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تربية
دنيز مشنتف

االجتامعي  التواصل  وسائل  انتشار  مع 
واستخدامها السيىء، اصبح اللجوء اىل العنف، يف 
نظر املراهقني، بطولة، يف وقت اجمع فيه علامء 
االنرتوبولوجيا والتاريخ عىل وصف مجتمعاتنا 
واقع  وهذا  التوتر.  والدامئة  واملعنفة  بالقلقة 
املجتمع  فئات  تعاونا وتنسيقا بني كل  يفرض 

بالقتل  بل  املوقتة،  بالحلول  االخرية  السنوات  االرسية يف  النزاعات  يعد حسم  مل 
بدافع  العائلة،  يف  ومكانته  والده  مكان  عىل  للحصول  االبن  اختاره  نهايئ  كحل 
املنافسة والشعور بالكراهية. يأيت ذلك يف ظل تطور يف املجتمع خرس االب معه 
مرضية  نفسية  حالة  يف  اوالده  سيدخل  الذي  الرتبوي  خصوصا  ودوره،  سلطته 

تنطبق عىل املجرمني الكبار

ثقافة  يف  التوغل  من  الحد  بهدف  ورشائحه 
اذا عدنا اىل  العنف والالتسامح ورفض االخر. 
الوراء، تحديدا، اىل املجتمعات البدائية، سنجد 
يف تاريخ هذه الشعوب ما شكل ظاهرة الفتة 
متثلت بوضع حد لحياة قائد القبيلة املتسلط 
يف حال اصابه الضعف، باعتباره االب املعنوي 

اىل  القدمية  املجتمعات  ما دعا  لكن  الفرادها. 
التطور، كام يقول اب التحليل النفيس سيغموند 
االبناء من سلطة والدهم  انزعاج  فرويد، فهو 
املطلقة يف العائلة، فيتضامنون ضده ويقتلونه 

ليشكلوا مجتمعهم الخاص.
حارضنا،  تغزو  التي  الظاهرة  هذه  عن 
الدراسات  استاذ  العام"  "االمن  حاورت 
العليا للعلوم الجنائية والعقابية يف الجامعة 
اللبناين  للمركز  العام  االمني  اللبنانية 
العربية  واملنظمة  والنزاهة  القانون  لحكم 
فضل  الدكتور  العميد  الجنائية  للمسؤولية 

ضاهر، واملحللة النفسية مي شاهني.

تنامي ظاهرة قتل األبناء آباءهم:
أول العالج تنشئة عائلية واجتماعية سليمة

denise.mechantaf@gmail.com

■ من موقعك كباحث جنايئ متخصص، كيف 
تنظر اىل ازدياد جرائم قتل االبناء آباءهم؟

تشكل  التي  االفعال  هذه  ان  يف  شك  ال   □
مظهرا من مظاهر الجرائم التي متس العائلة، 
الجنيس  االعتداء  او  الجنيس  بالتحرش  بدءا 
لدوافع  الروح  بازهاق  انتهاء  واالغتصاب، 
ايا  الفعل  تربر  ال  ومعنوية،  مادية  واسباب 
االفعال،  هذه  جرمت  فقد  الظروف.  تكن 
والقوانني  الساموية  الرشائع  يف  القدم،  منذ 
من  ان  علام  املجتمعات.  كل  يف  الوضعية 
شأن هذه الجرائم استثارة الرأي العام كونها 
مؤرشا  باعتبارها  لها،  الضامئر  وتهتز  صادمة 
والتصاعدي  التدريجي  التحلل  لظاهرة 

للروابط االرسية.

هذا  ملعالجة  معينة  آليات  هناك  هل   ■
الوضع وسلبياته؟

املعالجات،  ملعظم  السلبية  املسارات   □
التدليل  قبيل  من  متشعبة.  عدة  بلدنا،  يف 
سبيل  عىل  الوقائع  بعض  نذكر  والتبسيط 
العلمية  املنهجية  الدراسة  الحرص.  ال  املثال 
معهد  اعدها  التي  لبنان  يف  العدالة  حول 
املركز  مع  بالتعاون  القانوين  لالبتكار  الهاي 
العريب لتطوير حكم القانون والنزاهة، والتي 
تقييم مسودة  املشاركة يف  توافرت يل فرصة 
من   %68 اآليت:  اظهرت  النهايئ،  تقريرها 
خالل  يف  قانونية  مشكالت  واجهوا  اللبنانيني 
فئة  شكلت  وقد  املاضية،  االربع  السنوات 
التي  النسبة  هذه  اصل  من   %56 الشباب 
الثالثة.  النزاعات االرسية فيها املرتبة  احتلت 
رجاال،   %24 الشكل:  هذا  عىل  توزعت  وقد 
منظور  من  يعترب  الذي  االمر  نساء،   %76
علمي، بحثا تأسيسيا ال بد من متابعته ضمن 
تسلسل  تحرتم  التي  االنتقائية  البحوث  اطار 
االولويات، من االكرث الحاحا، اىل امللح فاالقل 
"تزايد  املطروح  املوضوع  سياق  يف  الحاحا. 
جرائم قتل االبناء آباءهم"، كان الفتا التقارب 
الدراسة  نتائج  وبني  الدراسة   نتائج  بني 
امليدانية يف محور علم االجرام التي تسنى يل 

االرشاف عليها ضمن برنامج تحديث النيابات 
برنامج  من  املمول   )pogar( العربية  العامة 
هذه  متحورت  حيث  االمنايئ،  املتحدة  االمم 
الدراسة حول التحرش الجنيس بالقارصات يف 
خمس دول عربية هي االردن، لبنان، املغرب، 
مرص واليمن، من ضمنها حاالت سفاح القرىب. 
واالهل   ،%12 دراستنا  يف  اآلباء  نسبة  بلغت 

واالقارب %16.

■ يف ضوء هذه الدراسات ونتائجها، بالعودة 
اىل موضوع النزاعات االرسية، ماذا تقرتح من 

معالجات؟
□ هذا الواقع يفرض تعاونا وتنسيقا بني كل 
من  الحد  اجل  من  املجتمع ورشائحه،  فئات 
ورفض  والالتسامح  العنف  ثقافة  يف  التوغل 
اىل  اضافة  مشابها،  ام  كان  مختلفا  االخر، 
الغرائزية  والدوافع  امليول  وراء  االنسياق 
الثقافة  هذه  االحيان.  معظم  يف  املادية 
باجامع  وذلك  موروثة،  اجتامعية  منطلقاتها 
وصفوا  الذين  والتاريخ  االنرتوبولوجيا  علامء 
التوتر.  والدامئة  واملعنفة  بالقلقة  مجتمعاتنا 
توجب  املجال  هذا  يف  جدية  معالجات  اي 
بتفعيل  يبدأ  شامال،  اسرتاتيجيا  تخطيطا 
واملدرسية  االرسية  االجتامعية،  التنشئة  دور 
واملهنية يف سائر ميادين التفاعل االجتامعي، 
عىل  االطفال  مساعدة  اىل  بالنسبة  خصوصا 
بناء ذواتهم وطبع شخصياتهم بآليات التكيف 
التفاعل  يكون  ان  عىل  النجاح.  وراء  سعيا 
االجتامعي بعيدا من الكذب والرسقة والعنف 
والعدوانية، التي غالبا ما ينشأ عليها اوالدنا، 
من خالل القدوة غري الصالحة، او االعالم غري 
الصحايف،  السبق  بهاجس  املسكون  الراعي 
التواصل  لوسائل  السيىء  االستخدام  او 

االجتامعي وتقدميات التكنولوجيا الحديثة.

■ ما الحل يف رأيك؟
□ ان تبادر وزارات العدل والداخلية واالعالم 
ذوي  الخرباء  من  مشرتكة  لجنة  تشكيل  اىل 
العلمية  الضوابط  مهمتها وضع  االختصاص، 

ضاهر: مجتمعاتنا قلقة
معنفة ودائمة التوتر

املعالجات الجدية تبدأ 
االجتماعية  بالتنشئة 
واالسرية واملدرسية

العميد الدكتور فضل ضاهر.

الحرتام القوانني النافذة حول رسية ما يتصل 
بشؤون االرسة من اجراءات ادارية وقضائية 
تفاديا النعكاساتها السلبية عىل هذه الخلية 
خصوصا  االطفال،  وعىل  عموما،  االجتامعية 
املتبادل  السمعة  تشويه  يف  يجدون  من 
والتواصل  االعالم  وسائل  يف  ذويهم  بني 
واشرتاكا  لشخصياتهم  تحطيام  االجتامعي 
حدود  اذاه  يبلغ  مقصود  اعتداء  يف  جرميا 
نفسية  دوافع  ذواتهم  يف  فتتحرك  القتل، 
ذويهم،  ومن  املجتمع  من  لالنتقام  ضاغطة 
باختالف  ادمانا  او  هربا،  او  انتحارا  اما 
اشكاله، طاملا ان وسائل هذا االنتقام متاحة، 
والغطاء  واملخدرات  املتفلت  كالسالح 
السيايس او الفئوي ملنع املالحقة الجزائية، او 
الحد منها السباب تربيرية تسمح بها قوانيننا 
الهادفة اىل االنتقام من الجاين والتخلص منه، 
بدال من تخليصه من دوافع اجرامه واعادة 
تأهيله ودمجه يف املجتمع. املوجب، يف هذا 
العته  املبهمتني عن  املادتني  توضيح  املجال، 
العقوبات، بعدما تحولتا  والجنون يف قانون 
اىل شجاعة يلجأ اليها املدافعون عن الجناة، 

اصحاب الحظوة.
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■ ماذا يعني قتل االب يف علم النفس التحلييل؟ 
اىل  وتحديدا  الوراء،  اىل  العودة  اردنا  اذا   □
هذه  تاريخ  يف  سنجد  البدائية،  املجتمعات 
الشعوب ما شكل ظاهرة الفتة تخترص معاين 
االمر  هذا  متثل  وقد  املجال.  هذا  يف  كثرية 
بتنصيب قائد متسلط عىل كل مجموعة قبلية 
ليكون، يف الوقت نفسه، االب املعنوي الفرادها. 
لكن يف حال اصيب هذا االب بالضعف سيقرر 
شبان هذه القبيلة ازاحته. يف علم النفس ارتكز 
العامل  سيغموند فرويد عىل عالقة االبن بابيه 
حياته،  مبسار  اوديب  عقدة  تحكم  باب  من 
اضافة اىل املحرمات التي تتحكم مبجرى هذه 
العالقة. االبن يريد التشبه بوالده ويتمنى ان 
يكون رجال مثله، يتامهى به يف بعض التفاصيل، 
لكن ادراكه ان ذلك من املحرمات سريدعه عن 
اىل  يقف  من  هو  االب  الن  امنياته،  تحقيق 

جانب االم وال احد غريه.

■ اي شعور يتملك االبن يف هذه الحالة؟
امه  عىل  والده  مبنافسة  الشعور  يتملكه   □
بهدف ازاحته والحلول مكانه. لذا نرى الصبي 
حيث  االبنة  مع  متاما  والعكس  بامه،  متعلقا 
تبتعد عن والدتها، خصوصا يف مرحلة املراهقة 
التي نعتربها يف علم النفس مرحلة االستحقاق 
الكبري. عقدة اوديب ليست اسطورة اغريقية 
يف  االبن  يعيشها  نفسية  حالة  هي  بل  فقط، 
مرحلة معينة من حياته، فيتعلق بامه ويكره 
والده. هذا الشعور بالكراهية هو الذي يدفعه 
اىل قتل ابيه بغية االستيالء عىل مكانه. بكالم 
كل  العائلة.  يف  مكانته  عىل  للحصول  ادق، 
هذه املشاعر يعيشها الولد يف الالوعي، بداية، 
دخوله  بعد  به  كرها  والده  موت  متنيه  من 
توقفنا  فاذا  امه.  قلب  عىل  معه  منافسة  يف 
اثر  عىل  االطفال  بعض  يعيشها  حاالت  عند 
الرابعة وحتى  وفاة والدهم، تحديدا من سن 
السادسة من عمرهم، سنجدهم يف مشكلة من 
االحساس  هي  بسهولة  منها  الخروج  الصعب 
بالذنب، النهم متنوا موت والدهم يف السابق. 
هذا ما تكشفه عقدة اوديب. اما بالنسبة اىل 

قبل  ما  مرحلة  فرويد  اعترب  فقد  املحرمات، 
من  جدا  مهمة  الحديثة  املجتمعات  تأسيس 
ناحية انزعاج االبناء من سلطة والدهم املطلقة 
يف العائلة، فيتضامنون ضده ويقتلونه ليشكلوا 
مجتمعهم الخاص. هذه الواقعة اعتربها فرويد 

السبب الذي دفع املجتمعات اىل التطور.

املجتمعات  امل تختلف هذه املامرسات يف   ■
الحديثة، وما الذي تطور فيها؟ 

□ عامل التطور متثل يف تسلم االم السلطة يف 
البيت، وهي بتصدرها هذا املوقع عمدت اىل 
اختالل  اىل  ادى  الذي  االمر  جانبا.  االب  وضع 
العالقات  يف  اختالل  اىل  وبالتايل  العائلة،   يف 
نالحظ  السبب  لهذا  االوالد.  مع  العاطفية 
مجتمعنا.  الشاذين جنسيا يف  عدد  ارتفاعا يف 
نسميه  عام  احد  يتحدث  مل  السابق  يف  رمبا 
اليوم ظاهرة، وال نقصد هنا الشذوذ الجنيس، 
سلطة  تعترب  التي  سلطته  الرجل  سلب  بل 
معنوية لها مكانتها يف املجتمع. فاذا قام االب 
بدوره يف الرتبية وقال البنه هذا غري مسموح 
به  مسموح  هو  ما  الولد  سيستوعب  فعله، 
وغري مسموح به. لكن اذا مل يلعب االب هذا 
الدور سيدخل اوالده يف حالة "سيكوبايت"، اي 
نفسية  كحالة  تنطبق  التي  العقيل  االضطراب 
ان سلب  الكبار، مبعنى  املجرمني  مرضية عىل 

االب دوره  سيجعل من اوالده مجرمني.

عرب  بكرثة  العنف  انتشار  ان  تعتربين  اال   ■
وسائل التواصل االجتامعي ساهم يف ازدياد هذا 

النوع من الجرائم؟ 
مننع  كنا  عالية.  نسبة  يف  ساهم  طبعا،   □
االوالد يف السابق عن مشاهدة افالم العنف 
نحن  اين  عليهم.  السلبي  تأثريها  بسبب 
منها االن حيال ما تعرضه هذه الوسائل من 
يتداولها  ذبح  عمليات  تتضمن  عنف  رشائط 
االوالد من دون رقابة، علام ان هذا ما جعلهم 
اكرث عدائية من قبل، حتى يف الغرب، حيث 
يشاهدها  قتل  جرائم  عىل  املراهقون  يقدم 
ان  دون  من  لحظة  اي  يف  لبنان  يف  االوالد 

شاهني: سلب االب سلطته
يجعل من ابنائه مجرمني

الجسدي  التعنيف 
يولّد احساسا عند الولد بأن 

رجولته سلبت منه

املحللة النفسية مي شاهني. 

يف  هي  هنا،  املشكلة،  مخاطرها.  يدركوا 
يعتقد  لذا،  العنف بطولة.  اىل  اللجوء  اعتبار 
والرجولة  القوة  سيكتسبون  انهم  املراهقون 
من  العنفية  الوسائل  هذه  اىل  لجوئهم  يف 
التعنيف  االب.  موقع  عىل  االستيالء  اجل 
االباء، يف كل اشكاله،  الذي ميارسه  الجسدي 
يوّلد يف اعامق املراهق احساسا بأن رجولته 
لهرب  النفس  علم  تفسري  وما  منه.  سلبت 
من  هرب  انه  سوى  بيوتهم  من  املراهقني 
الوقت  ويف  العائلة،  يف  قتل  جرمية  ارتكاب 
نفسه، هو بحث عن امكنة يسرتد  فيها هذا 

املراهق، احساسه بالرجولة.

■ كام نالحظ، االبن هو مرتكب هذه الجرائم 
يفوق  اذى  من  له  تتعرض  ما  رغم  االبنة،  ال 
ما  والده.  يد  عىل  االبن  له  يتعرض  ما  بكثري 

تفسريك لالمر؟
□ ال تقدم االبنة عىل قتل والدها مهام بلغت 
حدة معاناتها عىل يده. بدال من ان تتجه نحو 
القتل، كرد فعل عىل ما ارتكب يف حقها، ستتجه 

نحو الدعارة والرسقة.


