... عضلية مزمنة وما قد ينتج عنه من تنفس سيئ وتشنجات ... ) مستوياا 
  
ان يكون عليه، " يفترض" خطأ يف اإليقاع داخل اإلنسان بني ما هو عليه وما -

  .والذي يؤدي إىل جتزئة اإلنسان وقطع الصلة اليت تربطه بطبيعته الكونية
  
 تأثري الظلم والقهر على احلالة النفسية وعلى انفتاح اإلنسان على غريه وعلى -

على ذاته وتقوقع طاقته، وحتويل حالة احلب اليت يف العامل، والتسبب بتقوقعه 
داخله إىل حالة خوف وغضب، وتأثري هذه احلالة على تناغمه مع الطاقة 

  .الكونية وانصهاره ا
  
 الطعام الذي هو أهم مصدر للطاقة، تبعاً ألنظمة غذائية متعددة، وخاصة -

لكون الطبيعي أو علم مفهوم الطعام الصحي املتوازن كماً ونوعاً تبعاً لنظام ا
   ...Macrobiotic" املاكروبيوتيك"توازن الطاقة أو ما يسمى بنظام 
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  ... اجلهل على مجيع األصعدة -
  
وأثره على أعضاء ...  التلوث الكيميائي والبيولوجي للهواء واملاء والطعام -

  اجلسم
  
  ...، خطوط التوتر العايل ... الذبذبات واإلشعاعات املؤذية -
  
  ...كود وقلة احلركة وتأثريمها على الدورة الدموية وإنتاج الطاقة  الر-
  
  ... الصدمات اجلسدية والنفسية وتأثريمها املباشر وغري املباشر على سري الطاقة -
  
-...   

  
  تبعاً ملنطق مىت تبدأ املشكلة ؟

رأت الصني منذ ما يقارب اخلمسني عاماً، أن تزايد عدد السكان فيها هو بداية 
لذلك اتبعت منذ ذلك الوقت برناجماً لتحديد النسل وجنحت يف . لة يف املستقبلملشك

  .، وقد متكنت بذلك من جتنب الكارثة قبل حدوثها...تطبيقه 
أما اهلند، فلم تر بنفس الوضوح بداية مشكلتها مع تزايد السكان، لذلك فشل 

 تعاين اآلن من كارثة إنسانية ، وهلذا السبب نراها...برناجمها لتحديد النسل يف حينه 
. تتسبب يومياً بوفاة مئات األشخاص على أرصفة الشوارع بسبب التشرد واجلوع

كما أصبح من العسري اآلن إجياد احللول ملشكلتها، مثلما فعلت الصني منذ مخسني سنة 
  .بتداركها ومعاجلتها لألمور قبل تفاقمها

 والتعامل معها يف حينه، أمر يف غاية لذلك، فان حتديد وتعريف مىت تبدأ املشكلة،
  ...األمهية 



  ميشال حتي. د

 ١٤ 

  .ماذا يريد اآلباء ألوالدهم ؟ طبعاً األفضل
  

تريد األم البنتها أن حتيا حياة هنيئة وسعيدة، ولكنها ختلط بني السعادة واملال، 
فتربجمها وتدفعها إىل اختيار الرجل الثري باملادة الذي ميلك املال وحييا باملال، بدل 

طبعاً الفرق بني رجل .  الثري بأخالقه وعواطفه الذي ميلك القلب وحييا بالقلبالرجل
املال ورجل القلب هو ان رجل املال يعطينا إمكانية اختيار مكان العيش يف مأمت حياتنا، 
وهل سيكون مزيناً ام ال؟ أما رجل القلب الذي ال ميلك املال، ليس بإمكانه اختيار 

خلارجية، ولكنه يسمح بأن حنيا معه فرح القلب ونشاركه وسائل الترف واالحتفال ا
  .االحتفال الداخلي

كما ان الفرق بني الفقر والثراء هو ان الفقر يبقينا يف آمال ولو غري صحيحة، بأننا 
اما الثري فقد ذهبت أحالمه يف السعادة ذه . إذا حصلنا على املال سنجد السعادة

  .جيد السعادةالطريقة، ألنه حصل على املال ومل 
  

حيب االبن الرسم أو املوسيقى أو الشعر . بنالواحيدث الشيء نفسه مع األب 
ويود أن يصبح رساماً أو موسيقياً أو أديباً ولكن األب يريده أن يصبح مهندساً أو 
طبيباً أو حمامياً، ألنه يعتقد انه إذا أصبح طبيباً أو مهندساً أو ما شابه ذلك سيكون 

يريده ان يقترن بامرأة ذات حسب ونسب ولديها املال، ألن احلب أو ... سعيداً
ألنه مبفهوم أولياء نعمتنا الناضجني السري وراء احلب هو كالسري وراء سراب، . خرافة

  .ألم مل يلتقوه قط
مع العلم ام كانوا ميلكون هذا احلب عند والدم ويف صغرهم، ولكنه سرق 

  ... وا أو تناسوا وجوده منهم منذ زمن بعيد، حىت ام نس
  

طبعاً إذا مل يكن احلب موجوداً يف الزواج، فمن األفضل ان يكون هذا األخري 
مع ان رأيي الشخصي هو ان ال يكون هناك زواج البتة يف . مصحوباً باملال بدل الفقر
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فالذي ما زال يبحث لديه األمل باحلياة ولو انه يف مهب الريح ... هذه احلالة 
أما الذي توقف عن البحث، فهو وإن كان موجوداً وآمناً وميثل األكثرية واهول، 

  .أما الِقلًّة الذين وجدوا ما فقدوه وأدركوا ذام، فطوىب هلم. الساحقة ولكنه ال حييا
  

إن العصفور املوجود يف القفص هو أكثر أماناً من العصفور الطائر حبرية يف األجواء 
  .... األسر اآلمن أو احلرية القابلة لكل االحتماالتوعلينا ان خنتار بني. والرباري

  
إما ان خنتار احلرية وخنلق الوسائل الكفيلة حبماية األحرار، وإما ان خنتار األسر 

  ... !!!وجنلب إىل األسرى السعادة يف علب مصنعة 
  

علينا ان نراقب وجوه األوالد الصغار وهم يلعبون، ونراقب وجوه الكبار الذين 
م أو الذاهبني إىل أعماهلم صباحاً والعائدين منها مساًء، لندرك الفرق بني يرافقو

  ...السعادة والشقاء، بني احلرية واألسر، بني احلياة واملوت 
  



  ميشال حتي. د

 ١٦ 

  .ثله مثل أي طرح علميان ما سريد فيما بعد لن يكون مقبوالً عند اجلميع، م
  

وهذا القسم من الناس . ان قسماً من الناس سريفضه من األساس مجلة وتفصيالً
  ...عنيف يف الدفاع عن آرائه، حىت انه مييل إىل فرضها بالقوة على اآلخرين 

  
هذا القسم ال . كما يوجد قسم آخر يظن ان أسلوبه صحيح ألنه أسلوب األكثرية

ولكن بعد اطِّالعه على هذه املعلومات قد . ول من األغلبيةرأي له ويتبع ما هو مقب
يشعر ان عليه تبديل أسلوبه، ولكن طبعه وقلة ثقته بنفسه سيتغلبان على هذا الشعور، 

  ...وسيستمر باألسلوب نفسه الذي كان يتبعه من سنني 
  

 هناك البعض اآلخر الضائع غري املتأكد من الطريقة الفضلى للتعامل مع األطفال،
انه يبحث عن احلقيقة، وهذا الطرح لألمور الذي سريد ذكره، قد يساعده يف إدراك 

  ...ما هو األصح ألوالده 
  

وهناك أخرياً من يعترف ذه الطروحات ويطبقها يف حياته اليومية، وهذا العرض 
سيقوي إميانه ا ويثبته حيال انتقاد األشخاص ذوي اآلراء املغايرة، مهما كانت 

  . ..صفتهم 
  

ويكفيين ان تتمكن . هلذين النوعني األخريين من الناس أردت كتابة هذه األفكار
هذه الصفحات من إنقاذ ولو طفل واحد من التدمري والنحر، وأن تساعد القيمني عليه 

  ...من اختيار األفضل له، ليحقق كل طفل ذاته، وتنِبت كل بذرةِ نبتتها 
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  بة الزرع ؟ ؟ ماذا عن ح األطفالعنماذا 
 

يف بداية مهنيت كطبيب أطفال كان األهل يأتون إىل عياديت طالبني مين إرشادهم يف 
وكان مفهومي للصحة آنذاك حمصوراً مبا تعلمته يف . األمور املتعلقة بصحة أطفاهلم

وفيما بعد اكتشفت أبعاداً أخرى للطب وملفهوم ... جامعات الطب الغريب احلديث 
 ان أشارك قارئ هذه الصفحات هذه املفاهيم األخرى وأن وأريد. الصحة واملرض

  .أطرح معه بعض األسئلة
  

  هل الصحة هي عدم وجود املرض ؟
  هل السعادة هي عدم وجود التعاسة ؟

  
  هل اإلنسان هو جسد فقط ؟
  هل اإلنسان هو طاقة فقط ؟
  هل اإلنسان هو فكر فقط ؟
  هل اإلنسان هو روح فقط ؟
  قط ؟هل اإلنسان هو أحاسيس ف

  أم هو مزيج منها مجيعاً، وكل جزء منه يؤثر ويتأثر باآلخر ؟
  

هل جيب األخذ بعني االعتبار اإلنسان ككل ومعاجلته على هذا األساس، ام جتزئته 
  إىل اختصاصات كما هو حاصل عملياً اآلن ؟

  
وقد تنتشر إىل اجلسد ) الداخل(األمراض النفسية تبدأ من الفكر : لنعطي مثال

فإذا حاولنا معاجلتها فقط من اخلارج، سوف جتد منفذاً آخر خترج منه كوا . )اخلارج(
إن هذا يؤدي إىل تشعب العوارض دون ان حيل املشكلة . ما زالت موجودة يف الداخل

  .األساسية
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  ...يقول البعض ان عدم وجود أمراض ال يعين الصحة 
  ...ن وان الصحة هي االنسجام والوحدة بني مجيع مكونات اإلنسا

وان معاجلة العوارض املرضية وحدها ال تعين استرجاع أو استعادة االنسجام 
  ...الداخلي 

  ...وان الصحة هي الشعور باهلناء والسعادة 
  

هذه بعض املقوالت وبعض األسئلة املطروحة على طريق حياة الطفل الذي سيصبح 
  .فيما بعد رجالً ناضجاً يصنع السالم أو احلرب

  
ذي كان يف املاضي، هو الذي يقرر كيف يتفاعل اآلن ومن سيكون كون الطفل ال
فما حيدث للطفل وما حيمله معه يف الذاكرة الواعية والالواعية له . يف حياته املستقبلية

الطفل ... إن الراشد هو وليد الطفل ... اثر كبري على تصرفاته عندما يصبح راشداً 
تشوه ... دت احلبة تشوهت الشجرة هو حبة الزرع والراشد هو الشجرة، فإذا فس

  .اإلنسان
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  أثناء احلمل 
  

  :ان التأثري على الطفل يبدأ يف رحم األم أثناء تكوين اجلنني 
  ...يف ما تأكله األم وما تلتهمه من مواد غذائية . 
  ...يف ما تتنفسه األم ويدخل رئتيها . 
ة الدم اليت تصل يف ما تتعرض له من صدمات نفسية وجسدية اليت تؤثر على كمي. 

  ...اجلنني، واليت قد تسبب أيضاً تشنجات لديه 
يف ما تسمعه من موسيقى مجيلة ويف تأثريها اجليد على اجلنني أو يف ما تسمعه من . 

 ...أصوات مزعجة ويف أثرها السليب على اجلنني 

  ...لنفسها يف نظرا ... يف نظرا للرجل ولعالقتها به ... يف التناغم بني األم واألب . 
يف كيفية سري الطاقة لدى األم ومقدار احلب املوجود بداخلها للعامل، وبالتايل صحتها . 

اجلسدية والروحية، وتأثريها املباشر على تغذية اجلنني جسدياً وروحياً عرب الذبذبات 
  ...اليت تبثها 

... .  
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  .طبعاً كل هذه األمور متداخلة فيما بينها وتتأثر ببعضها البعض
  

فيما بعد يستمر التأثري على الطفل بشىت الطرق، وسوف أتكلم عن بعض هذه 
املؤثرات، مع متنيايت ان تصل هذه املعلومات للقارئ بأقصى ما ميكن من الوضوح، 

. من االطّالع واالستفادة منها اكرب عدد ممكن من املربني، كل على طريقتهوان يتمكن 
فمن الذي يربي من؟ ومن ... أقول املربني ألن التربية هي الرسالة املفقودة من حياتنا 

  هو املربي؟ وأين هو ؟
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 املواقف اليت تؤثر على الطفل

  
  

  مستوياا على مجيع بالسلطة صدام الطفل
  

يولد الطفل . د طبيعياً وحقيقياً يف جمتمع هو اآلن غري طبيعي ومصطنعاإلنسان يول
يبدأ اتمع بربجمته فكرياً وعقلياً حسب . ال يعرف غري أحاسيسه، هذه هي طبيعته

األنظمة املتبعة يف زمان ومكان البيئة اليت يترعرع فيها، طبعاً هذه القيم ختتلف من 
الفكرية املميزة واملختلفة عن اموعات يبدأ جمتمعه خبلق هويته . جمتمع آلخر

إن مشكلة الطفل الكربى تكمن يف تناقض أحاسيسه مع هذه . واتمعات األخرى
  .اهلوية الفكرية

  
ان األمراض العصبية تأيت من انقسام اإلنسان بني فكره وإحساسه، تأيت من هذه 

ا بأن األحاسيس تكون احلرب الدائرة بني ما يقوله فكره وما تقوله أحاسيسه مع يقينن
  .حقيقية وطبيعية أكثر من الفكر، ألننا نولد مع اإلحساس أما الفكر فنربيه ونصنعه

  
ينشأ الصراع يف الطفل، الذي هو إحساس، بني ما يفرضه الكبار عليه من شروط 

وألن ما يطلبه الكبار منه غري . حىت حيبوه وبني أحاسيسه ومشاعره، فيبدأ بنكران ذاته
يتعلم لبس .  إحساسه، يبدأ بالدجل والكذب والرياء، يبدأ بالتمثيل لريضيهمنابع من

األقنعة، يتعلم قمع طبيعته وطمسها، وفيما بعد ينسى هويته األصلية ويتقمص هوية 
وكون هذه اهلوية غري حقيقية ومصطنعة، فإن كل ما . القناع ظناً منه اا هي احلقيقة

حقيقي يأيت بدون عطر وبال حياة مثله مثل عطر وحياة يقوم به يأيت مصطنعاً وغري ،
  .الورود االصطناعية
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ان املُثل العليا والقيم املعتمدة يف جمتمع معني تدين دائماً، ألا تقول دائماً انه جيب 

كل إنسان . وألن ال أحد مثايل فاا ختلق عقدة ذنب... عليك ان تكون كذا وكذا 
ألعلى هو الذي جيب ان يكونه، فيعيش الشخص يف هو ما هو عليه اآلن، واملثال ا

يبدأ اإلنسان باملخادعة ليكون املثال، يبدأ بلبس األقنعة ويصبح غري . تأنيب ذايت
بسبب املخادعة والتمثيل اللذين نستخدمهما ليقبلنا اتمع بسهولة، وألنه . حقيقي

 ومبا ان الوحدة هي .علينا ان نقمع طبيعتنا وخنفي حقيقتنا، نتحارب داخلياً ونتجزأ
  .أهم مقومات اجلمال، فإننا ذه التجزئة نصبح قبيحني ومشوهني

  
الطفل هو كتلة من . األوالد الصغار يبدون مجيلني ألم يولدون موحدين وكاملني

هلذا السبب يكون شامالً . اإلحساس ال ِقيم لديه، ال يعرف املمنوع وال املسموح
ثل العليا والقيم أوزارها على الطفل وتفرض عليه لذلك عندما ترسي املُ. وموحداً

اتباع نظماً وقوانني مرسومة سلفاً ليصبح مقبوالً يف جمتمعه، وإال فهو غري مرغوب به 
والعجيب . مرفوض وغري حمبوب، قد يضطر للمخادعة والتصرف بغري طبيعته فيتجزأ

األوىل لعدم املخادعة، واحلقيقة الغريب باألمر ان املُثل العليا معروف عنها اا الداعية 
  .هي ان املخادعة واملثل العليا مها وجهان لعملة واحدة

  
هكذا جنزئ الطفل وخنرجه من سكينته وتناغمه ونشوه مجاله، هكذا نروضه ومندنه 

  .ونعلِّمه الكياسة والسياسة
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  قمع البكاء
  

ي إىل نتائج وخيمة على  عند الطفل بالطرق املتبعة أحياناً قد يؤدقمع البكاءان 
كأن يقوم الطفل بعمل نعتربه من منظارنا . عملية التنفس وإنتاج الطاقة العامة يف اجلسم

سيئاً، ونعمل على تأنيبه أحياناً بالضرب، العتقادنا أن هذه طريقة مفيدة يف تعليمه 
يبكي الطفل ألنه تعرض ألمل جسدي بالضرب، وألذى نفسي ألن أعز . وتربيته
. نطلب منه أن يكف عن البكاء ألن صوته مزعج. ص إىل قلبه قام بضربهاألشخا

وهذا شيء بديهي ألن البكاء هو تعبري (وبالطبع عندما ال يتمكن من التوقف عن البكاء 
، نطلب منه قطع )طبيعي عن أحاسيس الطفل احلاضرة، واليت هي أمل جسدي ونفسي

 األطفال يف هذا الوضع يوقفون معظم. النفس ودده بالضرب ثانية إذا مل يستجب
التنفس لفترة وجيزة ومن مث يستمرون بالتنفس بسطحية، مما يؤدي إىل التقليل من كمية 

كما ان . اهلواء اليت تدخل إىل الرئتني، وبالتايل إىل كمية الطاقة اليت تدخل إىل اجلسم
 سلباً على النقص النسيب باألوكسجني الناتج عن دخول هواء أقل إىل الرئتني، يؤثر

وكل . إنتاج الطاقة يف أعضاء اجلسم، والنتيجة النهائية تتلخص بنقص عام يف الطاقة
حالة مشحونة بطاقة ضعيفة ميكن جلمها بطريقة أسهل من تلك املشحونة بطاقة قوية، 

هذه طريقة استعملها آباؤنا بنجاح منذ . وبالتايل يتمكن الطفل من التوقف عن البكاء
 يدركوا ام ذه الطريقة كانوا جيربون أوالدهم على التنفس بطريقة القدم، ولكنهم مل

سيئة وناقصة، إذا تكررت تصبح مزمنة وحيملوا معهم عندما يكربون، مما يتسبب يف 
  ...ونتساءل فيما بعد عن سبب مرضهم وفقدام للنشاط واحليوية . إضعاف طاقام
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 ٢٤ 

    
    

ولكن إذا اقرينا . طبعاً هذا ال يعين اننا مضطرون إىل حتمل بكاء أطفالنا املزعج
  .حبقهم يف التعبري عن أحاسيسهم، فلندعهم يذرفون دموعهم يف مكان ال يزعجنا
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 ٢٥ 

  قمع التعبري
  

تعبري عن الرأي املغاير واملخالف للسلطة بشىت أنواعها،  أو القمع الكلمة ان 
وجهلنا ملا قد يترتب عليه من تقلصات وتشنجات عضلية يف منطقة احللق واحلنجرة 

وما يتبعه من خلل يف سري الطاقة يف هذه املناطق ، هو من أحد األسباب  ... والعنق
  . عند األطفالاليت تؤدي إىل التهابات متكررة يف منطقة احللق واللوزتني

  
هذه التجربة حتدث أيضاً مع الكبار، فيشعرون بغصة يف احللق نتيجة عدم إمكانية 

مثل إصدار رب العمل قرارات نعتربها ظاملة وجمحفة حبقنا، وال جنرؤ على . التعبري
أو إصدار الزوج قرارات يعتربها الشريك غري مقبولة، وال ... االحتجاج ضدها 
ان الشخص الذي تقع عليه عملية القمع يشعر ... ه يف املوضوع يسمح له بإبداء رأي

يف احللق، وهذه الغصة الناجتة عن تشنج يف منطقة احللق واحلنجرة قد " خنقة"بغصة و 
وحبسب جتربيت الشخصية وخربيت كطبيب أنا على . تصبح دائمة ومزمنة إذا تكررت

ان هذا . يدرك متاماً ما أتكلم عنهيقني ان عدداً كبرياً من القراء وخاصة النساء منهم، 
التشنج يؤدي إىل إعاقة سري الطاقة يف هذه املنطقة، وبالتايل إىل التخفيف من الطاقة 

إن كل حالة مشحونة بطاقة . الواردة إىل أوتار الصوت حيث احلاجة إىل الكالم
ضعيفة ميكن جلمها أسهل من تلك املشحونة بطاقة قوية، هكذا نلجم أنفسنا عن 

هذا اخللل يف سري الطاقة برأيي الشخصي يفسر كثرياً من العوارض . كالم والتعبريال
  ...املرضية واألمراض اليت تقع يف هذه املنطقة 

  
طبعاً هذا ال يعين ان نتصادم مع مجيع السلطات القمعية اليت تتعارض مع أفكارنا، 

ن التشنج الناتج ولكن للتنفيس ع... بغض النظر عن تبعات ومضاعفات تلك ااة 
عن هذا القمع، ميكننا ان نصرخ بأعلى صوتنا وحنتج أمام أمواج حبر هادر، أو ميكننا 

  ... ان حنتج ونفرج عن مكنونات صدرنا ألصدقائنا وأحبائنا 
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 ٢٦ 

   منع اللعب 
  

، كأن نطلب منهم ان يهدأوا  اتهم بدل مشاركاألطفالقمع احلياة عند إن 
للعب والضجيج ألننا نريد ان نسمع األخبار أو نقرأ اجلريدة ويسكتوا ويتوقفوا عن ا

  .أو ألي سبب آخر، يؤدي إىل تقلص وانكماش الطاقة لديهم
لذا فإن إرغام الولد على التوقف عن اللعب بسبب . ان حياة الولد هي اللعب

يؤدي إىل وقف هذا الفيض من احلياة ... أخبارنا التلفزيونية البائسة أو جريدتنا 
  .تواجد عندهامل

 اننا ذه الطريقة، وبدون وعي وإدراك من قبلنا، نقمع فيهم حب احلياة وندعوهم 
  !؟...وفيما بعد نتساءل ملاذا يصابون بالكآبة وبأمراض نفسية . إىل اجلمود واالنكماش
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بال سبب ذي قيمة أو ذي قمع  الطفل ي تصرفاتمناً كبرياً قسمزد على ذلك ان . 
  :هومه ومبقياسه، كقولنا لهمعىن مبف

  ...ال تلمس املنفضة ... ال تلمس الوردة ... ال تلمس املزهرية 
  ...ال تصعد على األريكة ... ال تقف على الكرسي 

  ...وتضحك عالياً  ال تصرخ... يف املمر  ال تركض
  ...باملاء لعب ال ت... بالتراب لعب ال ت

 ...ال تالمس أجزاء من جسدك 

  
ساحمين يا إهلي كل ما أقوم به سيئ وال احسن اختيار اي : كمن يقوليصبح الطفل 

املتكررة وقمعنا، " بالآتنا... "قرار جيد كان أو صائب، أنا فاشل ال اصلح لشيء 
 أنفسناإذا كرهنا ف .وكرههاإىل رفض نفسه  و لديهنقص عقدة إىل خلقدفع بالطفل ن

  . حنب اآلخرين ميكننا انكيفومل حنترمها 
  

، أو األفضل أالّ  %٩٩ألهل ان يتعلموا قول كلمة نعم مكان ال بنسبة على ا
الولد حباجة إىل . يقولوا شيئاً، بل ان يراقبوا الطفل ويكونوا يقظني حىت ال يؤذي نفسه

ال يتوجب على األهل التدخل إال إذا طلب الطفل مساعدم . خصوصية كبرية لينمو
  .فيما يقوم به أو لدرء خطر حقيقي عنه

  
األفضل للطفل اقتراف األخطاء والتعلم من أخطائه، من اتباع األوامر بدون فهم 
أو اقتناع ألنه سيتعلم عندئذ التبعية ألي شخص يصدر إليه األوامر فيما بعد، وهذا 

هكذا سيقَت وتساق الشعوب من قبل حكّامها إىل التقاتل يف حروب . تسميم للذات
  .عبثية
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 ٢٨ 

ريتهم ويف طرقات جديدة، مسموح هلم اقتراف قدر ما ألن األطفال يسريون حب
ولكن علينا ان نساعدهم بأالّ يكرروا األخطاء نفسها ألن ذلك . يشاؤون من األخطاء

  .جيعل منهم أغبياء
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 ٢٩ 

كل هذه األمور تؤدي بالطفل إىل االعتقاد بان هناك دائماً شيئاً سيئاً وغري مقبول 
ا يؤدي إىل ضياع الطفل وإىل عدم قدرته على الثقة كل هذ. يف تصرفاته ورغباته

بأحاسيسه وخياراته، وإىل شعوره بالنقص والذنب، وإىل تقمص شخصيات ليست له 
  ...وخارجة عن حقيقته، وإىل لبس أقنعة تشوه مجاله األساسي وجوهره الربيء النقي 

  
  ؟" لغاية ما يف نفس يعقوب"هل هذه اللعبة مركبة ومدروسة 

  ؟...هرة من األغبياء والعميان والتعساء يقودها قلة من املنتفعني والبائسنيام حنن مج
  

 أو  مايداجل  مامن يقرر (سيئ ليس ألنه قام بعمل الطفل يف احلقيقة حنن نعاقب
 حنن نريده أداة طيعة بني أيدينا . ألنه أطاعهاونكافئه األوامر، ي بل ألنه عص،)السيئ

حنن خنلق التراتبية، وكأننا نطوع . ني أيدي رؤسائناليس إالّ، كما حنن، لألسف، ب
أطفالنا من اجل ان ينحنوا أمام من يستغلوننا اآلن والذين سيستغلوم مستقبالً، اننا 
نروض أطفالنا عن وعي أو بغري وعي على ان يذلّوا أمام منابر السياسيني ورجال 

  .السلطة مهما كانت طبيعتهم وشاكلتهم
  

  ليس من يسرق على ذلك، انهلامث.  األعمال السيئةالقبول امل هو غريالعصيان 
معظم بالد العامل  يف واملسؤولني الوزراء أو من ال يقوم بواجبه بإخالص وضمري، من

  ...األوامر يعصى الذي  ويعاقب، بلالذي يقاصص هو  الثالث
  

كن كل ول. ال يستطيع كل فرد ان يصبح رئيساً للبالد وان يصدر أوامره ونواهيه
وكل امرأة ميكنها ان تصدر . رجل ميكنه ان يصدر مراسيمه ويفرض آراءه على امرأته

ان جمتمعاتنا مبنية ... أوامرها إىل أوالدها، وكل طفل ميكنه ان يضرب ويرفس لعبته 
حنن نساهم يف وضع . على السلطة والتراتبية، وحنن نواصل يف استمرارية هذا البناء

  ...دنا ملن ميلك احلبال ويشاء أن يسوقهم فيما بعد األطواق يف أعناق أوال
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 اننا جنهزهم ونضعهم على منصات أسواق بيع العبيد، ولكن بشكل خمتلف عما 
  ...كان جتار الرقيق جيهزون ويضعون بضاعتهم يف املاضي 
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 ٣١ 

   نفسي أو جسديالطفلقاع داخل خطأ يف اإلي
  

  . الرضاعة هي أوىل جتارب الرضيع لتواصله باآلخرين
  

هي األشياء الوحيدة ... ليست مكونات حليب األم وعدم وجود اجلراثيم فيه 
  ...املهمة يف الرضاعة الطبيعية، هناك أشياء أخرى 

  
ثدي كنت دائماً أسأل نفسي، هل هناك فارق بني احلليب الذي يرضع من ال

  .ال فارق: واحلليب املستخرج منه؟ كيمائياً اجلواب هو
  

نعم يوجد فارق، : لكن احلياة ليست فقط مكونات كيمائية، لذلك اجلواب هو
ألنه بني فم الطفل وحلمة األم تتكون وحدة، ومن هذه الوحدة ينساب . وفارق كبري

  ...ثلها أو تنوب عنها احلليب مع احلب والطاقة، وال ميكن ألي تقنية يف العامل ان متا
كيف سيكون شعور الرضيع إذا أطعمناه حبلمة من البالستيك وحليباً ذا خصائص 

  ...أدىن بكثري من حليب األم 
وكيف سيشعر إذا أسندنا قنينة الرضاعة إىل أريكة، من دون أن حنمل وحنضن هذا 

لشخص الرضيع، وحرمناه حىت من اإلحساس حبنان ودفء االتصال مع والدته أو ا
  .املكلف بإطعامه

  
هل تتخيلون الفرق بالنسبة إىل الرضيع، الذي هو كتلة من اإلحساس، بني احلليب 
املنساب من حضن وحلمة األم وبني احلليب املصنع املتدفق يف حلمة الكاوتشوك من 

  .قنينة مسنودة إىل أريكة
  

هر وال يذل ، أي انه ال يق"إن هذا الرجل رضعان من حليب أمه " تذكروا القول 
  فما هي عالقة حليب األم والرضاعة الطبيعية بالقوة والعنفوان ؟. بسهولة
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فبقدر قوة هذه العالقة ... ان الرضاعة الطبيعية هي عالقة الرضيع باألم، باألرض 
  .علينا ان نتنبه هلذا األمر... تكون قوة وثقة اإلنسان بنفسه وبالعامل 

  
رب األم على هذا التصرف، ولكن عليها ان تدرك طبعاً للضرورة أحكام، وأحياناً جت

  .الفارق بني الطريقتني
ولكن عندما ال يكون هناك ضرورة ملعاملتنا الرضيع ذه الطريقة، اليت أقل ما 

فال عذر لدينا، وال تفسري لدي سوى النقص يف ... ميكن أن يقال عنها اا باردة 
  .العطاء واحملبة
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ان شعور الطفل بالنقص واحلرمان، وانه مل حيضن بشكل كامل وكاف، سوف 
وبدل التصرف الطبيعي بطلب . يؤثر سلباً عليه يف املستقبل وعلى عالقته باآلخرين

  .احلب والعيش فيه، سيخلق بدائل لتغطية هذه احلاجة إىل احلب واالنتباه
  

بالطبع هذه الشراهة ال ميكنها .  هذه البدائل عن احلب شراهة يف األكلقد تكون
  .ان تشبع احلاجة إىل احلب ألن البديل ال ينوب عن األصيل

او قد يكون البديل عن احلب ان جنين املال والشهرة لنحصل على انتباه اآلخرين 
الد فسنبقى ، ولكننا حىت لو أصبحنا رؤساء ب)طلب االنتباه هو نوع من طلب احلب(

ان احلاجة إىل الشهرة هي بديل مشوه . نعيش هذا الفراغ الداخلي وينقصنا احلب
  . للحاجة إىل احلب، وإشباع هذه احلاجة املشوهة ال يشبع احلاجة إىل احلب

  
أو قد . قد نكون مرغمني على تصرف كهذا بسبب الضغوطات املادية والنفسية

قوم به من تدمري لطبيعة أطفالنا، ولكن لنكن جند أسباباً ومربرات أخرى كثرية ملا ن
  .مدركني ملا نصنعه م

  
√√√√  
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إليكم بعض املواضيع اليت كانت تطرح علي كطبيب أطفال، من قبل األهل، ملعرفة 
كيفية تعاملهم معها، خاصة عندما تكون أفكارهم تتعارض مع من هم أكرب منهم سناً، 

 .اخل الطفلواليت من شأا أن تسبب خطأ يف اإليقاع د

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  .موضوع تنظيم وجبات الطعام عند األطفال. 
  
 

أي علينا . يعتقد البعض أنه علينا وضع نظام صارم للوجبات ويف أوقات حمددة
. تقريباً ان جنرب الطفل ان يأكل يف أوقات معينة، ولو انساب احلليب بالقوة إىل معدته

حىت لو بكى _ حين بعد موعد الوجبة إذا مل _ كما ام يعتقدون بانه جيب جتاهله 
  .بسبب اجلوع

  
ويعتقد آخرون واحلمد هللا انه من األنسب اتباع رغبات الطفل الطبيعية، ألن 
. الشراهة يف األكل قد تنتج فيما بعد عن عدم إشباع حاجة الطعام لديه بشكل صحيح

  ...م رغماً عنه أو العكس النفور من األكل قد ينتج من إكراه الطفل على تناول الطعا
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  هل تتخيلون أنفسكم وانتم تأكلون لواجب مفروض عليكم ؟
 

  ؟الطعام والشراب وانتم جوعى وعطشىأو هل تتخيلون أنفسكم وانتم تمنعون عن 
  

 بدون طعام، ألنه هل تتخيلون شعور الولد الذي يعاقب بأن يذهب إىل الفراش
هل تتخيلون حالة القهر . تأخر عن موعد العشاء بسبب اللعب أو ألي سبب آخر

  واحلرمان واخلوف اليت يقضي فيها ليلته قبل ان يغلبه النعاس ويغلب جوعه ؟
  

  !!!أية أمثولة للحب نعطيها له ؟
 

ل كسر إرادة أحد األعداء هل حنن يف أحد مراكز االستخبارات اليت حتاو
  ؟بة ؟ أم حنن يف أسرة حتضن فلذة كبدها حبنان وحمطويعهوت
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  .كيف نسري بعكس طبيعة الطفل وأحاسيسه!!! يا للعجب

 

قد يكون السبب مشاغلنا وضغط احلياة االقتصادية واالجتماعية والعاطفية، ولكن 
   هو أهم من سعادة أطفالنا ؟ما

 

أو قد يكون السبب اننا حناول إخضاع الطفل كما أُخضعنا، أو اننا ببساطة نربيه 
  .كما ربينا

 

  ...ولكن يف مجيع األحوال علينا ان نعي ما نقوم به بشكل كامل
 

إن شعور الطفل بانه ترك لوحدته وجلوعه، سوف خيلق لديه إحساساً بعدم األمان، 
  .عكس على مشاعره يف املستقبلمما سين

√√√√  
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  .البدء ا ومىت علينا ، النظافةالصغارتعليم مسألة . 
  

ان اي توقيت سابق ألوانه هو توقيت سيئ، ونقصد بذلك قبل ان يتعلم الطفل 
، أو )باب البدن(املشي بثبات على األقل ليتمكن من التحكم بعضالت مصرة الشرج 

س هناك أذى إذا تعلم الولد ذلك باكراً، ولكن لتكن لي. قبل بلوغه السنتني من العمر
هذه مشيئته وليس إرادة خارجية، ضاربة هابطة عليه، أو قوانني مفروضة على أمه من 

  . دائرة حميطها املتجمد
  

 وحنن ال نشعر او التربزلنتخيل فقط بعض الشيء ما قد يصيبنا إذا أردنا التغوط 
هذه ا قد تسببه لنفكر قليالً مبوعرنا باحلاجة إليه، بذلك، أو ان نمنع عن ذلك إذا ش

  ...وتشنجات عضلية يف باب البدن ... من مشاكل يف وظيفة األمعاء املمارسة 
  

  ..و من الغازات أو آالم يف األمعاءومن مث نتساءل ملاذا يعاين أطفالنا من اإلمساك أ
  

قص وعدم حتقيقنا لذاتنا، رمبا حنن بال وعي منا، حناول ان حنل عقدتنا بالشعور بالن
عن طريق استعمالنا ألطفالنا وإرغامهم على حتقيق مهارات، نتباهى ا فيما بعد أمام 

  ...ال بأس بذلك، ولكن لندرك ما حنن نفعله وما قد نتسبب به ... اآلخرين 
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 ٣٨ 

مسألة الطلب من األوالد النوم، وهم ال يشعرون بالنعاس ولديهم الطاقة . 
  .للحركة واللعب يف أرجاء املرتل

  
  ؟ ...هل حاول أحدكم النوم وهو مليء بالطاقة وال يشعر بالنعاس 

  
هل هذه . إذا لعب الطفل واحدث ضجة ينهر ويعاقب، أما إذا سكن وهدأ يكافأ

والغريب يف األمر انه يف مكان ووقت آخرين قد ... حب احلياة طريقة لتعليم األطفال 
أو يسأل هل هو مريض أو يشكو من شيء ... يسأل الطفل ملاذا هو هادئ وال يلعب 

  !!!بسبب هدوئه ؟؟؟
  

وكأن هناك ... أليس شيئاً حميراً يضعضع ويزعزع ثقة الطفل بنفسه وأحاسيسه 
وكأن كل ما يقوم به الطفل غري طبيعي وخاطئ . ..دائماً شيئاً غري صحيح يف تصرفاته 

أو اننا نريد ان نعلم أوالدنا التأقلم يف تلقي االنتقاد والتصغري، كما نعامل من قبل ... 
  .رؤسائنا أو أزواجنا يف انتقادهم لنا وسخريتهم املستمرة منا

  
يصبحوا نريدهم ان . اننا حناول ان جنعل من أطفالنا هادئني، أشباه أموات، مثلنا

اننا حناول ان نسلبهم طفولتهم ونريد ان نصيرهم أطفاالً مثاليني . كباراً قبل أوام
حبسب مفهومنا للمثالية، ولكننا نتكلم عن املثالية دون ان نعرف ما هو الطفل 

  .الطبيعي
  

ان الطفل املثايل هو الطفل . ان الطفل املثايل موجود فقط إلدانة الطفل الطبيعي
  .يه القيام بكذا وكذاالذي جيب عل

  
الشمس تشرق كل صباح بدون جيب، ". ال جيب"و " جيب"يف الطبيعة ال يوجد 

واملطر ينهمر بدون جيب، والعصفور يغرد بدون جيب، والطفل يلعب وميرح بدون 
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 ٣٩ 

احلياة مشوار من الفرح واحلب . جيب أو ال جيب، هذه هي طبيعة وحقيقة احلياة
باتكم أيها السادة وابصروا ليس فقط بأعينكم بل أيضا استيقظوا من س. وليست واجباً

  .بقلوبكم لتدركوا طبيعة احلياة وحقيقتها
  

، ميكننا أن نسرد "حمدد"يف وقت " املثايل"طبعاً إذا كنا نرى ضرورة أن ينام الطفل 
عليه قصة مجيلة أو أن نسمعه موسيقى هادئة تساعده على النوم بدل الصراخ يف 

  .النوموجهه للذهاب إىل 
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 ٤٠ 

  .موضوع الطلب من األوالد القيام بأشياء أو أعمال تتناقض مع مشاعرهم. 
  

ما بالكم لو طلبنا منهم إظهار احملبة ألشخاص من اختيارنا، وكأن احلب شيء 
زد على ذلك ان !!! الً ساعة نشاء ونعطيه ملن يريد موجود داخل اجليب خنرج منه قلي

الذين نريد من أطفالنا ان يظهروا هلم املودة قد ال يكونون موضوع حمبة حىت بالنسبة 
يف احلقيقة ان مفهوم احلب لدينا خيتلف عنه لدى األطفال األنقياء، فاألطفال . إلينا

التعلّم بل هو حالة ان احلب ال يكتسب ب. ليس لديهم مفهوم بل إحساس باحلب
جتاه فالن ، أن يظهر املودة  الواجباتباسم ان الطلب من الطفل. خنتربها ونعيشها

، سيشعره على األقل بالذنب يف حال مل يشعر باحلب جتاه من نريده ان حيب، وعلتان
سيتبسم وسيوزع القبالت والكلمات املعسولة، . وسيحاول التظاهر باحلب

سيتكون . ناجحة وكافية إلظهار ما يسمى باحلب لديناوسيكتشف ان هذه الطريقة 
وفيما بعد، ستكتفي األغلبية ذه املظاهر للتعبري . لديه التباس بني احلب ومظاهر احلب

عندما نتعلم التظاهر باحلب ... عن احلب، وسيستمرون فيها مع زوجام وأزواجهم 
نحصر احلب مبظاهر سوف يكون من الصعب علينا ان حنيا احلب على طبيعته، وسي

... خارجية نتعلم القيام ا ولن يعود حالة حنياها وإحساساً داخلياً ال حيلة لنا به 
  .وضاع احلب، وسكتت موسيقى القلب

  
او بالكم لو طلبنا منهم القيام بأعمال ونشاطات ال حيبوا وال جيدون أنفسهم 

عتقادهم ان هذا جيد هلم، لكن يقبلون القيام ا حىت ال يكدروا أهاليهم، أو ال. فيها
فال يربعون مبا يقومون به، وبالتايل خيشون من حكمنا ومن . من دون فرح وشغف

غضبنا عليهم إذا اكتشفنا فشلهم فيخادعون، مما يزيد أداءهم سوءاً بسبب هذه 
املخادعة وبسبب عقدة الذنب والنقص اليت تتولد لديهم نتيجة الفشل، فيكرهون 

  .اأنفسهم وحيتقرو
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 ٤١ 

نريدهم ان . حنن نقسو على أوالدنا ألننا نريد منهم حتقيق ما مل نستطع حتقيقه
اننا نفرض عليهم . يصبحوا كذا وكذا، ان يسافروا إىل حيث مل نستطع الوصول

نريد ان نستمر يف احلياة من خالهلم ولكن حبسب . أحالمنا اليت مل نستطع حتقيقها
وت اننا أقوى منه ألننا مستمرون بأوالدنا رغماً عنه، حنن نقول للم. رغباتنا ال رغبام

لذلك على األوالد حتقيق رغبات أهلهم وإال سيتهمون خبيانة . نريد ان نقهر املوت م
  ...العهد 
  

نعتقد اننا نقوم بدفع أوالدنا لفعل كذا !!! كل هذه األمور حتدث باسم احلب 
  .م أدوات لتنفيذ رغباتناوكذا بدافع حبنا هلم، واحلقيقة اننا نستعمله

  
  .احلب ال يفِْرض، احلب فقط يمنح احلرية. هذه أنانية وليست حباً

  
احلب يقول لألوالد انه سوف يساعدهم ". اذهب وحقق ذاتك"احلب يقول 
  .احلب ال يزعج األوالد برغبات األهل أو مبا مل يستطيعوا حتقيقه. ليكونوا ما يريدون

  
ان يذهب أوالدهم باجتاه ال يعجبهم، لكن هذه مشكلة ميكن فهم خوف األهل من 

مل خيلق األوالد لتحقيق رغبات أهلهم، لديهم حيام ليحققوها وجيب ان نفرح . األهل
  .بأن يصريوا ما يريدونه هم ألنفسهم وليس ما نريده حنن هلم

  
كل إنسان يسري وراء ذاته يصبح دائماً األفضل، اما عندما يسري وراء رغبات 

  .خرين فهو دائماً سيئ وغري مبدع، ال بل هو فاشل وتعيساآل
  

ال يريد األهل ألوالدهم أن يكونوا تعساء بل يتمنون هلم السعادة، ولكن أحياناً 
  .تكون أفكارهم خاطئة بشأن بكيفية وصول أوالدهم إليها 

احلقيقة ان نظام اتمع مادي ومريض وغري طبيعي، واإلنسان غري الطبيعي هو 
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ولكن مثن هذا النجاح املادي هو ذبح طبيعة .  ينجح عملياً ومادياً يف هكذا جمتمعالذي
ان مثن هذا النجاح هو تدمري وحدم . أطفالنا وأسر أرواحهم وحنر سعادم بأيدينا

وجتزئتهم وزرع بذور األمراض العصبية والنفسية فيهم بسبب هذه احلرب الداخلية 
بذور املرض يف أطفالنا، وهم سيزرعون البذور نفسها حنن نزرع . القائمة بني أجزائهم

  .يف أطفاهلم
  

والدجل مهم اخلبث والرياء ي الرباءة يف أطفالنا وتعلقتليؤدي إىل كل هذا 
إعطائهم وإىل   وبراءا،طفولتهموالكذب والتمثيل، كما ويؤدي إىل سلبهم نقاوة 

وعلى املستوى املادي، قد ينجحون كسياسيني ...  قبل األوان السياسةصفات رجال 
قد يرحبون العامل ولكنهم حتماً سيخسرون . ولكنهم حتماً سيفشلون يف حتقيق سعادم

  .أنفسهم
  

ومن مث . اننا نقوم باغتيال احلقيقي وتنصيب املمثل واملخادع والدجال مكانه
إن ملاذا ال يعطوننا قدراً أكرب من احملبة؟ وكأن احملبة شيء حيتسب بالكمية، : نتساءل

فإذا كره شخص نفسه واحتقرها كيف له  ... احملبة نوعية فإما أن تكون أو ال تكون
  !ان حيب اآلخرين ؟

  
ولكنها مؤذية، ألا تؤدي إىل لترويض الطفل  فعالة وسيلة هذه األمور تشكّل ان

كما تسبب . شرذمة كيان الطفل وإضعاف شخصيته الطبيعية وتشويه مجال وحدته
 مباشر على الطاقة  مما يؤثر بشكلاً،وسطحيسيئاً تنفس عل الوجتتشنجات عضلية 

  .وسريها باجلسم
√√√√
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 ٤٣ 

   السجن اآلمن
  

عندما نسأل ملاذا نقوم بتدمري كيان الطفل الطبيعي؟ ملاذا نقوم بتمدينه؟ ويف حال 
كنا من املؤيدين هلكذا طرح، قد يكون ردنا اننا ال نريد ألطفالنا ان يتعذبوا مثلنا، نريد 

  ...نريد ان جنعلهم أقوياء ال يتأثرون باحلرمان ... بهم العذاب وآالم القلب ان جنن
  

القلب . ولكين أقول لكم ان الشخص الوحيد الذي ال يتأثر هو الشخص امليت
الذي ال نريده ان يشعر بأسى احلرمان، ال نريده ان خياف وال نريده ان حيزن، هو 

اننا نريد ان . باحلب وال ميكنه ان حييا الفرحقلب ال ميكنه ان حيتفل، ال ميكنه ان يشعر 
جند ألطفالنا مكاناً ال يستطيع أحد الدخول إليه إليذائهم، ولكننا ذه الطريقة نضعهم 

سوف يكونون مثلهم مثل العصفور . يف مكان لن يستطيعوا اخلروج منه للتمتع باحلياة
انقضاض الصقور اآلمن يف القفص يغرد حزن أسره بعيداً عن مرمى الصيادين و

وتقلبات الطقس وأخطار الطبيعة، ولكنه لن يستطيع ان حيلق عالياً يف األجواء، ان 
  .يغرد فرح حريته وحبه للوجود
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 ٤٤ 

  
حنب العصفور من وجهة نظري، إذا كنا فعال . فهل تستحق هذه احلماية هذا الثمن

األطفال مثل العصافري، فإما ان خنتار . ونريد سعادته، علينا ان نسأله رأيه يف املوضوع
هلم القفص اآلمن، وإما ان خنتار هلم احلرية القابلة لكل االحتماالت وحنميهم بكل 

  .طاقتنا من صيادي البشر
  

ا على أيدي ال نريدهم ان ميوتو. وإالّ ، كما يقال، نطلق رصاصة الرمحة عليهم
ولكن أليس حري بنا . غرينا وهم يتعذبون ويئنون، نريد قتلهم بأيدينا وعلى طريقتنا

ان حنميهم وحنمي فرح احلياة فيهم، ونردع عنهم ارمني املنتفعني، قتلة احلياة 
أوالدنا ليسوا ِملكاً ألحد، ام . ومشوهي احلقيقة واملتحكمني بأعناقنا وأعناق أوالدنا

  .ياة، ام أوالد الوجود، ام أوالد اهللاأبناء احل
  

لنحاول ان نتعلم من أوالدنا، لنحاول ان نعيش فرح احلياة معهم، لنحاول ان 
نكتشف من هم، لنكتشف منهم من كنا ومن حنن، قبل ان نروضهم ونطوعهم كما 

 ما منلك ملاذا خناف من احملاولة؟ فال ميكننا ان خنسر اكثر مما منتلك، وجل. حصل معنا
حنن نتصرف مثل شخص عاٍر ال يريد أن يسبح يف املاء، ألنه ال يعرف . هو تعاستنا

  .كيف سيجفف ثيابه فيما بعد
  

ليس لدينا شيء ذو قيمة خنسره، ال منلك سوى الشعور بالفراغ، واحلزن، 
ال يوجد لدينا سوى احلروب ورجال ... واخلوف، واحلقد، والغرية والتعصب 

وهم ان ... ة واملنتفعني من أصحاب املال على حساب الطبيعة والبيئة السياسة والساس
  ...فقدناهم مجيعهم ليسوا باخلسارة 

  
  
√√√√  
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  تعرض األطفال للظلم أو خلوف وجهل املربني
  

   التمييز والتفرقة
  

 على غريه وعلى هنفتاحا النفسية وعلى تهعلى حالإنّ تعرض الطفل للظلم يؤثر 
 طاقته، وحتويل حالة احلب اليت يف داخله وانكماش على ذاته هبتقوقعسبب يتالعامل، و

 . اصهارهنا على تناغمه مع الطاقة الكونية ومما يشوش وغضب،إىل حالة خوف 

  
 من قبل األهل  واإلناثالذكورالتفرقة يف معاملة من أسباب هذه األمور، 

ور، واإلحساس ان هذا األمر يؤدي إىل الشعور بالعنجهية لدى الذك... واألقارب 
كما تسيء هذه التفرقة يف املعاملة إىل . بالظلم لدى اإلناث نتيجة هذه التفرقة باملعاملة

  .العالقة بني اجلنسني، خاصة عندما يكربون ويتواصلون فيما بينهم
  

ان التعرض للظلم والقهر وكتم الغيظ، أو التعرض لإلساءة والذل وكبت 
والغضب يف أنفسنا وإبرازه فيما بعد بطرق االعتراض، يؤدي إىل دفن هذا الغيظ 

ملتوية، وجعل املسؤولني عن هذا األمر يدفعون مثنه بشىت الطرق املباشرة أو غري 
نستطيع ان حنين الرأس ولكننا ال نستطيع ان نرغم الفكر أو القلب على . املباشرة
إخضاع يستطيع الرجل ان يرغم زوجته على اخلضوع لرغباته، يستطيع ... االحنناء 

ان كل امرأة أو ... أعماهلا ولكنه لن يستطيع إخضاع أفكارها وقلبها ومشاعرها 
  .وهم كثر... شخص أحس بالظلم يدرك متاماً ما اعنيه 
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 ٤٦ 

  
  

وكم هي كثرية طرق االنتقام املستترة واخلفية، اليت يستخدمها كل مظلوم ليجعل 
  .دون ما يزرعونفويل للظاملني ألم حيص... كل ظامل يدفع مثن فعلته 
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 ٤٧ 

  املقارنة 
  

أحياناً نقوم مبقارنة الطفل مع سواه، كأن نقول له ان أخاك أكثر ذكاء منك، ملاذا 
  ال تكون مثله ؟

هو حتماً شخص . لنفسية الطفل وتقديره لشخصهان هذه الكلمة مدمرة غالباً 
  .آخر  وال يستطيع ان يكون مثل أخيه

  
  .هذا هو ما يسمى مبرض التفضيل

  
هل حاول أحدكم ان جيعل من الطبيب حمامياً أو من املوسيقار وزير دفاع أو من 

  ؟...املهندس راقص باليه، او
  

ا كان هناك أطباء يف ؟ لوال مهنة التمريض مل...هل الطبيب أفضل من املمرض 
هل تتخيلون مستشفى مع مرضى وأطباء فقط بدون البنية التحتية ... املستشفيات 

  .اجلميع يتكامل وال أحد أفضل من اآلخر... إا كارثة !... البشرية؟
  

. ؟ لوال الشتاء ملا كان الصيف، إما متكامالن...هل الصيف أفضل من الشتاء 
هل تتخيلون الشتاء مع أشعة مشس متواصلة .  يكون صيفاًهل تتخيلون شتاًء حياول ان

  .إن األرض لتصبح جرداء قاحلة... وبدون مطر 
  

  من الذي ميلك احلق بان يقرر عن شخص ما، ما هو أفضل له ؟ 
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 ٤٨ 

  
ان كل انتقاد أو رفض لطبيعتنا ... ال أحد يشبه اآلخر، كل إنسان فريد من نوعه 

  .هو، ليربع ويكربدعوا كل شخص يكون ما . مدمر
  

  ...دعوا كل شجرة تعطي أوراقها اخلاصة ا ومثرها . دعوا كل حبة تصبح وردا
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  طريقة التعاطي مع املرض 
  

تعاطف مع املرض ت امعه، جيعل غالبيتنطريقة التعامل ب  وجهلنااملرضان خوفنا من 
احلالة املرضية مبوضوعية على اا مرحلة تعامل مع ان ت بدل  بشغف كبريواملريض

فاالهتمام الزائد واهلدايا واحللويات والسكاكر اليت تنهمر على الطفل . شاذة عابرة
املريض، يعطي هلذا األخري انطباعاً معيناً ويربجمه على ان املرض هو افضل وسيلة 

  . طفة وحمبة اآلخرين وأسرعها للحصول على املكافآتالجتذاب عا
  

مبعىن آخر خنلق عنده تبعية للمرض، وهذا مدمر نفسياً وجسدياً، ونظهر له أن 
ونظراً للتواصل والتأثري املتبادل املوجود بني الفكر واجلسد، قد حيتاج . املرض مربح

  . عامل مع حالتهإىل فترة أطول للشفاء واخلروج من مرضه نظراً لطريقتنا بالت
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 ٥٠ 

أي " العن واَألنّ"كما ان هذا يفسر بعض الشيء، كون معظم البشر دائمي 
ومشاكلهم الشكوى، ملاذا يسردون يف كل مناسبة، وبالتفصيل اململ، قصص معانام 

ام حياولون شراء احلب واالهتمام عن طريق وسيلة كانت تبتاع هلم هذا ... الصحية 
ام يتسولون احلب واالهتمام من الغري عن طريق . احلب واالهتمام بنجاح يف صغرهم

املرض، دون ان يدركوا ام ذه الطريقة سيجعلون ما تبقى من حب الغري هلم يهرول 
  .ممسرعاً بعيداً عنه

  
أنا ال أعين من هذا الكالم أال تم باملرضى، بل أن ندرك ما ميكن أن يسببه 

  .االهتمام املفرط من تبعية للمرض فيما بعد
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 ٥١ 

  نقص اإلهتمام 
  

قد يؤدي إىل  ...  األطفاللإلجابة على أسئلة كايفوالوقت ال األمهيةعدم إعطاء ان 
عما إذا كانت عدم اإلجابة على بغض النظر . قتل حب املعرفة واالستطالع لديهم

السؤال سببه اجلهل، أو ألن السؤال قد يشكل إزعاجاً وحرجاً بالنسبة لنا، فال نعرف 
له إجابة، أو ألننا منهمكون يف حتضري الطعام أو العمل على الكمبيوتر أو أي شيء 

  ... آخر 
  

إلعجاب مبا أجنزه  لالهتمام وإبداء اكايفكما اننا أحيانا نتجاهل وال نعطي الوقت ال
ان هذا التجاهل من قبلنا قد يؤثر على نفسية الطفل . الطفل، ألننا منهمكون بعمل ما

حنن يف سباتنا أمناء على الرسالة املوكلة إلينا، ... ويؤدي إىل قتل روح اإلبداع فيه 
  !!!فمثلما قتلوا روح اإلبداع فينا نعمد بدورنا إىل قتله لدى أوالدنا 

  
نا مثل حال األب الذي ال جيد الوقت الكايف لالهتمام مبشاكل هل سيكون حال

هل سيكون حالنا مثل حال ذاك الطفل الذي . أوالده، ألنه مشغول بتأمني مستقبلهم
أعطين ساعة من وقتك وخذ املبلغ الذي تتقاضاه لقاءها، ألنين وفرته : " قال لوالده

وليد احلاضر فكيف له ان إذا كان املستقبل ". حىت يكون بإمكاين التحدث معك 
علينا العيش يف احلاضر بشمولية ... يكون صحيحاً وسليماً إذا كان حاضرنا سقيماً 

  .ليكون املستقبل واعداً
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 ٥٢ 

  !!!  هذا اجلهل والغباء يف حبنا ورعايتنا ألطفالناما

  
وملاذا هم تالميذ غري ! ومن مث نتساءل ملاذا ال حيب أوالدنا التحصيل العلمي

إننا جنين، !... ملاذا ال ميتلكون روح املبادرة واخللق! طني ومعطائني يف صفوفهمنشي
  .بكل بساطة، ما زرعته أيدينا يف املاضي

  
  



  ميشال حتي. د
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  مشاكل األهل املادية والعاطفية 
  

رة بسبب التكلفة املادية اليت قد يشعر الطفل بانه غري مرغوب فيه كعنصر يف األس
يتطلبها وجوده، أو بسبب املشاكل العاطفية بني األبوين، أو الصدامات واملشاحنات 

كذلك أيضاً، قد يشعر الطفل بانه غري مرغوب فيه إذا مسع . اليت حتصل بينهما بسببه
ا من والديه كالماً ما عن مشاكلهما املادية بسبب وجود مولود جديد يف العائلة، مم

  ...حيمله على الظن بأنه جلب املشاكل نفسها هلما عند والدته 
  

مثل هذا الكالم عن املشاكل املادية أو العاطفية بني األبوين، ينبغي أالّ ان يصل بأي 
  ...شكل كان إىل آذان الطفل، ألن هلذا األخري خميلة واسعة وميكنها ان جتنح بعيداً 

  
، وعلى مباشر على الطاقة وسريها باجلسم مباشر وغريؤثر بشكل ت هذه األمور كل

، مما يفتح ) الشاكرا(، وعلى مقامات اجلسم ) األورا(حقل الطاقة احمليطة باجلسم 
  .الباب على مصراعيه أمام املرض



  ميشال حتي. د

 ٥٤ 

   التواصل بني األوالد واألهل 
  

س سمبين على أُ وذويهم، بني األوالد ،عظم العائالت يوجد تواصل لدى مال
ة، ألنه إذا حصل أمر ما أزعج األهل وأرادوا معرفة احلقيقة من أوالدهم، فإن سليم

وان أول ردة فعل . أول جتربة للطفل هي بأن يقول احلقيقة كاملة كما رآها واختربها
اخ والتأنيب وأحياناً ، عندما ال يعجبهم ما مسعوه، هي الصر%٩٠لدى األهل بنسبة 

إن كل ما سنحصل ! أي تواصل حناول خلقه بيننا وبني أوالدنا ذه الطريقة؟. الضرب
عليه ذا األسلوب، هو اننا يف املرة القادمة سنحمل أوالدنا على الكذب وإخفاء 

ألن قول احلقيقة أغضبنا يف املرة األوىل، سندفع بالولد إىل الكذب . احلقيقة عنا
  ...ة والدجل يف املرة الثانية واملوارب
  

  !!!الصدق يقاصص والكذب يكافئ 
إذا مل نكن صادقني وحقيقيني مع أقرب الناس لنا، مع أهلنا، كيف ميكننا ان نكون 

  !صادقني وحقيقيني مع اآلخرين فيما بعد ؟
  !إذا مل نستطع التواصل مع أهلنا، كيف سنتواصل فيما بعد مع اآلخرين ؟

  
ني الرجل واملرأة، وال بني الزوج والزوجة، وال بني الشعب فال جند تواصل ب

كل واحد يقمع ذاته وخيفي حقيقته، يقمع ... والساسة، وال بني التالميذ واملعلمني 
اجلميع خياف من قول احلقيقة . غضبه واعتراضاته، خيفي وحيجب آراءه وأفكاره
هكذا تصرف فهو ولكن بسبب . وخياف ان يكون على طبيعته لئال يصبح معزوالً

يعزل نفسه ويتقوقع على ذاته، وخينق طاقاته، ويزرع حبوب املرض يف ذاته ويف غريه 
  ...دون أن يدري 

  
هل هذا هو التواصل الذي نريده سارياً بيننا وبني أوالدنا، أو بني أفراد اتمع 

  .ال أحد يريد ذلك. الذي نعيش فيه؟ طبعاً ال
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 ٥٥ 

  
ة يف أطفالنا ومكافأم على ذلك، حىت ولو كان ما إذاً، علينا احترام قول احلقيق

وإال، سنكون حنن املسؤولني عن . قاموا به ال يعجبنا، بدل أن نقوم بضرم أو معاقبتهم
جعلهم كذابني خيشون احلقيقة، سنكون حنن املسؤولني عن غياب التواصل يف أسرنا 

  .وجمتمعاتنا
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   الرشوة
  

 بغية إظهار ألطفالل السكاكر واحللويات يف بعض األحيان نقوم حنن الكبار بتقدمي
احملبة هلم، أو ليتقربوا منا ألننا حباجة إىل الشعور ذه احلياة والطاقة املوجودة لديهم 

  ...واليت فقدناها، أو ليتركوننا وشأننا فيما نقوم به 
  

هل هذه هي الطريقة الفضلى إلظهار حمبتنا هلم، أو جلعلهم حيبوننا ويتقربون ولكن 
منا، أو لصرفهم عنا؟ وباألخص إذا كانت املنتوجات اليت نقدمها هلم مبعظمها غري طبيعية 

   ...ومصنعة وحتتوي على مواد مركبة مع مواد حافظة وتلوينية مما هب ودب
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ونستغل بوعي على الصحة هلذه املنتوجات  يئالس رثاألتجاهل حنن جنهل أو نقوم ب
... لضررها  همعدم إدراكإقبال الصغار على السكاكر واحللويات و أو بغري وعي

وفيما بعد نتساءل بصدق أو بغباء وجهل ملاذا أسنان األطفال حبالة سيئة أو ملاذا 
 .... يصابون باملرض وليسوا بصحة جيدة 

  

 
 عن حمبتهم لنا رستدرابا يف احلقيقة حنن نغري األطفال بطريقة معينة، حنن نقوم

وعلينا ان نتقبل ... ولكن الرشوة هي نوع من أنواع اإلجرام . ، فليكنرشوةال طريق
تبئ وراء أصابع ما نسميه إظهار تسمية األمور اليت نقوم ا بأمسائها الصحيحة، وأالّ خن

  .احملبة، أو ان نتحجج جبهلنا لتربير اجلرم
  

ان اجلهل ال يربر اجلرم، وعلى كل حال من كان جاهالً هلذه األمور، أصبح اآلن 
  ...من املدركني والعارفني هلا بعد قراءة هذه األسطر ، وعلى احلاضر ان خيرب الغائب 
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 ٥٨ 

   الطعام
 

  .ية الطعام اليت نقدمها ألوالدنا بالغة األمهيةعلينا ان ندرك ان نوع
  

 / Yinيانغ / أي طعام غري طبيعي وغري متوازن بالطاقة حسب فلسفة الني

Yang)قد يسبب خلالً )واليت يعتقد بصحتها اكثر من نصف سكان الكرة األرضية ،
يف سري الطاقة داخل اجلسم، وبالتايل يؤدي إىل ظهور عوارض مرضية وأمراض يف 

  .نظور القريب أو البعيدامل
  

على سبيل املثال، ويف نظر علم توازن الطاقة، ان اي طعام تكثر فيه مشتقات 
احلليب أو السكاكر واحللويات، هو من األسباب األساسية يف معاناة األطفال من 

  ...الزكام املستمر والتهابات األذنني أو السعال املتكرر أو التورم حتت اجلفون 
  

لدى النساء % ٣٥املثال أيضاً، هل تعلمون ان اخلصوبة تكون مبعدل وعلى سبيل 
لدى % ٧٠، مقابل خصوبة مبعدل %٢٤اللوايت يتناولن الربوتينات يف الطعام بنسبة 

، اي ان اإلكثار من تناول %١٤النساء اللوايت يتناولن الربوتينات يف الطعام بنسبة 
  ....ءالربوتينات يؤدي إىل إضعاف اخلصوبة عند النسا

 

  
طبعاً هذا املوضوع بالغ األمهية، ولكنين لن أدخل يف تفاصيله اآلن، فهناك مراجع 

كثرية تتكلم عن الطعام الصحي املتوازن أو الطعام وفق نظام املاكروبيوتيك، وعن 
... مسارات الطاقة داخل اجلسم واخللل فيها بسبب طعام غري طبيعي وغري متوازن 

  . جعتها واالطِّالع عليها ان أراد ذلكوميكن للقارئ الفضويل مرا
  

√√√√  
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   التلوث البيئي
  

اننا نتنفس هواًء ملوثاً، ونشرب مياهاً ملوثة باملبيدات واملواد الكيماوية السامة 
... ، ونأكل أطعمة مهجنة ومصنعة كيماوياً وملونة مضافاً إليها مواداً حافظة ...

إشعاعات الشمس ... كوارث النووية أشعة التفجريات وال( ونتعرض لذبذبات مؤذية 
هواتف خلوية وشاشات ... خطوط توتر عاٍل ... املؤذية بسبب ضعف األوزون 

  ...).كمبيوتر 
ومن مث نتساءل ملاذا األمراض السرطانية يف ازدياد مستمر وملاذا تصيبنا وتصيب 

  !أوالدنا ؟
  

ال أمام عدميي املعرفة إنّ عدم اهتمامنا واكتراثنا ألمر التلوث والبيئة، يفسح ا
  .والضمري لالستمرار بتلويث البيئة وتدمريها

 جتاه ما ةإنّ التغاضي عن أعمال هؤالء املفسدين وعدم الوقوف بوجههم والالمباال
  .يقومون به من أذى، يعترب نوعاً من أنواع املشاركة معهم فيما يقومون به

لى حساب صحة وسالمة األرض إنّ جلّ مبتغى هؤالء املنتفعني هو الربح املادي ع
رائدة الدميقراطيات األمريكوالتينية "حىت ان الواليات املتحدة قائدة العامل، و. والبيئة

هذه هي مشكلة ... ، ليست معنية حىت اآلن مبوضوع األوزون "والشرق أوسطية
التكنولوجيا عندما تصبح هي سيدة احلضارة بدل ان تكون احلضارة هي سيدة 

  .التكنولوجيا
  

هل سنتبع غفوة التكنولوجيا األمريكية ويفاعة حضارا، ام اننا سنلحق صحوة 
  ؟...التكنولوجية األوروبية وريعان شباب حضارا 

  ؟ ...هل سنسترجع يوماً حس واحترام وعشق أجدادنا ألمنا األرض 
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  ؟؟؟...!!!ام أغبياء ... عجباً، هل حنن عميان 
  ؟؟؟...وهل سنصحو يوماً من غيبوبتنا 
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  ِقصص وآراء
  

إن عدم إدراك األهل ملا يشعر به الطفل وخيتربه يف حاضره قد يضعضع ثقته بنفسه 
بني معرفة الطفل وإدراكه لذاته ان التناقض . وبأحاسيسه، ويساهم يف جتزئته إىل ِضدين

. هلذه الذات، يضعضع ثقة الطفل بنفسه_ الذي حيبهم ويقدرهم _ وبني مفهوم األهل 
كما ان التباين بني ما حيياه الطفل يف أحاسيسه وبني ما نطلب منه ان يكونه أو ما 

ه، يدخله حناول ان نصنع منه، بإدخالنا معلومات يف فكره ال عالقة هلا مبا حيياه وخيترب
  .يف صراع داخلي وجيعله يعتقد بأنه غري طبيعي

  
اآلخرون هم . الواقع اننا ال نرى يف اآلخرين إال ما هو موجود فينا أو ما تبقى فينا

قد يكون فيما مضى إدراكنا حلقيقة . مرآة ألنفسنا، ال نرى منهم إال ما ندركه يف ذاتنا
 كبريا منه على قارعة طريق تربيتنا ومتدننا ذاتنا أكرب وأمشل، ولكننا أضعنا ورمينا قسما

  .يف مؤسسات هذه املدِنية املادية املفصولة عن الطبيعة
  

سألَ زائر قادم من مدينة بعيدة رجالً عجوزاً وحكيماً، عن طبيعة أهل املدينة اليت 
يزورها واليت ينتمي إليها هذا األخري، فأجاب العجوز الزائر بسؤال عن رأيه بأهل 

وصف الزائر أهل مدينته بالبخالء والدجالني والتعساء الذين ال . نته البعيدةمدي
فقال له العجوز انه سيكتشف عند زيارته للمدينة، بان أهلها أيضاً خبالء ... ميرحون 

وبعد حني وجه زائر ثاٍن ينتمي إىل مدينة الزائر األول ... دجالون وتعساء ال ميرحون 
لعجوز، فأجابه هذا األخري بسؤال عن رأيه بأهل املدينة اليت نفسها، السؤال نفسه إىل ا

أجابه الزائر الثاين قائالً بأن أهل مدينته كرماء صادقون حيبون املوسيقى . ينتمي إليها
فقال له العجوز انه سيكتشف عند زيارته للمدينة، بان أهلها أيضاً ... والشعر واملرح 

  ...املرح كرماء صادقون حيبون املوسيقى والشعر و
احلقيقة اليت حاول إظهارها العجوز، هي اننا ال نستطيع ان نرى الواقع إال من 
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  .منظارنا، واننا ال ندرك من أبعاد احلقيقة إال مبقدار أبعادنا الداخلية
  

ألا . منذ مدة سألتين أم عن ابنتها البالغة سنتني من العمر إذا ما كانت غري طبيعية
عندما استفسرت عما تعنيه بكلمة عنيدة، استنتجت (وعنيدة كثرية احلركة ال دأ 
زد على ذلك أن األم استفاقت مرة ليالً لتتفقّد ابنتها، فلم ). بأا قوية الشخصية

بعد تفتيش طويل وجدا جالسة على الشرفة تنظر إىل السماء . جتدها، فساورها القلق
بتها األم ملدة نصف ساعة راق. طعةيف سكون تام، وكان القمر بدراً والنجوم سا

أخرياً تنبهت الطفلة الصغرية لوجود والدا عندما مسعتها تسأهلا عن سبب . وتعبت
جلوسها وحيدة على الشرفة يف هذا الوقت، تراقب تارة الطريق الفارغ من املارة 

وكوا ال جتيد التعبري بالكلمات، أجابتها بصمت . وطوراً السماء والنجوم والقمر
ومن مث استجابت خبضوع، ورافقتها إىل ...  نظرات عينيها الصغريتني املتأللئتني وعمق
  .الفراش
  

رمبا أرادت الطفلة أن تقول لوالدا أا كانت جالسة يف تأمل وتواصل وانصهار 
بالكون، واا أتت تستودع هذه الكونية وتعتذر منها ألا قد ال تشعر ا من جديد 

  ... اليت يضعها الكبار على بصريا بسبب الغبار والغشاوة
  ...  أو رمبا فقط نظرت، إىل أمها، حبنان وحمبة املبصر الذي ينظر إىل األعمى 

  
ليست بنت السنتني غري طبيعية، حنن أصبحنا غري طبيعيني، حنن الذين ابتعدنا عن 

دنا لقد فق. طبيعتنا األصلية والكونية لنرتدي طبيعة مصنعة فرضها علينا اتمع
أما الطفلة . إحساسنا بوحدتنا مع الوجود، لقد أضعنا االتصال، لقد عميت بصريتنا

  . الصغرية فما زالت على اتصاهلا، وما زال اهللا موجودا فيها
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 ٦٣ 

ومتنيت على األم يف املرة القادمة اليت تصادف ابنتها على هذه احلال، بان جتلس 
 الليل، بعيداً عن ضجيج البشر ونقيق قرا وتتأمل معها روعة السماء يف سكون وهدأة

  .الساسة
  

 حنن نضيع علينا الفرصة املتاحة لنا من خالل حب أطفالنا للطبيعة، بان نسترجع 
  .االتصال ا

حنن نضيع علينا الفرصة املتاحة لنا من خالل وحدة ومشولية أطفالنا، بان نسترجع 
  .وحدتنا ومشوليتنا

ا من خالل فرح أطفالنا وحبهم للحياة، بان حنن نضيع علينا الفرصة املتاحة لن
  .نسترجع احلياة والفرح

حنن نضيع علينا الفرصة املتاحة لنا من خالل طبيعة أطفالنا، بان نسترجع طبيعتنا 
  .الكونية اإلهلية

  
حقيقة األمر أنه ليس مطلوباً منا سوى أن نعلّم أطفالنا التكنولوجيا، وان نساعدهم 

يق ذام وفرديتهم، وباملقابل ميكننا ان نراقبهم ونصغي هلم، وخنلق هلم الفرص يف حتق
  .علّنا نتعلم منهم كيفية احلياة والعيش مبرح وفرح

  
غالباً ما يسأل األهل الطبيب إذا ما كان أوالدهم طبيعيني، ألم يتصرفون بغري ما 

  ...يأمروم به وبعناد شديد 
  

ل عن طبيعة وحقيقة الطفل؟ ماذا إن من يسأل هو غري الطبيعي، فماذا يعرف األه
  يعرفون عن حقيقة وطبيعة اإلنسان ؟

  
صحيح ان التكنولوجيا طارت بنا إىل القمر واملريخ، وغاصت بنا إىل أعماق 

، ولكنها مل تتقدم خطوة يف معرفة حقيقة ...احمليطات، وصعدت بنا إىل أعايل اجلبال 
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  ...بعدتنا أكثر عن حقيقتنا وطبيعتنا بل على العكس لقد أ... وطبيعة أبعادنا الداخلية 
  

فقط ألننا أكرب وأقوى جسدياً من أوالدنا نريد ان جنعلهم على شاكلتنا ومثالنا، 
  .دون ان نلحظ أين حنن وإىل ماذا توصلنا

، نريد ان نروض الطبيعة فيهم "طبيعيني على شاكلتنا"نريد ان جنعل من أطفالنا 
 عن حسن نية وبكل حمبة وإخالص ملا نقوم به، وظناً وخنضعها ملبادئنا ومعتقداتنا، طبعاً

ولكن أقل   !!! حنب أوالدنا ونريدهم أن يصبحوا مثلناإننا. منا ان هذا هو األفضل هلم
  . والفراغ ال حنسد عليهاشقاءما ميكن ان يقال عنا هو اننا نعيش حالة من البؤس وال

  
سِفر حىت اآلن سوى عن عرض وجتاربنا وحاضرنا وطريقة تربيتنا مل تن تارخينا إ

 والعنف، للتعصبلقهر والظلم، ل للجشع والكراهية،  والذل، للخوفمتواصل
 الذي يدفعنا إىل تكرار  حياتنا شقاء فما هو هذا احلبكانتإذا  ... والدمارللحروب 

فهل هذا ما نريدهم ان حيصلوا عليه ! ما حنن عليه من شقاء وبؤس يف أوالدنا؟
  ويستمروا فيه ؟

  
عجباً ملاذا نِصر على أن يصبح . حنن فاشلون مل حنصل سوى على الفراغ والتعاسة

  !!! الذي يدفعنا إىل تسليمهم هذا اإلرث البغيض ذا احلبأوالدنا مثلنا؟ عجباً هل
  

إذا أردنا إزالة البؤس والشقاء من العامل، علينا أوالً أن نزيله من أنفسنا وأن نضع 
  .مكانه الفرح والسعادة

  
  .إنّ كل إناء مبا فيه ينضح

  
هكذا . إذا كنا تعساء سننضح بالتعاسة، وإذا كنا سعداء سنفيض بالسعادة

كيف يمكننا ان نساعد اآلخرين في . يمكننا ان نساهم في فرح وسعادة العالم
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  .الوصول إلى السعادة إذا كنا نحن تعساء
التضحية .  اآلخرينلنكن أنانيني وحنقق أنفسنا يف احلياة السعيدة ومن مث نساعد

  .بأنفسنا ال معىن هلا بل هلا وجه آخر بشع، ألا تقيد وتأسر اآلخر
ان الرجل يضحي بسعادته من أجل عائلته، واملرأة تضحي بنفسها من أجل 

أوالدها، واألوالد يضحون بأنفسهم من أجل آبائهم، وكل واحد يذكّر ومينن اآلخر 
الكل يضحي بنفسه . تبعية وواجبات جتاهه باملقابلذه التضحية، ويشعره ا وخيلق 

  .وبسعادته من أجل اآلخر وختيم على اجلميع التعاسة
  

ملاذا ال نغير املعادلة ويبدأ كل واحد منا بتحقيق نفسه وذاته وسعادته، وهكذا تعم 
  .السعادة على اجلميع

  
آلخرين حققوا ذاتكم لتحققوا فرحكم أيها الناس، فهذا الفرح سيفيض على ا

  .هكذا نساهم يف سعادة وفرح العامل. ويصل إليهم ويشاركون به
  

، "سعادم"هذا أفضل وأجنح وأمجل من تضحيتكم بأنفسكم وسعادتكم من أجل 
  .فهذه املعادلة تؤدي بنا إىل التعاسة اجلماعية

  
قد تكون احلقيقة اننا أضعنا طريقنا يف مكان ما ولسبب ما، ومل نعد نعرف كيف 

إن ما نسميه تضحية هي فقط طريقة نسكِّن ا أنفسنا ألننا توقفنا عن .  ما نريدنصل إىل
متابعة مسريتنا، ووسيلة نتلهى ا لتمضية ما تبقى لنا من وقت وحنن تائهون على قارعة 

  .الطريق، وحجة لتربير سبب اجلمود واحلالة املزرية اليت وصلنا إليها
  

نا اتبعنا طريقاً خاطئاً منذ البداية، وان خوفنا من أو انه يف صميم أنفسنا نعلم أن
اكتشاف ايته اليت ستوصلنا إىل إدراك هذا اخلطأ يبقينا يف منتصف الطريق حبجة 

إن الوصول وإدراك هذا اخلطأ هو أشد مرارة وشعوراً . التضحية بأنفسنا لآلخرين
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ليس سوى جرعة بالفشل من عدم الوصول، واالحتجاج بالتضحية يف سبيل الغري 
  .دواء وخمدر لتخفيف األمل الناتج عن هذا اإلحساس بالفشل وبأننا أضعنا حياتنا هباًء

  
أو اننا ال نريد ألطفالنا النجاح احلقيقي ألننا لن نستطيع االستمرار مبا حنن فيه من 

. ألننا سندرك فشلنا وسنرى ما مل نستطع حتقيقه، وهذا شيء كثري ال نقوى عليه. شقاء
ن كفانا رياًء وخمادعة وادعاًء بأننا نضحي بأنفسنا وحاضرنا ومستقبلنا وسعادتنا ولك

دعونا حنقق ما نقدر من سعادتنا وذاتنا احلقيقية، هكذا نساعدهم على . من أجل أبنائنا
حتقيق أنفسهم وسعادم، بدل ان نذحبهم بأيدينا ومنننهم ونقيدهم ونتبعهم لنا حبجة 

  .لهمتضحيتنا من أج
  

. حنن ال نريد ان نرى احلقيقة والفرح والنور ألننا نعيش بالتمثيل والشقاء والظالم
ال ولن ميكننا حتمل ما .  أنفسنا بأنه ال يوجد حياة أخرى غري اليت نعيشهانقنعنريد أن 

مثلنا مثل الشخص الذي ال يتحمل فرح . حنن فيه إذا تراءت لنا إمكانيات أخرى
  . ألم يشكلون فارقاً كبرياً مع واقعه املرير التعيسوضحك واحتفال جريانه

  
ال بأس بأن نفصح عما تدعيه وجهة نظرنا باننا نضحي بأنفسنا من أجل أطفالنا، 

ولكن علينا ان نسمع ما تقوله وجهات النظر املخالفة ملا ندعيه وان مل يعجبنا ما 
  .نسمعه
  

نا ان ندرك اننا أخطأنا يف مكان ما كفانا مواربة واختباًء وهروباً من احلقيقة ، علي
من تطورنا، وان األمل ما زال موجوداً خاصة يف أطفالنا، ألم آتون مباشرة من 

... دعونا نتعلم أال نقتل هذه الرباءة واأللوهية فيهم . املصنع اإلهلي وما زالوا أنقياء
  .بدون قيوددعونا ال نقتل هذه الفرصة يف كل مولود، دعوا األمل يف احلياة ينمو 
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نريد ان نصنع  . يكونوا أبدا سعداءفلن ، ما هم عليهن مل ندع أطفالنا يصبحوإذا
منهم أشخاصاً على طريقتنا وحسب اعتقادنا انه األفضل هلم، ولكن لتحاول التفاحة 

دعوا كل شخص حيقق ... ان تصبح برتقالة أو شجرة احلور أن تصبح شجرة سنديان 
  .ه حيقق هذه الفرديةكل إنسان فريد، دعو. ذاته

،  جيب أن يكونوا عليهفيما الكبار  وأحالمكرة ِفلتحقيق ليسوا موجودين أطفالنا
  .ِفكْر اآلخر فيما جيب ان يكون وال أحد موجود لريضي

  
فهو أتى من . الطفل ليس طفلكم وال حيق لكم ان تصنعوا به أو منه ما شئتم

  .خاللكم وليس منكم
  

الطفل .  ألهله باسم احلب، لقد جعلناه شيئاً ملكاً هلملقد جعلنا من الطفل عبداً
  .الطفل ملك احلياة والوجود. ليس عبداً أو شيئاً ميتلكه أحد

  
أوالدكم ليسوا لكم أوالدكم أبناء : "يقول جربان خليل جربان يف كتاب النيب

  ...".احلياة 
  

واملشاعر اليت إذا مل نِع هذه األمور سوف لن نفهم اإلنسان وردات فعله وتصرفاته 
ونظن ان ما حيدث اآلن هو السبب، وننسى ان ما حدث . جتتاحه جتاه حاالت معينة

  ...معه يف طفولته له تأثري كبري على تصرفاته احلالية واملستقبلية 
  

. إذا مل نِع هذه األمور سوف لن نفهم أبداً سبب األمراض ومىت تبدأ املشكلة
املشكلة، وننسى ان ما حدث يف الطفولة كان وسوف نظن ان ما حيدث اآلن هو بداية 

  .له تأثري كبري على سري الطاقة يف أجسامنا وعلى زرع بذور املرض أو الصحة فينا
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إذا مل نِع هذه األمور سنكون بسطحية وسذاجة الذين يدعون أن ما حيدث اآلن من 
وليس ، "املتطرفة"أعمال عنف يف فلسطني هو بسبب بعض املنظمات الفلسطينية 

بسبب ما حدث للشعب الفلسطيين من نصف قرن عندما اغتصبت أرضه وشرد شعبه 
  ...مبؤامرة دولية 
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  خامتة 
  
  

علينا ان نشعر الطفل بانه خملوق كامل الوجود وله كلمته مثل اآلخرين من 
هذه احلقيقة اليت من خالهلا . الكبار، علينا أن نتعلم منه وأن نرى احلقيقة بنقاوة عينيه

هذه احلقيقة احملجوبة عنا بطبقات من الغبار .  للسالم أن حيل ويعم يف العاملميكن
والتفاهات الفكرية، هذه التفاهات الفكرية واملعتقدات امليتة املزروعة فينا واليت أجنبت 

هوياتنا القاتلة، هذه اهلويات القاتلة اليت كانت وستبقى سبباً جلميع احلروب 
  ... باً ملا يسمى بصراع احلضارات والصراعات واليت هي اآلن سب

  
وال جيب . يف احلقيقة، إن املسؤولني عن تربيتنا هم سبب الفشل الذي حنن فيه اآلن

كما ال جيب أن نحمل األهل هذا الذنب، فهم قاموا . أن نحمل ذنب ما حنن عليه
ال ... أهلهم بأفضل ما لديهم، ولكنهم نقلوا إلينا عقدهم وتناقضام اليت محلوها من 

مهما فعلوا فقد كانت ... جيب ان منضي العمر نلومهم لعدم وعيهم وإدراكهم 
ال جيب أن نشعر بالغضب جتاههم، بل . نواياهم جيدة ولكن وعيهم وإدراكهم ناقص

  .باألسف
  

لكن علينا أن نصحو من غفوتنا وندرك اننا وحدنا مسؤولون عن حياتنا، وال جيب 
  .فسناأن ندين ألحد إال ألن

  
كما علينا أن نعمل على زيادة الوعي واإلدراك لدينا ولدى املسؤولني عن التربية، 

  ...حىت ال تتكرر أخطاء املاضي إىل ما ال اية 
 

  ؟...هل سنتعلم لغة اإلنسان املوحد جسداً وفكراً وروحاً وإحساساً
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  ؟...هل سنتكلم لغة اإلنسان املتناغم واملنسجم املنصهر بالوجود 
ل سنتمكن من اجتياز هذا التحدي والسري على طرقات احملبة والعمل واملعرفة، ه

يف عامل من الفرح والسالم، ام اننا سنستمر تائهني يف أدغال اخلوف والكسل واجلهل، 
  ؟...يف عامل يسوده البؤس والشقاء 
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