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ىف برنامج مشهور سألىن مقدم مشهور ماذا نفعل مع أوالدنا
مما يعرض من مشاآل ومصائب" أى ذلك("لنمنع مثل ذلك 

، َقِبَل"، ونسمح، وحنتار معهمنسمع: "قلت له بسرعة) الشباب
وتناقشنا ىف(نسمع ونسمح بصدر رحب، وتوقف عند حنتار معهم، 

 ).ذلك نقاشا ثريا قد نرجع إليه

وىف برنامج للوقاية من اإلدمان ُآلِّفت بإعداد دليل لألسرة
18 – 6لوقاية األوالد والبنات من سن ) من بني دالئل أخرى(

ت حقيقية وانا أحاول ضبطمن اإلدمان، وقد واجهت صعوبا
اجلرعة بني تقدمي معلومات وخربات قد تعني ىف الوقاية آما
أتصورها، وبني خطاب النصائح آما تشيع بيننا بصوت عاٍل وبال

خصوصيةجدوى حقيقية، حماوال ىف هذا وذاك أن أنتبه إىل 
 .ثقافتنا ومعاملها

سرةقبل ان ابدأ ىف مهمىت هذه تذآرت ما آلت إليه حال األ
ىف اتمعات املتقدمة، ليس فقط من واقع اإلحصاءات اهلامة،

 .ولكن من خالل االنطباعات واخلربة الشخصية

ىف اية اخلمسينات وبداية الستينات، بعد أن هزت احلرب
،"أسرة"العاملية الثانية آل القيم مبا ىف ذلك قيمة ما هو 

قد اختلط آلف(ظهرت موجة قوية، ثورية أو عدمية أو آالمها، 
، ُتشكك ىف قيمة وضرورة مراجعة املؤسسة الزواجية)شئ بكل شئ

من حيث املبدأ، وصاحبت هذه املوجة موجة موازية ومدعمة،
، وآان من أشهر من"ضد الطب الفنسى"وهى املسماة باحلرآة 

، وزاس ىف أمريكا، وبازاجلبا ىف"ىف اجنلرتا"تزعم احلرآة النج 
ر ىف اجنلرتا أيضا، قرأت ىف أوائلايطاليا مث دافيد آوب
، وفهمت وتعجبت"موت العائلة" الستينيات آتاب آوبر

وانزعجت، وقدرت، ومنذ ذلك احلني وانا أتابع مسار هذه
 .املؤسسة وبدائلها، وبالذات عندهم، عن بعد

)ص.س(ىف رحلىت ملدة عام ىف فرنسا سكنت ىف حجرة مدموازيل 
تعيش وحيدة على اسم احلجرة،هكذا عرفتىن األم الىت آانت 

وذات مرة أثناء غياب األم دق التليفون، وآانت تسمح ىل هذه
السيدة الفاضلة بالرد عليه، وإذا باملتحدثة هى األنسة

 ، وبفرحة وبله الفالح املصرى سألتها هلى هى ابنه)ص.س(
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صاحبة الشقة صاحبة احلجرة الىت أحتلها، فأجابت أن نعم،
 اعتذر–فس البله  بن–لكنها تقيم وحدها ىف حى آخر، وآدت 

مث عرفت(!!!) هلا أنىن احتللت حجرهتا وفرقت بينها وبني أمها
أن لألسرة عمر افرتاضى ينتهى ليس: أن هذا أمر طبيعى

بالضرورة بزواج األبناء والبنات أو رحليهم، وإمنا
باستقالهلم ىف الوقت املناسب، أما مىت هذا الوقت املناسب فثمة

 .متغريات بال حصر

ءات الىت وصلتىن مؤخرا ال تسر، ال عندنا وال عندهم،االحصا
1 ، وىف أوروبا وىف 3 من 2فقد بلغت نسبة الطالق ىف اسرتاليا 

، وأحيانا أآثر، وأخر رقم صدر من مصر هو أن حالة2من 
 .  حالة طالق يوميا 240  مبعدل   دقائق6طالق واحدة حتدث آل 

ل األسرة للوقايةنرجع مرجوعنا إىل حماوالتى ىف إعداد دلي
 .2003من اإلدمان عندنا ىف مصر سنة 

آما وصلت إليه ىف(حاولت ابتداء أن أحدد ما هى األسرة 
فوجدت أن عدم التجانس هو أهم) جمتمعاتنا وثقافتنا احلالية

 .ما مييزها، فيا ترى مْن أخاطب؟

أنت ال تستطيع أن تستعمل نفس اخلطاب الذى توجهه إىل 
 اجلعفرية منوفية يتعلم أوالدها ىف مدارس ليس ىف أسرة ريفية

فيها تعليم، ويعملون مع ذويهم من سن السابعة، يلعبون
وهم يتمرغون ىف تراب احلارة ظهرًا، وينامون حتت مساء اجلرن
صيفا، ال تستطيع أن ختاطبهم بنفس اخلطاب الذى تكلم به
ضأفراد أسرة ىف البساتني يعمل عائلها ىف مصنع رخام وبع

إىل ليبيا واآلخر إىل‘أوالده ىف مصنع بالط، وأحد األوالد مسافر 
أيطاليا، وال هو هو نفس اخلطاب ألسرة تقيم ىف منتجع النخيل

 .اخل.... أو مدينة الرحاب، 

 إذن ماذا؟
ومع ذلك حاولت، وتعلمت، وأتيحت ىل الفرصة ضمن برنامج

عدب" الوراق"الوقاية هذا أن أزور مدرسة إعدادية ىف 
إمبابة، وأن أجرى حوارا مع مدرسني ومدرسات وبعض أفراد
جملس اآلباء، ووجدت مفاجآت جعلتىن أتأآد من عدم التجانس،

 .فأخذت الصعوبة تزداد، والتحدى حيتد

مل يبق إال اإلشارة ىف هذه املقدمة إىل ما تعلمته من أسرتى
ءلشخصيا الىت انفرطت إىل أربع أسر، وتسع أحفاد، فرحت أتسا

أية أسرة من هؤالء ميكن أن أخاطبها مبا أآتب، حىت هذه االسر
 .األربعة غري متجانسة بشكل أو بآخر

فإذا أضفت إىل هذا آله تشرذم وتعدد وتباين الرسائل
الىت تصل إىل خمتلف هذه األسر من وسائل اإلعالم، من

فضال عن ما هو غري(التليفزيون بالذات، من حمطات أرضية جدا 
لعرفت آيف أن عدم التجانس والتشتيت ميكن أن ميتد إىل) ذلك

 .داخل األسرة الواحدة

 ما العمل؟
 .ولكىن قبلت املهمة وحاولت ما أستطيع، وتعلمت
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اآتشفت بادئ ذى بدء أنه ال يوجد تعريف حمدد ملا هى
األسرة، سواء بالنسبة لعدم التجانس السالف الذآر، أم

آانبالنسبة ملا طرأ على جمتمعنا من تغريات الهثة، وسواء 
نتيجة للتقليد العشوائى لقيم مستوردة ال نأخذ منها إال
السلبيات، أو آان رد فعل ىف عكس االجتاه بالرتاجع إىل ما
خنتاره من سلبيات القيم السلفية دون إجيابياهتا عادة، وذلك

 . احتياطياالتوقى بالضدمن باب 
 أبدأ مبا ال ينبغى لألسرة أن تكونه،  : قلت أبدأ بالنفى

 : ىف بداية املنت ىف هذا الدليل مايلىجاء
  جتمعا ىف املكانليستاألسرة 

 وليست ورقة عند املأذون،

 وليست مفرخة لألوالد، 

 وليست مشروعا استثماريا

 .وليست مفخرة للتنافس
 وليست مؤسسة سلطوية

 املراجعة ال الرتاجع: شرح على املنت

)فقط(وأنا أعاود النظر اآلن وجدتىن أريد أن أضيف لفظ 
)فقط) (األسرة(وسط أى من هذه اجلمل املنتهية، أى أا 

 ليست جتمعا ىف املكان، 

 .إخل...  ورقة عند املأذون )فقط(وليست 

  مفرخة لألوالد،  )فقط(وليست 

 . مشروعا استثماريا )فقط(وليست 

 . مفخرة للتنافس )فقط(وليست 

 . مؤسسة سلطوية )فقط(وليست 

ا ميكن أن تكون آل ذلك شريطة أنذلك أن األسرة ىف بالدن
يكون طيبا وإجيابيا ىف حدود، فوجدت أن علينا أن نبدأ بفحص
آل ما قمنا بنفيه حاال، لنقبل بعضه من حيث املبدأ، مث نشرتط

 .فيه ما جيعله إجيابيا ما أمكن ذلك

 جتمعا ىف املكان ) فقط(األسرة ليست : أوال

سلم، والسالمل،املكان هو من أول مدخل البيت، وبئر ال
واحلوائط، ودورة املياة، وحجرة املعيشة، وحجرات النوم، قّلت

 .اخل...أم آثرت، وحجرة أو رآن أو صالة املذاآرة

 وال جيمعها مكان وجدران؟ " أسرة"آيف تكون األسرة  

األسرة الىت تعيش: املكان مكانا بدون جدرانبل قد يكون 
هار وأثناء الليلىف خالء وخرابة مهملة تأويها آخر الن
 حجرة من الصفيح، هى أيضا ّجتمع ىف املكان،

:َثم مكان يتسع على أصحابه حىت ال يعود مكانا: ىف املقابل
 األسر الىت تعيش ىف قصور املدن اخلاصة جدا، حيث حيتل آل دور 
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فيها أحد أو بعض أفرادها، ىف حني يقيم اآلخر أو اآلخرون ىف
تليفزيونات ىفدور آخر، ال جيمعها املكان، خاصة إذا تعددت ال

 .آل دور، وأحيانا ىف آل حجرة

قدميا آانت أغلب الشقق مصممة حبيث جتد معظم احلجرات تفتح
ىف صالة متوسطة متسعة، حبيث مير أى خارج من أى حجرة إىل
دورة املياة أو إىل باب اخلروج، مير على هذه الصالة
.املتوسطة، فيلتقى باجلالس ىف الصالة فيحييه، أو يشتبك معه

ىف حديث عابر حسب الظروف، حاليا عليك أن متر ىف سرداب طويل
حىت تصل إىل خمبئك ىف حجرة النوم، وجتد احلمام) يسمى طرقة(

ملتصقا به، حىت ال تتكبد مشقة عبور الصالة، ورمبا رأيت
 .زميال أو زميلة ىف مؤسسة األسرة

 . جتمع ىف املكان ابتداًء- إذن-األسرة 

  الذى جيمعها لكن ليس املكان هو

شعوريا أو هندسيا، أو ال(املكان هو الذى يسمح ملن حياول 
 .أن تتجّمع األسرة فيه وحوله وبه) شعوريا

 ورقة عند املأذون،) فقط(األسرة ليست : ثانيا

 .لكنها تبدأ آذلك، املفروض أن تبدا آذلك 

هى) أو مايعادهلا من شهادة الشهود والعالنية(الورقة 
ذه املؤسسة، املصيبة أن إعالن بداية هذاإعالن بداية ه

التعاقد يصل إىل أطرافه على أا إعالن النهاية، اية
 ليس مهما، ماذا؟ 

 رمبا اية احلرية، 

 أو اية البحث، 

 أو اية الوحدة، 

 أو اية االستقالل، 

 أو اية الرؤية، 

 أو اية احلياة 

 .آل ذلك وارد

فيما(و تعاقد سليم مرن متغري أى تعاقد إلقامة أسرة، ه
وهو تعاقد مفتوح،) عدا بعض الشروط األصعب ىف بعض األديان

 أو ينبغى أن يكون آذلك ىف مستوى ما من وعى الطرفني 

هو آذلك، مهما بدا غري ذلك، ومهما أشيع عنه من أنه
 ، )أبدى(تعاقد ال ائى 

هى نوعالورقة واملأذون مها إعالن هذه البداية، والعالنية 
من إشراك اتمع األقرب فاألبعد ىف اإلسهام ىف إجناح هذا املشروع، 

لكن هذا الُبعد ال يؤخذ باجلدية الكافية، إنه بداية،
وبالتاىل مثل أية بداية، فإا حتتاج لبذل اجلهد إلجناح

 .املشروع الذى تعد به
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هذا التعاقد بالذات، حيمل ضمنا، شعوريا أو ال شعوريا
 ".إعادة التعاقد"احتمال 

 هو من أهم القواعد الىت ينبغى"إعادة التعاقد"دأ مب
 .أن حتكم احلياة برمتها

 وهو يتم بشكل تلقائى دون قلم وورقة، وحىت دون تعاقد،

أية عالقة بني طرفني أو أآثر تشمل تعاقدا ما، سرا أو
عالنية، سواء آان تعاقداًَ مؤقتا أو بنية الدوام، وأى

مادمناا وتلقائيا،  ضمنإعادة التعاقدتعاقد هو يشمل 
 .نعيش ىف عامل متغّير

 وحتم التغري) والتطور(النمو 

- اإلنسان والتطور-وطاملا أننا نتبىن ىف هذه املداخالت 
مبدا النمو البشرى املستمر، فإن التعاقد بني بشر وبشر هو
تعاقد معرض لظروف منو آل طرف فيه على حدة، وأيضا منومها

 املسافة أو تتسع بينهما،معا، من هنا نتوقع أن تضيق
 أن يتغري- والطبيعى –تكرارًا وباستمرار، حيث من البديهى 

أحد الطرفني أسرع، أو يتخلف أبطأ، فتتسع املسافة آمّيًا،
هذا هو التعريف احلقيقى للنمو(فضال عن تغري الطباع نوعيا 

 ".إعادة التعاقد"، وهنا تلوح ضرورة )احلقيقى

دان هلا منذ البداية، فإنفإذا آان الطرفان مستع
 مبا ىف ذلك، اتساع املسافة، تكون– برغم االختالف –الفرصة 

 .أفضل

إن التوافق ال يتحقق بني األطراف بسبب أن املسافة قريبة
وتزداد قربا باستمرار، ولكنه يتحقق حبسب اجتاه سهم آل من
الطرفني ىف مسرية منوه، هل هو اجتاه ضام إىل هدف مشرتك، أم هو

 .منفرج بعيدا عنه

وإمنا) الطالق( ال تشرتط فسخ العقد األول، إعادة التعاقد
للتغري احلتمى هى جمرد فرصة لتغيري بنود العقد، نتيجة 

 .للنمو البشرى املعتاد

 أوضح وأصرح وأطيب فإنإعادة التعاقدفإذا آانت 
الفرصة ىف العقد اجلديد تِعُد مبسرية أآثر ثراء وحيوية،

آثرحرآية تتخلق منه مسافة جديدة تعد بتعاقدواختالف أ
 .جديد، وهكذا

إعادة التعاقد ليست إعالنا لفشل القدمي، ولكنها التزام
إما أا: باحرتام اجلديد، العالقة الىت ال تتجدد هبذا الشكل

تستمر بالقصور الذاتى، أو أنه يتم فيها إعادة تعاقد سرى
ا أآثر من إعادةأآثر سلبية عادة، وبالتاىل تكون مهدد

 .التعاقد عالنية، وّحتمل املخاطرة

استعرته من -إعادة التعاقد –هذا االصطالح بصراحة 
املمارسة اإلآلينيكية مع املرضى وذويهم حيث يتم التعاقد من

 البداية بنفس الطريقة تقريبا، وىف حني تكون األهداف 
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الطبيب يؤدى واجبه واملريض(األساسية معلنة منذ البداية 
 بلعادة،إال أنه يلزم ) هلدف هو الشفاءواوأسرته يتعاونون 

، بعدها يعادأهداف متوسطة حتديد دائما، ورمبا غالبا
التعاقد هلدف متوسط تال وهكذا، حىت يتحقق اهلدف النهائى،

 . هذا اهلدف النهائىيتجاوز اإلتفاقوأحيانا ما 

 : مثال

 : يكون أول هدف متوسط مع املريض هو

 ).لضرر أو اهللوسةاملعاناة أو ا(زوال األعراض 

 :فإذا ما حتقق هذا اهلدف ُيحَّدُد هدف متوسط آخر وليكن

 معاودة اإلجناز ىف العمل واإلسهام ىف واجبات األسرة،

 :فإذا حتقق ذلك قد يظهر هدف متوسط تال مثل

 ،منع النكسة

 :وقد نصل إىل هدفنا األساسى

  وهو الشفاء

لشفاء باملعىنلكن املسرية ميكن أال تتوقف إْذ قد تتجاوز ا
التقليدى، خاصة ىف العالج من منظور منائى، فقد حيدث أنه بعد
حتقق الشفاء وخاصة إذا تضمن العالج مرحلة آافية من العالج

قد يعاد التعاقد بعد حتقيق آلالنفسى اجلمعى أو العميق، 
 من خالل العالجما سبق الستمرار النمو مادام قد بدأت مسريته

 مبا مسح بإطالق القدرات الكامنة الستعادةبشكل حقيقى وأصيل
 .تنشيط خطى النمو من جديد

 .عودة إىل األسرة

أرجو أن يكون هذا االستطراد الطويل مفيدا، وإن آان
تطبيقه قياسًا على األسرة هو أصعب طبعا ومع ذلك فإن
املتعمق ىف طبيعة مسار العالقات البشرية ميكن أن يلتقط ما

 العيادة النفسية، ولكن بطريقة غرييوازى هذا املثل من
 .معلنة، وأحيانا على مستوى غري شعورى

بداية، هذه الفقرة آانت تنّبه أن عقد الزواج ليس هو
الضمان إلعالن تكوين أسرة، وأنه جمرد بداية وأن األسرة
تتكون باجلهد املبذول من الطرفني طول الوقت، لتطوير هذه

 الطرفني، وذلك بأن حيافظ آلالبداية لزيادة فرص النمو لكال
طرف على حقه ىف استمرار منوه جنبا إىل جنب مع استمرار منو
شريكه بنفسه لنفسه، من خالل التعايش التكافلى، ويكون
مشروع هذه األسرة ناجحا بقدر ما يكون هذا اجلهد فرصة أفسح
وأطيب للطرفني يأخذ منها آل طرف ما يعينه ىف مسريته شخصيا

 آخر يقوم بنفس املهمة لنفسه، ويكون الرباط ىف حضور–
 .تكافليا أى مفيدا ملصلحة آل طرف على حدة

 .، طول الوقتمعامث 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1095



 21I01I2008א – אא

 إذا استمرت حرآية إعادةمستويات خمتلفةوذلك على 
 .التعاقد موضوعية وعادلة

 مفرخة لألوالد) فقط(األسرة ليست : ثالثا

األوالد هم مكملون لألسرة بداهة، لكن األسرة تقوم حىت
 بدوم، 

قافتنا العربية يصعب قول ذلك، مع أنه احتمالىف ث
 . موجود ومقبول وناجح ىف بعض األحيان

هى) األوالد(ال ينبغى أن تكون هذه الضرورة البديهية 
الذى حيافظ على متاسك أو) واألخري أحيانا(الرباط األول 

 استمرارية األسرة، 

)الطالق(ىف أحيان آثرية، خاصة إذا هتددت األسرة بالتفكك 
أا سوف ترتاجع أو تتنازل) الزوجة عادة(يقول أحد األطراف 

من أجل األوالد، هذا أمر يبدو طبيعيا فعال، لكن فائدته البد
أن تكون ىف حدود حمسوبة، ألن إعادة رأب الصدع من خالل إعادة
تعاقد الطرفني مع وجود األوالد آعامل مساعد، هو أمر خيتلف

ستمرار بنفس املواصفات والشروط الىتمتاما عن االضطرار إىل اإل
 .أدت إىل الشرخ الذى أوصل األسرة إىل مأزق االنفصال

بعض البنات شعوريا أوال شعوريا يقبلن على ُحلم الزواج
لتحقيق ُأمومتهن قبل أو بدون النظر إىل مشارآة آخر أو
إرساء قواعد هذه الوحدة البشرية الصعبة الىت امسها

 .الزواج

ألن) خاصة إذا آان هدفا الشعوريا(فوضا هذا ليس مر
مؤسسة الزواج، ميكن أن تنمو بذاهتا لذاهتا بغض النظر عن

 .اهلدف الشعورى أو الالشعورى الذى بدأت بسببه أو من أجله

أن يدعم وجود األوالد استمرار وحيوية األسرة شئ، وان
 . تستمر األسرة من اجلهم أساسا او متاما شئ آخر

 تكون نوعا– ىف بعض األحيان –ان هذه احلجة دعونا نعرتف 
من التربير للرتاجع، أو سبيال إىل إعادة النظر، وهذا جيد

 ومقبول، حىت لو مت على مستوى ال شعورى، 

وعلينا أيضا أن نعرتف بقدر مناسب من األمل ان استمرار
األسرة على أساس واٍه، أو مبضاعفات حقيقية لطرف واحد، أو

ون أوَخم عاقبة عن إاء التعاقد لصاحل األوالدلالثنني قد تك
بعد التنظيمات املناسبة، ويا حبذا باستشارة علمية ودينية

 .واجتماعية موضوعية مناسبة

:وضمنا(مشروعا استثماريا ) فقط(األسرة ليست : رابعا
       )ليست مفخرة للتنافس

 مثل احلال ىف–هنا معناه أننا ) فقط(ترى هل إضافة 
 َقِبْلَنا أن تكون االسرة مشروعا–ليسات السابقة الَّ

 استثماريا، ولو نسبيبا، ولو بشروط معينة؟ 
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 االعرتاف بالواقع هو بداية تعلن احرتام اجلارى،

وأيضا هو الذى يتيح الفرصة لتغيريه إذا آان البد من
 ، )وعادة هو البد من ذلك وإال فأين وآيف النمو(ذلك 

ء آان ذلكآثري من األسر تبدأ آمشروع استثمارى، سوا
برضا آامل من األطراف املعنية، أو بضغط مباشر او غري مباشر
من املؤسسة األآرب الىت حتتوى الطرفني، أو باتفاق مباشر بني

بعيدا عن إنشاء وحدة(الطرفني، حيدث هذا إذا اتفقت املصاحل 
احلرص على عدم تفكك املرياث، أو األمل ىف: ، ومن ذلك)أسرية

، أو تسهيال)زيادة رأس املال(ستثمارى، زيادة التعاون اال
للسفر أو اهلجرة املؤقتة أو الدائمة، آل هذه صفقات
استثمارية بشكل أو بآخر، وهى ليست مرفوضة متاما، شريطة
أن تكون جمرد بداية لكيان ما ميكن أن يرتعرع بداخله أو من

 .خالله ما يرتعرع

 دون–سسة وبقدوم األوالد يزيد عدد الشرآاء ىف هذه املؤ
 ويبدأ اخلطر والضرر حني ُيستعمل هؤالء املسامهون–إذن منهم 

اجلدد، دون أن يدروا، ىف استمرار أو زيادة استثمار هذه
 أيضا شعوريا أو–املؤسسة، فينقلب دورهم، إىل أداة تستعمل 

 لتنمية هذه املؤسسة وترتاجع حقوقهم بشرا من–ال شعوريا 
أو(قبل " ليكونوا"ن يعرتف هبم، أوال وأ" يوجدوا"حقهم أن 

 .استعماهلم) بدون

 آما بلغىن من– آثري جدا من األحيان –ىف آثري من األحيان 
املمارسة اإلآلينيكية خاصة، يبدأ تكوين املؤسسة االستثمارية
مع قدوم األوالد وليس من البداية حيدث هذا ىف األسر

 البنت مشروعاالربجوازية الصغرية خاصة، حني ميثَّل االبن أو
ما فاته،) وإىل درجة أقل األم(قادرًا على تعويض األب عادة 

أو قادرًا على تصحيح حظ الوالد القليل، الذى آان يأمل ىف
ىف هذه احلال، ومنذ. حتقيق طموح أعلى مل يستطع أن حيققه

البداية، يبالغ الوالد ىف الرتآيز على قيمة التفوق،
لوقت، منذ بداية البداية،والتفوق جدا، والتفوق طول ا

أو حىت رؤيته فالسماح( أو البنت –وليصبح االعرتاف باالبن 
 .مرتبطا متاما هبذا التفوق دون غريه) له بالوجود

وهكذا تنقلب مسرية احلياة آلها إىل سلسلة من املسارات
 التنافسية املتالحقة، 

ومن عالمات هذه الوظيقة االغرتابية االستثمارية ما جيرى
من مقارنات بني األسر الربجوازية خاصة، والطبقة املتوسطة
عامة، ما جيرى من مقارنات بني الولد وابن عمته املتفوق
عنه، وأيضا بنت جارهم، والمانع من املعايرة بتفوق ابن

 .اخل... البواب دونه 

يصل إىل االبن أو البنت هذا االستعمال بوضوح، وأنه ليس
ال جدا، ليس إال اداة أو حليةسوى آتابا يريدونه مصقو

يقومون بتلميعها طول الوقت، وبالتاىل فعليه أن يقوم
بتحقيق ذلك هلم، فهو يذاآر لصاحلهم، قبل صاحله، أو ضد صاحله

 .األعمق
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يظهر االحتجاج على هذا املوقف ىف آثري من األحيان ىف صورة
لطالب آان متفوقًا، طول عمره،"مظاهر التوقف الدارسى 

 ؟ "فماذا جرى

رى هو أنه حني اآتشف هذا الطالب أن الكتابالذى جرى وجي
 فعل قد حل حمل وجوده آلية، قرر أن ميزق الكتاب، لكنه حني

وتوقف عن الدراسة مل جيد نفسه وراء األوراق املمزقة، فهو مل
 .ابدا إال مشروعا استثماريا" يكن"

حىت لو قبلنا هذه البداية االستثمارية، حىت لو أفاد
قيق بعض طموحات األوالد وذويهم العادية ىفاستثمار األوالد حت

دفعهم إىل اإلجناز، فإن اخلطر آل اخلطر هو أن يكون األمر آذلك
 فقط، أو آذلك متاما، 

ال يوجد تناقض بني النجاح والتفوق على ناحية وبني احرتام
والوجود وضرورة االعرتاف به ىف نفس الوقت، لكن علينا أن

أسرة أوال، ذلك اتمع الصغري الذىننتبه إىل أن األسرة تكون 
حيمل مقومات متاسكه ىف ذاته، وأن األوالد هم دعائم هلذا
التماسك، وليسوا أدوات مشروع خيتاره األهل، وعلى األسرة
قبل وبعد ذلك انتهاز الفرصة ليقوم آل بدوره متكامال ما

 .أمكن ذلك

اءعلينا أن نعرتف أن جناح هذه املشاريع االستثمارية سو
بدأت من البداية بقدوم األوالد، أو نشأت آمشاريع تعويضية
أو تكميلية بعد قدوم األوالد قد تنجح ىف حتقيق أهداف عادية
طيبة، وأن هذا ال يتعارض من استمرار األسرة نابضة حيوية
وهى حتقق أهدافها بطريقة عادية، ليكن، ولكن على أصحاب

اييس احلياة األسريةاملشروع طول الوقت أن ينتبهوا إىل مق
خاصة، واحلياة بشكل عام ىف نفس الوقت الذى ينّمون فيه

 .مشاريعهم 

 :مؤسسة سلطوية) فقط(األسرة ليست ) 5

مبجرد نشأة األسرة، وأحيانا قبيل نشأهتا، يسارع أحد
ىف ممارسة سلطته بشكل حيتاج إىل وقفة" الرجل عادة"طرفيها 

 . مثل آل ما سبق

جتماعية أو مؤسسة من قائد أو رئيس،البد ألية وحدة ا
طول الوقت، أو بعض الوقت، باستمرار أو بالتناوب، ولكن
أن تكون األسرة هى املرتع واال الذى يتيح له فرض نفسه
طول الوقت، وليس لقيادة السفينة، فإن سطوته آلها تصبح
مسخرة إلثبات ذاته أآثر من حتمل مسئوليته، وهذا هو الذى

 . رة إىل ما ليس هىيقلب األس

 تتناسب مع- أو عليها أن–السلطة مطلوبة وهى 
 املسئولية، 

 وأن تمارس حلساب الرعية وليس على حساهبم، 

 .وأن تتغري وتتطور مع املتغريات اجلارية وغري اجلارية

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )كرتونيإلإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1098



 21I01I2008א – אא

تتعدد األسباب الىت جتعل األسرة مؤسسة سلطوية ومن ذلك
 أنه 

  تارخيى )رجوىل(قد تبدأ احلكاية من منطلق ذآورى ) 1(

وقد يكون التسلط طبعا جاهزًا لإلطالق مبجرد تكوين) 2(
 .األسرة، طبعا يغلب عند األب وجيوز عند األم

وقد ميارس السلطوى أو املتسلط سلطانه ذلك تعويضا) 3(
عن ما يعيشه ويلقاه ىف العمل أو حىت على مستوى

 .اخل...الوطن

هذا الدور السلطوى ليس قاصرا على الرجل، فكثريا ما
ارسه األم آذلك، متارسه على آل أفراد األسرة مبا ىف ذلكمت

األب، على أن ذلك عادة ما يكون مصحوبا بدرجة ما من
 .التملك وليس فقط التسلط

توجد ميزة ضعيفة هلذا الرتآيب األسرى آما قلنا ىف
البداية، وهو وجود قائد، له معامل والدية مسئولة، وهو

افتنا، لكن املصيبة حني الأمر مهم خاصة ىف جمتمعاتنا وثق
 مبا يناسبها من-آما ذآرنا أيضا–تكتمل هذه الوالدية 

 .رعاية ومسئولية بدرجة آافية

مث إن وضوح السلطة هكذا قد يكون مدعاة ومربرا ودافعا
للثورة عليها، وهذا أفضل من الوالدية املائعة، أو مدعية

 آية النمواحلرية، الىت متارس السلطة سرا بطريقة معيقة حلر
لسائر أفراد األسرة، وبالتاىل تقل معها فرص املواجهة

 . والثورة

 وبعد

إذا آانت هذه هى املواصفات الىت تشري إىل ما ليست هى
األسرة، مع أننا تراجعنا عن النفى املطلق، فما هى إذن
األسرة القادرة على أن حتتوى افراداها لصاحلها وصاحلهم ومن

 مث لصاحل الناس؟

  عالقة هذا وذاك باملرض النفسى واإلدمان؟وما

 !هلذا حديث آخر
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