
عاما  واخلم�سني  الواحد  ذات  ح�سني  علية  تكن  مل 
على  اأ�سقائها  مبوافقة  الكبرية  فرحتها  ان  تت�سور 
ماأ�ساة يف  اىل  �ستتحول  املتوفى  والدها  �رشاء منزل 
يوم ما، فقد ا�سرتت ذلك املنزل وهي تاأمل ان تعي�ش 
بئر  من  ذكرياتها  تغرتف  وهي  حياتها  من  ماتبقى 
ما�سيها اجلميل، ولكن �رشعان ما غابت تلك االحالم 
الجراء  املعقدة  االجراءات  من  �سوداء  �سحابة  خلف 
ح�سني  علية  وتقول  املرياث.  عن  التخارج  معاملة 
من  الكثري  باحلزن:  مثقل  ب�سوت  حممد  باأم  املكناة 
النا�ش ال يفكرون اطالقا ب�رشاء منزل يعود لعدد من 
اإذا كان هوؤالء   الورثة مهما كانت اال�سباب، ال �سيما 
بيعه  الورثة  يف�سل  لذلك   ، العراق  خارج  ي�سكنون 
الذي  العبء  من  للتخل�ش  وبالرتا�سي،  احدهم  اىل 
التخارج عن ح�س�سهم  ينتظرهم خالل اجراء عملية 
امل�ست�سار  ال�سخ�سية.ويقول  االحوال  حمكمة  يف 
البع�ش  نفور  "ا�سباب  :اإن  الغالبي  رامي  القانوين 
كذلك  فيه،  امل�ساعني  كرثة  هو  االرث  بيت  �رشاء  من 
من  بكثري  ا�سعب  تكون  ملكيته  نقل  اإجراءات  فان 
نقل ملكية البيت العائد ملالك واحد، لذلك يف�سل بيع 

البيت املوروث اىل احد الورثة دون غريهم".
 وي�سيف الغالبي:" اغلب ا�سعار املنازل التي تعود اىل 
االخرى  املنازل  باأ�سعار  مقارنة  تكون �سئيلة  ورثة 

املحكمة يف  تنتدبهم  الذين  اىل اخلرباء   يعود  وذلك 
تقييم ا�سعار املنزل اما على ا�سا�ٍش �سخ�سي او بناء 
على ت�سعرية الداللني يف املنطقة وغالبا ما تكون تلك 
الربح فقط".وي�سري  منها  والغاية  الت�سعريات جتارية 
الورثة ان يطالبوا بانتداب  الغالبي اىل ان" من حق 
فتنتدب  ال�سعر غري مر�ش،  كان  لو  فيما  خرباء جدد 
يف  فرق  يح�سل  وقد  خم�سة  وبعدها  ثالثة  املحكمة 
ال�سعر اال انه يبقى �سئياًل، فيعر�ش يف املزاد ب�سعر 
70باملئة من �سعره اال�سلي الذي قدمه اخلرباء، واإذا 
مل تتحقق عملية البيع وال�رشاء في�ستطيع ان ي�سرتيه 
70باملئة من دون مناف�ش ويبقى  اأي �سخ�ش ب�سعر 

�سعر البيت مغبونا خا�سة وان كان امل�سرتي احد
الورثة".

الورثة  احد  يقيمها  التي  الدعوى  هي  ال�سيوع  ازالة 
اإزالة  فيها  مطالبا  املخت�سة  البداءة  حمكمة  امام 
املحكمة  واإذا وجدت  االأر�ش،  اأو  البيت  �سيوع ملكية 
ملا  وفقا  وق�سمته  ذلك  فعلت  للق�سمة  قابال  امللك 
ي�ستحقه الورثة من �سهام، ما مل يوجد مانع قانوين، 
تعر�سه  فانها  للق�سمة  قابل  غري  امللك  كان  اإذا  اأما 

للبيع يف مزاد علني يتم االإعالن عنه يف وقت مبكر.
فانها  ال�سيوع،  اإزالة  طلب  املحكمة  قبلت  ما  واإذا 
ملكيته،  ح�سم  حتى  عليه  يدها  بو�سع  قراراً  ت�سدر 

بو�سع  م�ساح  خبري  تكليف  هو  لها  اإجراء  واأول 
العقارات  من  وموقعه  م�ساحته  يبني  للبيت  خريطة 
املجاورة وحدوده وم�ستمالته، وتقدير قيمته )ار�سا 
وبناء( وقربه من اال�سواق ودرجة عمرانه باالعتماد 

على ا�سعار العقارات املجاورة واآراء اهل اخلربة.
تعلن عن  اخلرباء  تقرير  على  املحكمة  بعد ح�سول   
حملية  �سحيفة  يف  العلنية  باملزايدة  العقار  بيع 
وم�ساحته  وموقعه  العقار  او�ساف  مبينة  يومية 

وعدد �ساغليه و�سفتهم وقيمة العقار.
لبيع  العلنية  املزايدة  باجراء  املحكمة  تقوم  ثم 
الثالثني من  الذي حتدده وهو يوم  اليوم  العقار يف 
ال�رشكاء  املزايدة  يف  وي�سارك  الن�رش  يوم  تاريخ 
واالجانب على العقار على ان يقدم املزايد 10باملئة 
يتقدم  واإذا مل  للعقار.  املقدرة  القيمة  كتامينات من 
االإعالن  جتدد  املحكمة  فان  العقار،  ل�رشاء  اأحد 
الك�سف  تعيد  فانها  تكرراحلال  واإذا  يوما،   15 ملدة 
اأحد ل�رشائه،  باال�ستعانة بخم�سة خرباء حتى يتقدم 
ال�رشكاء كل ح�سب  وعندها تقوم بتوزيع ثمنه على 
حممد   اأم  وجه  وبدا  للقانون.    ووفقا  ا�ستحقاقه 
خلت  جدباء  ار�ش  مثل  الياأ�ش  بتجاعيد  املتغ�سن 
عن  تتحدث  وهي  احلياة  وحب  احليوية  مظاهر  من 
رحلتها الع�سرية يف نقل ملكية املنزل قائلة: عندما 
قررنا �رشاء املنزل القت الفكرة ترحيب جميع الورثة 
وبادر اجلميع اىل ا�ستالم مبالغ مالية مبا ير�سيهم، 
و بعد �رشاع م�ستمر، وقلق متوا�سل، وعدم ا�ستقرار 
رافقتنا يف كل حلظة من رحلتنا يف دائرة الت�سجيل 
العقاري، جاءت الكارثة غري املنتظرة، لتف�سد جميع 
حيث  ح�سابا  لها  ح�سبت  التي  والتقديرات  االآمال 
مبلكية  الت�رشف  حق  تخ�ش  م�سكلة  هناك  ان  تبني 
عام  الرئا�سة  ديوان  من  حجز  ا�سارة  لوجود  البيت 

!2003 1991 لتبقى الق�سية معلقة حتى عام 
الت�رشف  عدم  ا�سارة  و�سع  �رشوط  يخ�ش  ما  ويف 
مبلكية العقارات يف القانون العراقي يقول الغالبي: 
املال،او  ملكية  نقل  حاكمها  يكون  دعوى  تقام 
تعديل مقدار احل�س�ش فيه او ازالة �سيوعه كدعاوى 
دائرة  خارج  العقار  م�سرتي  اأوكاقامة  اال�ستهالك، 
كطلب  اليه،  بائعه  على  دعوى  العقاري  الت�سجيل 
الت�سجيل  دائرة  يف  با�سمه  وت�سجيله  العقار  متليك 
الدعوى  العقار  واهب  اقامة  او  املخت�سة،  العقاري 
على املوهوب اليه بطلب الرجوع يف الهبة او ف�سخها 
واعادة ت�سجيل العقار با�سمه او ان يقيم مالك العقار 
ابطال قيد  الدعوى على مالكه احلايل بطلب  ال�سابق 
با�سمه  ت�سجيله  عليه  املدعى  با�سم  العقار  ت�سجيل 
كون  او  مزورة  املعاملة  الأن  اأو  البيع،  عقد  لبطالن 
و�سجل  �سفته  فانتحل  عنه  بدال  ح�رش  اخر  �سخ�سًا 
اال�سهم  مالك  يقيم  ان  او  عليه،  املدعي  با�سم  العقار 
احلايل  مالكها  على  الدعوى  �رشكة  يف  ال�سابق 
بطلب ابطال ت�سجيل ال�سهام با�سمه لعدم �سحة نقل 
ملكيتها من ا�سم املدعى اىل املدعى عليه، وقد يكون 
بالت�رشف  ذاتها  املحكمة  قيام  هو  الدعوى  ماآل 
ال�سيوع،  ازالة  عينًا كما يف  ق�سمته  او  ببيعه  باملال 
منع  اجل  من  هنا  الت�رشف  عدم  ا�سارة  فتو�سع 
ال�رشكاء من نقل ملكية �سهامهم يف ذلك املال حلني 

الق�سمة   او  بالبيع  القانون  وفق  به  املحكمة  ت�رشف 
العينية.

العقاري  الت�سجيل  دائرة  يف  حممد  اأم  رحلة  وعن   
مراجعة  بعد  ذلك:  على  تعليقا  االأكرب  جنلها  يروي 
دائرة الت�سجيل العقاري ملعرفة االإجراءات التي يجب 
اتخاذها يف هذه احلالة ات�سح اأن العقار و�سعت عليه 
اإ�سارة عدم ت�رشف وال ميكن بيعه او ت�سجيله، وبعد 
اال�ستف�سارعن ماهية هذه اال�سارة و اجلهة التي قامت 
التي  احلجة  وكانت  �سافية  اجابة  اي  جند  مل  بذلك، 
الكتابة  اأن  هي  الت�سجيل   موظف  ل�سان  على  تربعت 
وانه  وا�سحة  غري  املنزل  ا�سبارة  على  املوجودة 
و�سعت  من  هي  بغداد  امانة  تكون  ان  املحتمل  من 
ومراجعة  لالمانة  زيارات  عدة  وبعد  احلجز  ا�سارة 
با�سارة  لها  اي عالقة  لها نفت  تابعة  عدة مديريات 
عدم الت�رشف، وبذلك عدنا اىل نقطة البداية و�سوؤالها 

االأول: من هي اجلهة امل�سوؤولة عن هذه اال�سارة؟.
االجراءات  ا�سبحت  باحلزن:  مثقلة  بنربة  وي�سيف 
اأكرث تعقيدا بعد نفي امانة بغداد عالقتها باملو�سوع، 
فانتقلنا اىل دائرة هيئة حل نزاعات امللكية العقارية 
التي قامت بو�سع ا�سارة احلجز وذلك بناء على دعوى 
مقدمة من قبل احد اال�سخا�ش يدعي فيها انه مالك 
االر�ش التي بني عليها 23 منزال ومت م�سادرتها من 

الالزمة  التحقيقات  اجراء  وبعد  ال�سابق،  النظام  قبل 
ات�سح عدم م�سداقية ما  من قبل هيئة نزاع امللكية 
دائرة  تبلغ  ومل  بذلك  اكتفت  الهيئة  ان  غري  يدعيه.  
الت�سجيل لغر�ش رفع ا�سارة احلجز اال بعد مراجعتنا 
دائرة  اىل  كتاب  بار�سال  بدورها  فقامت  للهيئة، 
الت�رشف  عدم  ا�سارة  رفع  لغر�ش  العقاري  الت�سجيل 

عن جميع املنازل يف تلك املنطقة.
 وتكمل اأم حممد ق�سة تنازل الورثة عن ملكية املنزل 
فتقول:  اغرقتنا االجراءات املتعلقة بنقل امللكية يف 
الوكالة  القا�سي  رف�ش  عندما  الياأ�ش،  من  متاهات 
العراق  خارج  ي�سكنون  الذين  ا�سقائي  من  املقدمة 
عن  التنازل  لغر�ش  �سخ�سيا  ح�سورهم  وطلب 

ح�س�سهم.  وتقول اأم حممد واالمل يعت�رش قلبها:
يعد هذا الت�رشف من قبل حمكمة االحوال ال�سخ�سية 
واجراءاتها،  الدولة  بعمل  م�سككا  املتمثل  والقا�سي 
اخلارجية،  وزارة  قبل  من  م�سدقة  الوكاالت  لكون 
الكاتب  ودائرة  ال�رشائب،  وهيئة  املركزي،  والبنك 
انفا�سها  لتلتقط  قليال  حممد  ام  وت�سمت  العدل!  
وت�ستطرد يف حديثها من جديد:  وهذا ما دفعنا اىل 
الت�سجيل  طريق  عن  مبا�رشة  ب�سورة  ح�ستهم  �رشاء 
العقاري، ولكن ما ان با�رشنا بعملية التحويل جلميع 
حدث  وهنا  لل�رشائب   العامة  الهيئة  اىل  احل�س�ش 

مامل يكن يف احل�سبان !
مبنا�سبة  تو�سع  قد  اال�سارة  ان  على  الغالبي  ويوؤكد 
ا�سارة عدم  ا�سدار بع�ش احلجج كالوقف، وال ت�سح 
الت�رشف على اموال املدعى عليه )املدين( بناء على 
كان  ولو  بذمته  بدين  املدعي  فيها  يطالب  دعوى 
الدين املطالب به نا�سئًا عن تعامل بذلك املال كاأن 
العقار  بيع  برد  عليه  املدعي  بالزام  املدعي  يطالب 
الذي باعه اليه، وامتنع عن ت�سجيله با�سمه يف دائرة 
ا�سارة  و�سع  ويطلب  املخت�سة،  العقاري  الت�سجيل 
عدم الت�رشف على قيد ذلك العقار، فال يجوز و�سع 
الدعوى  الن  احلالة  هذه  يف  الت�رشف  عدم  ا�سارة 
لي�ست من الدعاوى التي توؤدي اىل نقل ملكية العقار، 
فهي ال ت�ستلزم و�سع ا�سارة عدم الت�رشف على قيده 
تعديل  وال  امللكية  بتغيري  احلكم  منها  يت�سور  فال 
ازالة  اىل  توؤدي  ان  وال  فيه،  احل�س�ش  او  امل�ساهمة 
جدا:  يائ�سة  وهي  حممد  اأم  وت�سيف  دينه.  ل�سمان 
نتيجة لقدم التخارج طالبتنا الهيئة باح�سار جميع 
وبذلك   ، اال�سلية  الر�سمية  م�ستم�سكاتهم  مع  الورثة 
االأول، و�ساعت  املربع  اإىل  الق�سية من جديد  عادت 
ليبقى  ذلك،  �سبيل  يف  اأنفقناه  ما  وكل  جهودنا،  كل 
املجهول  بذمة  معلقا  البيت  ملكية  ح�سم  مو�سوع 

الذي ال يعرف قراره اأحد.

بدايتنا مع الباحثة االجتماعية "ندى علي"، حيث 
لهذه  االأطفال  اكت�ساب  يف  دوًرا  للبيئة  اأن  توؤكد 
اأن االأ�رشة تعترب  االألفاظ النابية، وت�سيف: ال �سك 
اللغة  يتعلم  فمنها  الطفل،  حياة  يف  االأول  املوؤثر 
وعندما  واالجتماعية،  الثقافية  الِقيم  ويت�رشَّب 
ي�سبح الطفل يف املراحل االأوىل من االعتماد على 
اللغوي  والتوا�سل  امل�سي  ي�ستطيع  اأن  بعد  الذات 
باكت�ساب عادات  يبداأ  االأ�رشة  اأو�سع من  دائرة  مع 
�سلوكية جديدة قد تكون دخيلة على االأ�رشة ويبداأ 
االآخرون،  يرددها  التي  والكلمات  االألفاظ  بتقليد 
من  الطفل  مكت�سبات  اأحد  النابية  االألفاظ  ل  وت�سكِّ
املوؤرقة  ال�سلبية  االأمور  من  لكنها  املحيطة  البيئة 
االألفاظ  هذه  بدورها  ت�ستهجن  والتي  لالأ�رشة 
وحتاول تخلي�سه منها، م�سرية اإىل اأن القدوة ال�سيئة 
باالأ�رشة واملخالطة الفا�سدة يف ال�سارع واملدر�سة 
وو�سائل االإعالم اأهم م�سادر اكت�ساب هذه االألفاظ، 
عاملي  بالقول:  مو�سحة  احللول  ن�رشين  وو�سعت 
باللغة  وخاطبيه  تعامليه  اأن  حتبني  كما  طفلك 
اأن تخاَطبي بها، ا�ستعملي اللغة التي  التي حتبني 
ف�سلك،  ومن  �سكًرا،  اأبناوؤك،  ي�ستعملها  اأن  تتمنني 
اأعتذر، وهكذا يتعلم الطفل منك، علِّمي  لو �سمحت، 
ويعجبك  وتقدِّرينه  الذي حتبينه  الكالم  نوع  ابنك 
اأبدي اإعجابك به كلما �سمعت  �سماعه على ل�سانه، 
يعجبني  مبثل  االإعجاب  ذلك  عن  ي  عربِّ منه، 
احلديث  مهارات  علِّميه  الكالم،  فن  علِّميه  كالمك، 
وعلِّميه  والتدريب،  االأمثلة  خالل  من  الكالم  وفن 
االأ�سلوب الالئق يف الود، واإذا كان الكلمات البذيئة 
اأ�ساليب الثواب  تاأ�سلت لدى الطفل فا�ستخدم معه 
والعقاب حمذرة من عدم ال�سحك من الكالم الذي 
الأن  التكرار  اإىل  يدفعه  فال�سحك  الطفل،  اأطلقه 
على  حتث  وختاًما  يريحه.  العمر  هذا  يف  التهريج 
يكب  وهل  ف�سوق،  امل�سلم  ف�سباب  اخللق  ح�سن 
النا�ش يف النار على وجوههم اإال ح�سائد األ�سنتهم، 
الفاح�ش،  وال  اللعان،  وال  بالطعان  امل�سلم  ولي�ش 
ح�سن  ف�سائل  لهم  فتبينوا  وغريها،  البذيء  وال 
امليزان  يف  �سيء  من  ما  واأنه  االإ�سالم  يف  اخللق 
اأثقل من خُلق ح�َسن." حيث تعاين "عال احمد" من 
االإحراج  لها  ي�سبِّب  مما  �سيئة  باألفاظ  ابنها  تلفظ 
اأنها ظلت  اإىل  وت�سري  منا�سبة،  اإىل  ت�سحبه  عندما 
تعاين من هذه امل�سكلة، فكثرًيا ما يتعر�ش لل�رشب 

يجعله  مما  با�ستمرار  يعاقبه  الذي  والده  قبل  من 
البني  اأحتدث  عندما  وتقول:  النوم،  عند  »يتبول« 
عن تركه لهذه االألفاظ يقول اإنه �سمعها من اأقرانه 

بالرو�سة.
الفطرة  اأن  جابر  اميان  توؤكد  اأخرى  جهة  ومن 
كل  فتقول:  الطفل  اأخالق  ت�سكل  التي  هي  ال�سليمة 
ي�سدر  حني  دائًما  نردد  مثاًل  ين�سح  فيه  مبا  اإناء 
اأن هذه االأقوال وال�سلوكيات  ما ي�سيء من �سخ�ش 
اإمنا هي نتيجة املخزون الفكري واخللقي لدى هذا 
ال�سخ�ش، ولئن كان املولود يولد على الفطرة كما 
من  حوله  فمن  وال�سالم  ال�سالة  عليه  احلبيب  اأكد 

يت�سبب يف انحراف اأخالقه وبالتايل ت�رشفاته.
فيما ت�سيف "مها ح�سني": ال �سك اأن االأ�رشة تعترب 
اللغة  يتعلم  فمنها  الطفل،  حياة  يف  االأول  املوؤثر 
وعندما  واالجتماعية،  الثقافية  القيم  ويت�رشب 
ي�سبح الطفل يف املراحل االأوىل من االعتماد على 
اللغوي  والتوا�سل  امل�سي  ي�ستطيع  اأن  بعد  الذات 
اأو�سع من االأ�رشة، يبداأ باكت�ساب عادات  مع دائرة 

�سلوكية جديدة قد تكون دخيلة على االأ�رشة، ويبداأ 
االآخرون  يرددها  التي  والكلمات  االألفاظ  بتقليد 
وت�سكل  مبعانيها،  وعي  دون  حتى  اأعمى  ب�سكل 
بيئته  من  الطفل  مكت�سبات  اأحد  النابية  االألفاظ 
املحيطة، لكنها من االأمور ال�سلبية املوؤرقة لالأ�رشة، 
حماولة  االألفاظ  هذه  بدورها  ت�ستهجن  والتي 
-اأ�ستاذ   " حممد  "د.خالد  وقال  منها.  تخلي�سه 
جميع  يتعّلم  الطفل  اإن   :- النف�سي  االر�ساد  يف 
اإىل  ال�سلوكيات من خالل املنزل والوالدين، م�سرياً 
ياأتي  التعليم  باأن  النف�ش  علم  مدار�ش  يف  ورد  ما 
االأوىل  العمرية  مراحله  يف  الطفل  واأن  بالقدوة، 
بع�ش  عن  ُيعرّب  وقد  الت�رشب،  مرحلة  يف  يكون 
واألفاظ  �سلوكيات  من  تعلمه  ما  خالل  من  القيم 
يف بيئته، اإ�سافًة اإىل ما تعلمه من خالل التعاي�ش 
باجلفاف،  ال�سعوب  بع�ش  وا�سفًا  املجتمع،  مع 
األفاظ  ا�ستخدام  اإىل عدم قدرتهم على  ذلك  مرجعًا 
حياته،  يف  وي�ستخدمها  الطفل  خاللها  من  يتعلم 
اإىل جانب عدم �سناعتهم لعالقة التعليم بالقدوة، 

اأبناءه على  ُيربي  اأن  ي�ستطيع  ال  البع�ش  اأن  ذاكراً 
باأنف�سهم  ثقتهم  من  تعزز  جيدة  األفاظ  ا�ستخدام 
األفاظ  انتقاء  مع  غريهم،  مع  ت�رشفاتهم  ومن 
اإليهم، ويتعامل معهم  جميلة جتعل اجلميع يتودد 
االجتماعي  الو�سع  اأن  واأ�ساف  واحرتام.  برقي 
اإ�سافًة  الكلمات،  تلك  الطفل  تعلم  يف  يوؤّثر  لالأُ�رش 
الثقافية  اجلوانب  وكذلك  واأ�سلوبه،  تعامله  اإىل 
اأن  م�سيفًا  والرتبوية،  واالقت�سادية  واالجتماعية 
حتر�ش  العايل  االجتماعي  الو�سع  ذات  االأ�رشة 
على تهذيب ال�سلوك يف اأبنائهم، بل وتعليمهم قيم 
عالية تتنا�سب مع و�سعهم ومع املجتمع املحيط 
االلكرتوين  واالإعالم  ال�سارع  اأن  اإىل  م�سرياً  بهم، 
توؤثر  اأن  �ساأنها  من  التي  االأمور  اأبرز  من  اأ�سبحوا 
حتى  األفاظه،  وتهذيب  الطفل  �سلوك  ت�سكيل  يف 
األفاظًا  العاملية  االألعاب  بع�ش  من  يتعلم  اأ�سبح 
من خارج املنطقة والوطن العربي، مبينًا اأن بع�ش 
حتى  امُل�ستوردة،  الكلمات  بع�ش  تعرف  ال  االأُ�رش 
يظل االبن يكررها بدون وعي من الوالدين، لكنها 

حتوي العديد من االلفاظ غري ال�سليمة التي ال ميكن 
التفوه بها. و�سّدد على اأن تعليم الوالدين يوؤثر على 
الثقايف،  م�ستواهم  من  ويرفع  بل  االأطفال،  تربية 
وكذلك االإح�سا�ش باالآخرين، م�سيفًا اأن العلم يوثر 
ويغرّي  االإن�سان  يعّرف  من  وهو  والقيم،  باالأخالق 
من �سلوكه، مبينًا اأن من ال يتعّلم لن يتغرّي �سلوكه 
اأن يجعالن  اإىل االأف�سل، بل ولن ي�ستطيع الوالدان 
االأبناء  اأ�سباب تفّوه  الطفل يتحدث بلباقة، مرجعًا 
اجتماعية،  اأ�سباب  اإىل  ال�سلبية  الكلمات  بتلك 
خا�سًة ردة فعل الوالدين يف قبول اأي كلمة يتفوه 
بها الطفل يف مراحله العمرية؛ فعندما يتفوه باأي 
من  القبول  وجد  فاإن  حوله،  من  اإىل  ينظر  كلمة 
اإيجابية،  فعل  ردة  اأي  اأو  بابت�سامة  اإما  الوالدين 
فاإنها تتاأ�سل بداخله ر�ساهم، ثم ُيعّزز ذلك ال�سلوك 
بداخله ويكرره يف كل وقت، موؤكداً على اأنه عندما 
وا�ستنكار، وكذلك  بنظرة حادة  الوالدان  اإليه  ينظر 
عدم  وبالتايل  خطاأ،  على  اأنه  يدرك  تقبل،  عدم 
هي  االأوىل  الفعل  ردة  اأن  ذاكراً  تكراره،  اأو  اإعادته 

االأ�سا�ش يف غر�ش القيم لدى الطفل.
اأ�سخا�ش  مع  يجتمعون  االأبناء  بع�ش  اإن  وقال 
ترديدها  فيحاول  الكلمات،  تلك  وي�ستخدمون 
ا�ستخدامها،  يت�ساووا يف  القبول منهم، حتى  ليجد 
م�سيفًا  بينهم،  فيما  تناف�ش  هناك  يكون  ورمبا 
خا�سًة  الطفل،  على  بالغا  اأثرا  الكلمات  لتلك  اأن 
يّكون  يبداأ  فاإنه  وتنق،  ت�سف  ومل  تكرب  عندما 
وال  املجتمع  يتقبلها  ال  حتى  ذلك،  قامو�سه  يف 
اإىل  الطفل  انتقل  اإذا  اأنه  اإىل  الفتًا  به،  املحيطون 
تتاأثر  ال�سلبية  الذات  مفهوم  فاإن  املدر�سة  حميط 
لديه، بحيث ال ي�ستطيع اأن يتعامل مع من حوله من 
الُنخب واأ�سحاب الفكر، وبالتايل ي�سعر باالغرتاب 
اإن  واأ�ساف  وذاته.  �سخ�سيته  على  ذلك  وينعك�ش 
مهمًا،  اأمراً  يعد  االإيجابية  لالأفكار  االأ�رشة  تغيري 
االأوىل  اأن تعدل ر�سالتها، وال تكون مهمتها  والبد 
االن�سان  الأن  فقط؛  بامللب�ش  واالهتمام  االإطعام 
عندما يولد فاإنه يحتاج اىل التن�سئة "البيولوجية"، 
ومب�ساعدة االآخرين وب�سكل مبا�رش وم�ستمر، بحيث 
التن�سئة  جانب  اإىل  ال�سلبيات،  بع�ش  تعديل  ميكن 
اأ�رشي  جمتمع  يف  يعي�ش  الطفل  كون  االجتماعية، 
ثقته  تعزز  التي  الكلمات  تلك  عن  يبحث  مثقف 
مع  تتنا�سب  األفاظا  وينتقي  حوله،  ومبن  بنف�سه 
يتعامل  ومن  والثقايف  والعقلي  الفكري  م�ستواه 

معهم.
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تبقى اال�سرة هي املدر�سة 
االأوىل التي متني الطفل 

وتبني �سخ�سيته بكافة 
ايجابيتها و�سلبياتها 

وجميعنا نعلم كيف اثر 
التطور التكنولوجي 

ب�سكل �سلبي كبري على 
تربية االأطفال واكرب دليل 

هو ا�ستخدامهم الفاظ 
وكلمات بذيئة ال تليق 

بعمر كل منهم.
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