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��� و��� آ�� � أر أ��ا ���� �� �()� . ار&� ا$	%�ة ا$#"!ة � �

7� �56ة آ�� و�4ت �3ذا أ1!ا، وا/%�.ت � ا$���ء إ* �>%�;� � :�ري %8

3�(5C . أن �6Aت ا$�6رة @)? ا$�3م وا/=�1 Dأن أ E�#$ا �� ��� �

،�(�FG5ع ا
7�$� آ�4�J �7 إ* �Iع ا$%	�:�� . 

  

"�(	K$ا " �D3�M �5ق آA ةOPA �� تQ	ا$�P%D � Uوز ا�Sد�� @F.ة، 

��45Gا �V%���� W روت X� �V%(�F� ��:�	%$ : ا$����� �� @�.ي �آ�7 

ا$`ي ��_
� �^3ث /57ات، وآ�7 أ(�V7 $��� ) م(�X 8.ش �� ���74 أ�1 

:� أن أ�1 آ�ن e=ع أ$���� b�(� c$ d��D ��4ي �^� أو �a;� @�د��، 5#1

 ��fن أ�� وأ�� داgو ،�h!i و�4، أوQ$وج واQ$3، أو ا^� E��K$ا ���$

 �7
g .�5ن	م ا$`�� ��kا �� lإ ����A ،X$5"Fن ا$��� mn�� ��$�1 ا5$

 lآ_ �1رج ا$��� وgأ�� أ�1 ا ،mo �6���
)� E� A.i%�7 دون E"a أو �

c�/�q، وأU1 ا$�_ى آ�
� أE(i ا5$� � �V%A.i ا�V�(@ �6("G  أ��

 ����/%�.ار، وا$���A �A.@ U ��� أ�u آ�
� t.ب �� 8.ش أ�r �1 أ�

 .و�wو$%c اl@%�اء @)��V ���74 أ�7vء /	. أ��7�5 �1رج ا$�3د

 d�	�/ c
O� أو أ�� ��g 5ت�a إذا �
� و��Vد�.�6� و������أ أ�1 �

� ��Fة .رت . و�56ل $�� ا$��f)� وأ:���x أ�.ي�.z ���7@ذات �.ة و

� ��$�`ب %�tوا �D.u �V7�$ ء�a �آ �o ���� ��	$و�� ،��g 5ى�F$ا

W �$�
F. ا5z5Gع ! أ51ِك �|دب وd#� l أن c��V%D ه�`ا: و �� �Dو�`ر

E�.i ��g 5ى�F$أو ا. 

�� و����3 ���ي إ* ��ع �7` @�م 5KD ،���.6Dر ا�g. �� �.د 8.ش 74

Uر�`@ c�� �6تA �ف أ�1 . آ��.@ .Vaع(و�7` أر��� أ ( ���� �
ا$`ي ��_

 �1O� ���7ا� UE(KA أن �	�� ��� �^)c وإl /��_ ) م(أ@5ام، @3

Cا��� . �(@ �$�u�A �Aد�#G�� أ�� �	F%إ* أن اآ Cz5$وه�`ا ا/%�. ا

� �a W.ي آ57ع �� ا$��6ب، و� ��6را @)? z.�� وأ1_ت أ�� ا$`ي 
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�� أ51ي ا$)`�� ه.�� �� ا$��� و@�Kz�A ،��o ���: C� �a.ا ���

��V%S�#G واlآ%	�ء ��7�%	��V، 1#5:� ��� أن @.�A أ��u آ�
� �3v `7ث 

 ��r C5D أن �� ��V�(@ �A��A ،��Vf�/57ات �.و�4ن $)���رات �X أ:�

� �8 $�. ا$OA ��.F@�د�h إ* اQ7Gل
g ،���� mV�� ة��Sأ��� ا l ا�ن �7

� أ�D.ض $)�.ب وا���G.ة وا�ه�
� �� ا���C، و� ��و$� � OK1 أي

�(FA �
%�xر أآ^. �� �.ة 7�$lا!  
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<<<<<<<<<<<<<<

kßÒ<»<íÃe^ŠÖ]<àÚ<
ë†ÛÂ<°u<÷†�<êe<

^éŠßq<ê}_<EÝ<Dë„Ö]<
êÞ�Óè<pøne<Hl]çß‰<
kßÒæ<^ãß¾_<ífÃÖ<æ_<

^òé�<H^è�^Â<^‘ç’}<á_<
ê}_<á^Ò<Å�−<^e^ÃÖ_<
xÛŠi<äÖ<‹Û×e<ë‚Šq<

ØnÚ<ífÃÖ<géfŞÖ]<HønÚ<æ_<
tæˆÖ]<HíqæˆÖ]æ<æ_<^Ûâ�Æ 

 
 

_‚e<ê}_<�Ïè^–è<
�e†–èæ<êÞ�‚ãèæ<]ƒc<

lçÓ�<êÚù<æ_<êe_<
äÞ`e<x–Ëé‰<ë†Ú_<ÙçÏèæ<

ØÓÖ<í×ñ^ÃÖ]<êe^v‘_æ 
 
 

l]ƒ<ì†Ú<^Ú‚ßÂæ<�e†•<
ì‚�e<l…†Î<ïçÓ�Ö]<
HêÚù<ØÃËÖ^eæ<kéÓu<

^�<ØÒ<ðê�<^ãßÓÖ<
�i†ãÞ<�jÛãi]æ<

h„ÓÖ^e<kÖ^Îæ<êÖ<V
ŽÕç}_<h�öÚ<÷æ<x’è<á_<

 الصفر نقطة 

 مهمة قضية ويفجر الصفر، نقطة إلى والمجتمع ألسرةبا يعود المشكالت من النوع هذا إن

 مكتسبة؟ أم فطرية هي وهل األسرة، أفراد بين تتكون وكيف المحرمية العالقة هي وشائكة،

 وما عليها؟ ذلك تأثير وما أخته؟ على جنسيا يتجرأ الذي لألخ النفسي التكوين طبيعة وما

 مخرجا هناك مازال وهل األسرة؟ داخل يوالتربو القيمي التردي هذا في تسهم التي العوامل

 األخالقي؟ المأزق هذا من

 أمورهما من يفرغا أن بعد األبوان يمارسه ترفيهيا فعال أو ترفا ليست الطفل تربية إن 

 كبيرة ومسئولية التزم هي إنما له، األساسية االحتياجات تلبية عند تنتهي ال أنها كما اليومية،

 من. لسلوكياته دقيقة ومالحظة الطفل بتفاصيل وعناية ووقتا يقاعم وعيا يتطلب شاقا، وجهدا

 مع والتوحد لهما، إيجابية صورة تمثل على طفلهما األبوان يساعد الفعالة التربية نسق خالل

 خصوصا أبنائه، داخل األخالقي القانون ويرسي السلطة صورة يمثل الذي األب نموذج

  .منهم الذكور

 

 قوى ثالث

 فيها بما بالرغبات الخاص الجزء: هي رئيسية قوى ثالثة داخله نازعتت إنسان أي إن

 والقيم األخالقي الضمير يمثل الذي والجزء ،"Id الهو" عليه ويطلق الجنسية، الرغبات

 يخلق أن يحاول الذي الثالث والجزء ،"Super Ego األعلى األنا" عليه ويطلق والمبادئ،
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äéÛãji<]„Óâ<= 
 
 

…çŞi<†Úù]<àÚ<�†¥<÷†�<
êŠßq<íŠÚøÚæ<ë‚Š¢<

±c<Å^¶<ØÚ^Ò<l‚ÏÊ<
äÃÚ<�è…„Â 

 
 

Í†Â<ê}_<EÅ<Dë„Ö]<
êÞ�Óè<íŠÛā<HÝ]çÂ_<

�ÎøÂ<íéŠß¢]<ê}`e<EÝ<D
g×ŞÊ<á_<ØÃËè<êÃÚ<
ä×nÚ<÷cæ<�~é‰<ÄéÛ¢] 

 
 

kË�jÒ]<êÚ_<
íÊ�^’¹^e<kÖ^ãÞ^Ê<ê×Â<

^e†•<l�}_æ<êe_<ë„Ö]<
“Î<êÖ<ë†Ã�<ÅçßÒ<
àÚ<Hh^ÏÃÖ]<�æ<]…‚Ïè<

î×Â<ífÎ^ÃÚ<ëç}_<
àè„×Ö]<^e†â<àÚ<kéfÖ]< 

 
 
 

íÎøÃÖ]<íéÚ†�]<ÌéÒæ<
áçÓji<°e<�]†Ê_<Hì†‰ù]<

Øâæ<êâ<íè†ŞÊ<Ý_<
[ífŠjÓÚ<^Úæ<íÃéf�<

àèçÓjÖ]<êŠËßÖ]<�úÖ<
ë„Ö]<rjè_†<^éŠßq<î×Â<

[äj}_<^Úæ<�m`i<ÔÖƒ<
[^ãé×Â< 

 
 

 الرغبات تحقيق إلى يسعى وهو "Ego األنا" عليه ويطلق السابقين، الجانبين بين التوازن

 .األخالقية ومبادئه المجتمع ومعايير قيم وفق اإلنسانية

 بتوازن ينشأ الطفل فإن سليمة، تربوية أسس على وتتم متوازنة الطفل تربية كانت كلما 

 أما كبير، جهد دون السابقة الثالثة الشخصية أجزاء بين التوفيق من يمكنه واجتماعي نفسي

 ليترك مسئوليتها عن األم وتتخلى أبنائه عن األب ينشغل كأن التربية، في تعثر حدث إذا

 رحبا مجاال يخلق ما والخطأ، التجربة أو الصدفة مبدأ وفق تتم التي العشوائية للتربية الطفل

 تحقيق في إال يفكر ال أنه بمعنى للمجتمع، مضاد أو" سيكوباتي" شخص إلى الطفل لتحول

 يفتقد ألنه المجتمع، أو األسرة لمعايير االعتبار دون اللذة له يحقق بما وغرائزه رغباته

 يعتاد الوقت ومع تصرفاته، يحكم الذي األخالقي الضمير أو" األعلى األنا" أو للمرجعية

 والكذب، والسرقة، المخدرات، وترويج وتعاطي المحارم، زنا مثل المنحرفة السلوكيات

    .الضمير تأنيب أو بالذنب لشعورا دون وغيرها،

 

 مزدوج تأثير

 أيضا، به المحيطين على إنما فقط، نفسه على السيكوباتي الشخص خطورة تتركز وال

 إغوائية بطرق بهم واإليقاع بأخوته الجنسي التحرش عن يتورع ال فهو األخوة، خصوصا

 اهتمامهما، عدم أو دينالوال النشغال ومستغال ذكاءه مستخدما لرغبته يرضخوا حتى ملتوية

 كل األلم الضحية وتتجرع. مروة حالة في كما األخت، أو األصغر األخ هنا الضحية ويكون

 لم التي فهي وحدها، عليها ذلك عبء والمجتمع األسرة وتحميل براءتها، هتك بسبب يوم

 كأداة استعملها وأخ عنها، تخليا أبوين عار وصمة تحمل وتظل نفسها، تصون كيف تعرف

 .الريبة بعين إليها ينظر نفسه المجتمع بينما الشاذة، رغباته عن للتنفيس

 في ثقتها فتنخفض واجتماعيا، نفسيا سلبيا عليها يؤثر األخت على الجنسي االعتداء إن

 الالزمة، الحماية لها يوفرا لم اللذين األبوين صورة لديها وتضطرب لذاتها، وتقديرها نفسها،
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÷<ˆÒ�i<ì…çŞ}<“~�Ö]<
êi^eçÓéŠÖ]<î×Â<äŠËÞ<
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îju<]ç~•†è<äjfÆ†Ö<

^Ú‚~jŠÚ<åð^Òƒ<øÇjŠÚæ<
Ù^Ç�Þ÷<àè‚Ö]çÖ]<æ_<Ý‚Â<

^ÛãÚ^Ûjâ] 
 
 

Å†rji<íév–Ö]<�ù]<ØÒ<
Ýçè<gfŠe<Ôjâ<H^ãið]†e<

ØéÛ�æ<ì†‰ù]<ÄÛj�]æ<
ðgÂ<ÔÖƒ<^ãé×Â<H^â‚uæ<

êãÊ<�Ö]<�<Í†Ãi<
ÌéÒ<áç’i<^ãŠËÞ 

 
 

ð]‚jÂ÷]<êŠß¢]<î×Â<
k}ù]<†möè<^ãé×Â<^éf×‰<

^éŠËÞ<H^éÂ^Ûjq]æ<˜Ë~ßjÊ<
^ãjÏm<»<H^ãŠËÞ<^â†è‚Ïiæ<

H^ãi]„Ö<h†Ş–iæ<^ãè‚Ö<
‘ì…ç<àèçeù]<àè„×Ö]<�<]†Êçè<

^�<íè^Û£]<HíÚ‡øÖ]<êÖ^jÖ^eæ<
ÌÃ–i<^ãjÏm<»<ØÒ<

Ù^Ó�_<íŞ×ŠÖ]<^ÛéÊ<‚Ãe<J
^ÛÒ<åç�ji<^ãè‚Ö<ì…ç‘<

^ãÛŠq 
 
 
 

 جسمها، صورة لديها تتشوه كما. بعد فيما السلطة أشكال كل في ثقتها تضعف وبالتالي

 الفعل في شريكة نفسها تعتبر ألنها الذات وجلد الضمير وتأنيب بالذنب دائم إحساس وينتابها

 يعد فلم شيء كل فقدت أنها اعتبار على أخرى جنسية أفعاال تقترف وقد المحرمي، الجنسي

 تعتبر ألنها مستقرة أسرة مستقبال تكون أن تستطيع ال وغالبا عليه، الحفاظ يستحق ما لديها

  .غيرها حماية أو المسئولية تحمل يمكنه ال ناقصا كائنا نفسها

 

 أخطاء 6

 بين خصوصا اإلعالم، وسائل في القربى سفاح حوادث انتشار من الكثيرون يستغرب

 أننا إلى يلتفتوا أن دون والطبيعة، للفطرة مناف أنه بحكم ويدينونه منه ويشمئزون األشقاء،

 موقفا فنتخذ الجسم يفرزه معين هرمون نتاج ليست فهي" المحرمية" جينات ومعنا نولد ال

 التنشئة من وأخواتنا أخواننا وبين بيننا المحرمية العالقة تنشأ إنما أخوتنا، تجاه محرميا

 الجسد، حرميةم إن. فطرية وليست مكتسبة تربوية مسألة فهي السليمة، واالجتماعية النفسية

 خالل من أبنائهم نفوس في اآلباء يزرعها نفسية لمحرمية نتاج هي الجنسية، المحرمية أو

 آباء ويرتكب. تجاوزها يمكن ال فاصلة حدودا داخلهم تنمي واجتماعية ونفسية روحية تربية

 واكان إن تجاوزها ومحاولة لها االلتفات المهم من لكن بسيطة، لهم تبدو قد أخطاء كثيرون

 :منها ألبنائهم، النفسي االتزان يريدون

 بتوفير يتحقق تلقائي فعل أنها فيعتقدون للتربية، الحقيقي المعنى عن كثيرون آباء يغفل    .1

 تربوية بزوايا االهتمام دون وسائق، وخادمة فقط، الجيد والتعليم والملبس والمشرب المأكل

.. واحتياجاته وعالقاته الطفل صيةشخ على عميق تأثير لها أخرى واجتماعية ونفسية

 الزمن وكأن عناية دون ويتركونهم والخدم والرفاهية والسيارة المنزل لهم يوفر فبعضهم

 كل يحاول كارثة على إال يفيقون وال الخاص، ووعيهم ذواتهم وتنمية بتربيتهم كفيل وحده

 !الخطأ نتيجة تحملل درءا أو بالذنب للشعور تجنبا اآلخر على مسئوليتها يلقي أن منهما
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^ãe^jßè<Œ^Šuc<Üñ]�<
gÞ„Ö^e<géÞ`iæ<�Û–Ö]<

‚×qæ<l]„Ö]<^ãÞù<�jÃi<
^ãŠËÞ<íÓè†�<»<ØÃËÖ]<

êŠß¢]<HêÚ†�]<‚Îæ<
Í�Ïi<÷^ÃÊ_<íéŠßq<

ï†}_<î×Â<…^fjÂ]<^ãÞ_<
l‚ÏÊ<ØÒ<ðê�<Ü×Ê<
‚Ãè<^ãè‚Ö<^Ú<ÐvjŠè<

¾^Ë£]<äé×Â 
 
 
 

^ßÞ_<÷<‚ÖçÞ<^ßÃÚæ<l^ßéq<
>íéÚ†�]<>êãÊ<kŠéÖ<

t^jÞ<áçÚ†â<°ÃÚ<å‡†Ëè<
ÜŠ¢]<„~jßÊ<^ËÎçÚ<

^éÚ†¦<å^Ÿ<H^ßiç}_<^´c<
`�ßi<íÎøÃÖ]<íéÚ†�]<^ßßée<

°eæ<^ßÞ]ç}_<^ßi]ç}_æ<àÚ<
íò�ßjÖ]<íéŠËßÖ]<

íéÂ^Ûjq÷]æ<HíÛé×ŠÖ]<êãÊ<
íÖ`ŠÚ<íèçe†i<ífŠjÓÚ<

kŠéÖæ<íè†ŞÊ<J 
 
 
 

<<<<<<<ÙçÏè<�^Â<‹ËßÖ]<
†ßéÓ‰<Vác<íée�Ö]<êâ<^Ú<
îÏfè<^ßÖ<‚Ãe<á_<îŠßÞ<

^Ú<å^ßÛ×Ãi 
 
 

ðgÃÖ]<�Òù]<î×Â<
ì†‰ù]<çâ<ð^ße<ÐŠÞ<êÛéÎ<

 بعضهم تجاه بالمسئولية وإشعارهم أبنائهم بين نفسيا وثيقة عالقة بإنشاء اآلباء يهتم ال   .2 

 أن أو منه، األصغر بأخوته مهتما الكبير يكون كأن النوع، أو الخبرة أو السن بحكم البعض

 دون البعض ضهمبع من ويقربهم إيجابيا يحفزهم وأخالقي نفسي تناغم في أخته األخ يراعي

  .العالقة في تشوه

 فحسب، الغرباء من ال حماية جدار لهم يمثل بشكل جنسيا أبنائهم بتثقيف اآلباء يقوم ال   .3 

 اآلخر، وجسد جسده بين الفاصلة الحدود الطفل يتعلم فال أيضا، البعض بعضهما من وإنما

 في جدا حذر يكون أن جبي التي واألخرى معها، والتعامل كشفها المباح األجزاء هي وما

 .معها اآلخرين تعامل

 فترة أو البعض، بعضهم مع لعبهم وطريقة أبنائهم تفاصيل إلى اآلباء بعض يلتفت ال   .4 

 عليهم تظهر قد التي والتوتر القلق مظاهر أو األسرة، محيط عن بعيدا انطوائهم أو انعزالهم

 ما هي الطفل لتفاصيل فااللتفات مبهم،ال صمتهم مزعجة، أحالما معاناتهم أو آلخر، حين من

 .وأفراحه وآالمه النفسية أعماقه لنا تعكس

 بطبيعة هم الذين الخدم، كاهل على ويتركونها المسئولية من أنفسهم اآلباء بعض يعفي   .5

 ويحرصون السليمة، التربية بأساليب واعين غير أنهم كما أحيانا، خطر مصدر يمثلون الحال

 لألهل، إزعاج مصدر يكونون ال بحيث تماما األطفال وعزل وهدوئه لمنزلا نظافة على فقط

 من متابعة أو حقيقية رعاية دون السوء أصدقاء أو للفراغ فريسة الطفل يصبح أن والنتيجة

 .األبوين

 وال معينة أشياء من وتذمرهم ضيقهم أو شكواهم أو أبناءهم بأسئلة اآلباء يهتم ال   .6 

 ولو معهم الجلوس أو وقلقهم، إزعاجهم مصادر وراء للبحث وقتا أو جهدا أنفسهم يكلفون

 تبدو التي األمور من وغيرها الدراسي ومستواهم أخبارهم ومعرفة منهم للتقرب يوميا ساعة

  .وحيوية مهمة لكنها بسيطة
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æ_<�Û•<Super Ego<
êÛ¬<ð^ßeù]<àÚ<Ñ÷ˆÞ÷]<

»<íèæ^â<Í]†©÷] 
 
 

^Úc<á_<Äq]†Þ<^ßŠËÞ_<ØÛvjÞæ<
Øfße<íéÖçòŠÚæ<íréjÞ<…]†Î<

h^¨c<HÙ^Ë�_<æ_<ØfÏÞ<
íréjÞ<íèˆ§<ì†Ú‚Úæ<÷<

á^éÓÖ<ì†‰ù]<HgŠvÊ<^´c<
ÄÛjrÛ×Ö<ØÓÒ 

 
 

]ƒ^Ú<^ßvßµ<ØË�<‚ÏÊ<
äjèçâ<íéÞ^ŠÞý]<Å^•æ<

äñ^è�Ò<l…‚âæ<äjÚ]†Ò<
àÚ<ØfŽÎ<�]†Ê_<Üâ<

áçfÖ^Ş¹]<[äjè^Û� 
 

 طرق مفترق

 وتأتي. هتعلمنا ما ننسى أن بعد لنا يبقى ما هي التربية إن: سكينر النفس عالم يقول       

 الحياة، مناحي من العديد شمل الذي االنحدار هذا وسط خصوصا صعبة كمهمة التربية

 األبناء يحمي Super Ego ضمير أو قيمي نسق بناء هو األسرة على األكبر العبء فيصبح

 مفترق على يجعلنا المشكالت من النوع هذا أن خصوصا االنحراف، هاوية في االنزالق من

 نتيجة نقبل أو أطفال، إنجاب قرار نتيجة ومسئولية بنبل ونتحمل أنفسنا جعنرا أن إما طرق،

 يفتقد حين للطفل يتبقى فماذا. ككل للمجتمع إنما فحسب، األسرة لكيان ال ومدمرة مخزية

 مفتقدا مشوها، للمجتمع يخرج حين منه ننتظر وما! أسرته؟ أفراد وبين بيته داخل األمان

 كبريائه وضاع اإلنسانية هويته فقد طفل يمنحنا ماذا! والتربية؟ دةوالمسان الدعم أشكال ألبسط

          !بحمايته؟ المطالبون هم أفراد قبل من كرامته وهدرت

>íÓf�Ö]<lø‰]†Ú<>î×Â Õçe<‹è^ËÖ] 

http://www.facebook.com/Arabpsynet  

***  *** 

13/06/2003 - 13/06/2012 

> Óf�Ö]{{}‚i<í{{ãÚ^Â<Ø{{{�^ÃÖ]<^{{{{{†JJJl]ç{{{{ß‰<Ä{{{{Ši<�^{{{’u> 
www.arabpsynet.com/Documents/DocTurkyApn9YearsAgo.pdf 

 �ـــــ�ل ا��ـ�آـــــ. د

���� ا����� ا��	�م ا�"! $%& '� ر)

turky.jamel@gnet.tn 

 ****** 

 في الذكرى العاشرة لتأسيسها (2013 ) تسعى الشبكة لتكريم مجموعة من العلماء بلقب :

 "ـةــــوم النفسيـــي العلــــــون فــالراسخـ" 

www.arabpsynet.com/Documents/Doc.TurkyPsyExcellent.pdf 

 ��ل ا$=آ�. د
 �� ا$�.���رa b�f��� ا$�)5م ا7$	�

arabpsynet@gmail.com 


