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اهتزت االرض تحت اقدام اللبنانيني اثر الزلزال املدمر الذي رضب تركيا وسوريا، وسادت حالة من الهلع يف مختلف املناطق اللبنانية، 
وبات البعض ليلتهم يف الشوارع تحت املطر. مشهد رأى كرث انه مبالغ فيه، خصوصا وان اللبناين يعيش وال يزال هزات "بدن" 

اقتصادية واجتامعية وسياسية وقضائية. فهل فقد الثقة يف مواجهة ازماته؟ 

بني اهتزاز األرض طبيعيًا وهّزات "البدن"
اللبنانّيون ضحّية أفكار دخيلة وانعدام األمان

املعالجة النفسية مارتني زغبي ابوزيد.

والرعب  الهلع  فريسة  اللبنانيني  معظم  وقع 
قدمية،  او  مفربكة  وصور  تحليالت  بسبب 
بعدما  املدمر،  الزلزال  عن  مضللة  واخبار 
او  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  انترشت 
عرب وسائل االعالم، عىل وقع هزات ارتدادية 
املناطق  من  مروعة  ومشاهد  متواصلة 
عىل  اللبنانيني  احاديث  ومتحورت  املنكوبة. 
نزحوا  او  حتفهم،  لقوا  الذين  اولئك  قصص 
تتحدث  روايات  اىل  اضافة  مأساوي،  بشكل 
عن معجزات النجاة للعالقني تحت االنقاض.

ايضا،  االطفال  رافق  والهزات  الزالزل  هلع 
وهم  اكرث الفئات هشاشة وحاجة اىل رعاية 
جميع  يشعر  ان  املحتمل  من  الن  واهتامم، 
او  للزلزال  ضحايا  كانوا  حال  يف  االطفال، 
شهودا من بعد، باالثار النفسية للكارثة لفرتة 

اطول من املتوقع.
حوارا  العام"  "االمن  اجرت  السياق،  هذا  يف 
ابوزيد  زغبي  مارتني  النفسية  املعالجة  مع 
للزالزل  النفسية  االثار  عن  فيه  تحدثت 
التي  "الرتوما"  تخطي  كيفية  وعن  والهزات، 

اصابت بعض اللبنانيني، كبارا واطفاال.

تخطيه  رغم  الهلع  اللبناين  ينتاب  ملاذا   ■
اثر  حاليا  ملسناه  ما  وهذا  عديدة  ازمات 
هذا  تفرسين  فكيف  حصلت،  التي  الهزات 

االمر؟
انه  واملشكلة  "حرشي"،  بطبيعته  اللبناين   □
يتلقى املعلومات احيانا من املصادر الخاطئة 
الشائعة اليوم عىل مواقع التواصل االجتامعي 
انهم  كرث  يدعي  بحيث  االعالم،  وسائل  او 
وكأن  الزالزل.  عن  بارائهم  ويدلون  خرباء 
اللبناين معتاد عىل املصائب، فيصم اذنيه عن 
باملعلومات  العلمية ويأخذ  املعلومات  سامع 

نفسية  حالة  لبنان  يف  تنترش  كام  الخاطئة. 
وهي   ،"Ultracrepidarianism" بـ  تعرف 
تعني ان يبدي الشخص رأيه ويسدي النصائح 
يف مواضيع ال يفهمها اطالقا، وهو امر شائع 

جدا يف البلد.

■ لكن ما سبب الهلع املبالغ فيه؟
□ لقد شهدنا عىل ظاهرة جديدة بعد ثورة 
2019 حيث اعتاد اللبناين البكاء عىل االطالل، 
وليس  الفارغ  الكوب  نصف  اىل  ينظر  وان 
النصف املمتىلء. لقد اعتاد عىل "النق" بدل 
الظاهرة واضحة عىل  معالجة مشاكله. هذه 
مواقع التواصل االجتامعي ويف وسائل االعالم، 
ما  يتلقى  الذي  اللبناين  يؤثر عىل سلوك  مام 
ان  اىل  هنا،  اشري  ان  اود  االخرون.  له  يقوله 
تأثري الهزة عىل ابناء بريوت كانت اصعب من 
املناطق االخرى، اذ استفاقت لديهم الصدمة 

والذكريات املؤملة النفجار 4 آب ومشاعره.

■ كيف ميكن معالجة هذه الظاهرة؟
التفتيش  اىل  اللبناين  بارشاد  التوعية  تبدأ   □
التي  املعلومات  بطريقة صحيحة عن مصدر 
يستطيع  ليك  صدقيتها،  من  والتأكد  يتلقاها 
والخاطئة.  الصحيحة  املعلومة  بني  التمييز 
لتجنب  االعالم  وسائل  اىل  نداء  اوجه  هنا 
العناوين التي تتضمن ايحاءات سلبية مبالغ 
تأثري  نلمس  نفسيني،  كمعالجني  فنحن  فيها. 
تزايد  مع  عياداتنا  يف  االعالمي  السلوك  هذا 
املعالجة،  اجل  من  الينا  يلجأون  الذين  عدد 
وهم يعانون من االضطراب النفيس او القلق. 
لكننا  اصعب،  بظروف  اللبنانيون  مر  لقد 
حاالت  من  العدد  هذا  عىل  نشهد  نكن  مل 
مثال، حيث  عام 2006  القلق. يف حرب متوز 

التواصل  ملواقع  واسع  انتشار  هناك  يكن  مل 
مامثلة  قلق  حاالت  نلمس  مل  االجتامعي، 
السلبية  العناوين  هذه  اليوم.  نشهده  ملا 
 pensées دخيلة  افكارا  االنسان  لدى  تنمي 

intrusives ال يستطيع وقفها.    

■ ما هو سبب القلق املتزايد لدى اللبناين؟
للحاجات  "ماسلو"  هرم  اىل  عدنا  اذا   □
سلم  اول  يف  تحتل  االساسية حيث  االنسانية 
كالحاجة  الفيزيولوجية  الحاجات  االولويات 
حاجات  كل  ان  نستنتج  واملاء،  الطعام  اىل 
اللبناين غري مؤمنة وبالتايل يعيش حاليا حالة 
وتلته  الزلزال  وقوع  عند  االمان.  عدم  من 
الهزات االرتدادية، ازداد لدى اللبناين الشعور 
املنزل  فقدان  من  والخوف  االمان  بعدم 
واملمتلكات والبلد. يضاف اىل ذلك، ما تم بثه 

من اخبار مضللة وّلدت لديه قلقا متزايدا.  

شخص  بني  القلق  نسبة  تفاوت  سبب  ما   ■
وآخر؟

كبري  بشكل  تعاين  الناس  من  فئة  هناك   □
من االفكار الدخيلة التي تقلقها، وتؤدي مثال 
موعد  فجرا،  الثالثة  عند  يوميا  ايقاظها  اىل 
ان  تستطيع  لن  الفئة  هذه  الهزة.  حصول 
تكمل حياتها بشكل طبيعي، فتتغري ترصفاتها 
التوقف  اىل  العمل  اىل  الذهاب  عدم  من 
انصح  الحالة،  هذه  يف  الطعام.  تناول  عن 
طبيب  اىل  بالتوجه  الناس  من  الفئة  هذه 
نفيس. كام انصح كل من هو يف حالة صدمة 
يوم  معه  حصل  ما  مستمر  بشكل  يخرب  ان 
اللحظات  الهزة، وما شعر به يف تلك  حصول 
التي راودته. طاملا هو يف حاجة اىل  واالفكار 
يزال  ال  انه  يعني  فهذا  املوضوع،  عن  الكالم 

الناس  من  الثانية  الفئة  الصدمة.  وقع  تحت 
النزول  يف  والرغبة  بالخوف  تشعر  من  هي 
اليها  اتوجه  الهزات.  من  خوفا  الشارع  اىل 
الوصول  تحاول  ان  هي  اساسية،  بنصيحة 
االفكار  وحذف  الصحيحة،  املعلومات  اىل 
ما  غالبا  والتي  ذهنها  تراود  التي  الخاطئة 
افرتاضية،  بكلمة  ترددها  التي  بالعبارة  تبدأ 
ان"  املعقول  "من  او  ان"  "املمكن  من  مثال 
اقول  او...  منزيل  يدمر  ان  او  هزة،  تحصل 
االفرتاضية  العبارات  هذه  تستبدل  ان  لها 
بعبارات علمية ايجابية، مثال العلم يقول انه 
وهذا  ارتدادية  هزات  تحصل  زلزال  اي  بعد 
كام  خطورة،  من  هناك  وليس  طبيعي  امر 
انه ال ميكن ان يتنبأ احد بأن زلزاال سيقع يف 
الحارض،  يف  العيش  نتعلم  ان  علينا  املنطقة. 
اي ان نقول مثال: "انا االن اجلس يف منزيل وال 
توجد هزة. انا استطيع السيطرة، واذا حصلت 
تطبيقها".  يجب  التي  االرشادات  اتبع  الهزة 
اال  القلق  فئة ال يساورها  الثالثة وهي  الفئة 
اقول  القلق،  املفرط عن  الكالم  اىل  متيل  انها 
لها ان ال تلعب دور الطبيب النفيس او دور 
العامل الجيولوجي ألن الكلامت غري املدروسة 
قلقا  توّلد  عنها  تصدر  ان  املمكن  من  التي 
اىل  الجميع  ادعو  فيام  آخرين.  اشخاص  عند 

تعني  ماذ  مبسطة  وبكلامت  علميا  يفرس 
بالقول:  علمية  بطريقة  ونطمئنهم  الهزات، 
مركزها  ان  اال  هنا  بالهزة  اننا شعرنا  "صحيح 
يف بلد آخر وبالتايل نحن نتأذى اقل وحاليا ال 
لبنان، ألن ال احد علميا يستطيع ان  هزة يف 
يتنبأ مبوعد حصول اي هزة". اذا، انطلق من 
الحقيقة الخبار الولد الذي عاش الهزة، وكذلك 
هزة  ان  وعلم  صباحا  استيقظ  الذي  الولد 
ميكنهم  االوالد  جميع  ان  خصوصا  حصلت، 
الوصول اىل مواقع التواصل االجتامعي. كذلك 
عىل  تحتوي  التي  الكلامت  تجنب  يجب 
مشاعر مبالغ بها، مثال "يا تعتريي ناقصنا نيزك 

بلبنان"، "رح منوت من الجوع"...
فهو سيعتقد  العبارات،  الولد هذه  اذا سمع 
حقيقة،  هو  االهل  يقوله  ما  كل  ان  حكام 
واذا  حقيقة.  نيزك  وجود  ان  مثال  وسيقتنع 
شعر الطفل بالهزة والوالدة بدأت بالرصاخ يف 
الوقت نفسه، يجب عىل االم ان تخرب طفلها 
انفجارا  ان  اعتقدت  النها  الخوف  متلكها  انه 
قد حصل، لكن تبني انه مل يقع اي انفجار بل 
يجب  وبالتايل  لبنان،  يف  احد  ميت  ومل  هزة، 
مقاربة االمور بايجابية. ينبغي ايضا ان ندعو 
الولد اىل ان يرسم ما عاشه يف تلك اللحظات، 
خصوصا وان هناك اوالدا ال يحسنون التعبري 
"بيت  طفلها  مع  االم  تلعب  ان  او  بالكالم 
االرشادات  االوالد  تزويد  هو  االهم  بيوت". 

حيال الترصف عند حصول هزة.

■ كيف ميكن التعامل مع الولد الذي اصابه 
الهلع بسبب الهزة؟    

الذي  الولد  حالة  بني  هنا  التمييز  يجب   □
اىل  وينام  ليعود  الهزة  من  االستفادة  يريد 
اليه،  االنتباه  يجب  امر  وهذا  اهله،  جانب 
وبني حالة الولد الذي عاش الصدمة. يف هذه 
الحالة، علينا ان نقول للولد مثال: "اليوم ليس 
هناك من هزة واذا حصلت، بني ان تبدأ وان 
وال  الحميك  اليك  اتيت  قد  اكون  بها  تشعر 
الحظنا  اذا  لكن  جانبي".  اىل  تنام  ان  سبب 
ويبيك  يلعب  وال  ينام  وال  يأكل  ال  الولد  ان 
بشكل مستمر، من الرضوري عندها استشارة 
مواقع  تجنب  االهم  يبقى  ختاما،  الطبيب. 

التواصل االجتامعي.

خصوصا  التلفزيون،  مشاهدة  من  التقليل 
االنقاض  بني  من  الضحايا  انتشال  مشاهد 
عىل  بالزلزال  املتعلقة  االخبار  كل  واستبعاد 
مواقع التواصل االجتامعي واملواقع االعالمية 
فيها،  مبالغ  سلبية  عناوين  غالبا  تنرش  التي 

وعدم االستامع اىل اشخاص غري متخصصني.

■ هل من اسلوب معني يجب اتباعه لالجابة 
عن اسئلة االطفال حول الزالزل والهزات؟

□ هناك مبدأ اسايس يجب اتباعه مع االطفال 
هو االنطالق من الحقيقة. ال يجب بتاتا اخبار 
ال  مثال  الحقيقة.  عن  بعيدة  امورا  االطفال 
يجب ان نقول للولد: "الرسير هو الذي اهتز 
يوم حصول الهزة بل ان نخربه بأن االرض هي 
فيديو  يشاهدون  ونجعلهم  اهتزت"،  التي 

تربية
الشدياق ميرنا 

مصدر الهلع االساسي 
عند اللبنانيني هو بسبب 
تتبع املعلومات املضللة


