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تربية

املاضية. بحمل اوالدهم عىل  لبنان يف االشهر  الفت جدا ومقلق رؤية اطفال يشاركون اهلهم يف تظاهرات غطت ساحات 
اكتافهم، كان االهل يحّملونهم اعباء مل يتمكنوا هم من تحّملها. السؤال البديهي بعد مشاركة االطفال يف صنع الحدث يف لبنان، 

خصوصا بعد اهتزاز صورة البطل يف اذهانهم، اين هم االن من مفهومهم للدولة واملجتمع؟

النفسيني،  االختصاصيني  نظر  يف  مرضا،  ليس 
داموا  ما  التظاهرات  يف  االطفال  مشاركة 
امليسء  من  املقابل،  يف  لكن  اهلهم.  برفقة 
جدا انزالهم اىل الشارع من دون رشح اسباب 
وسائل  وتأمني  منه،  والهدف  احتجاجهم 
خالله،  من  التعبري  ووسائل  معهم  الحوار 
باعتبار هذه الخطوة هي الحل الوحيد لكل 
هذه  يف  االطفال  لها  يتعرض  التي  املشكالت 

االيام. 
آذان صاغية  وجود  هو  اليوم  اليه  نحتاج  ما 
التعامل  كيفية  ملعرفة  واملدرسة  البيت  يف 
تظهر  لن  التي  الصدمة  بعد  ما  اعراض  مع 
يف الوقت القريب كام يتوقع، حيث سيالحظ 
االهل وجود اضطرابات سلوكية عند اطفالهم 
ستفرض عليهم استشارة اختصاصيني نفسيني.
باتت  بعدما  الفرتة  بعد هذه  فعله  ما يجب 
نعيد  ان  املجتمع ككل، هو  االنا مهددة من 
االكرث  كونهم  صحيح   بشكل  اطفالنا  بناء 
السلبية،  وانعكاساته  بالواقع  للتأثر  عرضة 
كيف  املعييش.  بالوضع  املرتبطة  خصوصا 
سنحميهم من الذي تنقله شاشات التلفزيون 
ووسائل التواصل االجتامعي يف غياب الرقيب 

يف البيت؟ 
االهل  النفسيون  االختصاصيون  ينصح 
نظر  يف  الواقع  لتربير  الكذب  من  باالبتعاد 
شعورهم  اليهم  ينقلوا  ال  ان  عىل  اطفالهم، 
بالعنرصية والحقد والكراهية، الن االمر مؤمل 

جدا لديهم.
عىل  املقلقة  وابعادها  القضية  هذه  عن 
لبنان وكيفية حاميتهم من  مصري االطفال يف 
ارتدادات هذا الواقع عليهم مستقبال، حاورت 
النفس  علم  يف  االختصاصية  العام"  "االمن 
واالدراكية  املسلكية  املقاربات  ويف  العيادي 

بعد نزولهم إلى الشارع للتظاهر؟
كيف نحمي أطفالنا في الفترة املقبلة؟

االطفال يف التظاهرات اذا كانوا برفقة االهل. 
لكن هذه املشاركة تشرتط افهامهم االسباب 
مشاركة  قرار  اتخاذ  اىل  االهل  دفعت  التي 
حدث  كام  التظاهرات  هذه  يف  اطفالهم 
ارشاك  واالم  االب  قرر  هدف  وألي  اخريا، 
هذا  صنع  يف  او  الفعل،  هذا  يف  اوالدهام 
الحدث، اي ما هو دور الطفل يف هذا املكان 
بالذات من اجل االحتجاج. الحوار مع االوالد 
اعتربه  بشكل  الحال  هذه  يف  جدا  رضوري 
من اهم الخطوات لتنمية شخصياتهم. لكن 
االطفال  انزال  جدا  امليسء  من  املقابل،  يف 
للقيام بفعل ما يف الشارع من دون افهامهم 
والهدف  هذه  ملشاركتهم  الحقيقي  املعنى 
الظرف،  هذا  يف  االهل  واجبات  فمن  منها. 

عىل  فيه  يعتمد  ال  اوالدهم  مع  حوار  فتح 
ايضا.  واجباتهم  بل  فقط،  حقوقهم  تحديد 
فعله  عليهم  ما  نعلمهم  ان  علينا  ان  مبعنى 
يف املجتمع، ال ما يجب ان ينالوه منه. هذا 
الدور الكبري يف حياة االطفال تتواله املدرسة 
ناحية  من  وذلك  لوحدهم،  االهل  ال  اليوم 
االوالد  مطالبة  مقابل  ان  عىل  التوعية 
بها،  القيام  عليهم  واجبات  هناك  بحقوقهم 
وبشكل  والرفاق،  واالهل  السلطة  كاحرتام 

حّمل االهل اطفالهم اعباء املطالبة بحقوقهم التي مل تكن مؤّمنة.االختصاصية يف علم النفس العيادي ويف املقاربات املسلكية واالدراكية لالمراض العقلية جيزيل غالب.

اهتزت صورة البطل 
في اذهان اطفال لبنان

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

من  الحامية  ويف  له،  الصحي  التأمني  ويف 
العنف االرسي بشكل خاص. من خالل التزام 
للطفل  الحق  اعطى  االتفاقية،  هذه  لبنان 
اللبناين يف املطالبة بحقوقه واملشاركة يف كل 
نشاط يؤّمن له هذه الحقوق. فاالطفال عادة 
السلبية،  وانعكاساته  بالواقع  تأثرا  االكرث  هم 
خصوصا االقتصادية املرتبطة بالوضع املعييش 
للمواطن يف حال تقاعست الدولة عن تأمني 
التي  العناوين  اهمية  رغم  الحاجات.  هذه 
طرحها الحراك الشعبي االخري، فقد غاب عن 
الطفل  العاملي لحقوق  اليوم  تاريخ مهم هو 
كل  من  الثاين  ترشين   20 يف  يصادف  الذي 
االحتفالية  هذه  عن  الغياب  ان  اعتقد  عام. 
الحراك بعناوين  حدث سهوا بسبب انشغال 

اخرى.

عىل  ستنعكس  التي  املخاطر  هي  ما   ■
التظاهرات  يف  اهلهم  شاركوا  الذين  االطفال 
االخرية، تحديدا عىل شخصياتهم ومفاهيمهم 

الذاتية عن الدولة واملجتمع واالنسان؟
□ اذا الحظ االهل وجود اضطرابات سلوكية 
انعدام  او  كاالرق  الصغار،  اوالدهم  لدى 
او اصابتهم باوجاع تكون  الشهية عىل االكل 
باستشارة  عليهم  تشنجات  نتيجة  عادة 
االعراض  هذه  ان  علام  نفسيني،  اختصاصيني 
نسميه  ما  فهناك  قريب.  وقت  يف  تظهر  لن 
يف علم النفس ما بعد الصدمة، اي يف الفرتة 
يف  العنف  ازدياد  ناحية  من  تليها،  التي 
ترصفاتهم مصحوبة بتشنج وقلق زائدين. اما 
فمن  الدولة  عن  العام  املفهوم  يخص  ما  يف 
املؤكد انه تزعزع، الن صورة االشخاص الذين 
عاشه  ما  فمن خالل  تشوهت.  اليها  يرمزون 
التظاهرات  يف  اهلهم  شاركوا  الذين  الصغار 
اهتزت  منه،  يعانون  واقع  عىل  كاحتجاج 
االطار  بحسب  اذهانهم  يف  البطل  صورة 
عىل  االحتجاج  قبل  ما  اليه  ينظر  كان  الذي 
رموزه،  من  البطل  هذا  كان  الذي  الواقع 
يسمعونه  ومبا  اهلهم  مبواقف  تأثرا  وذلك 
امرار  واالم  االب  عىل  الحال،  هذه  منهم. يف 
بهدف  الحوار معهم  اوالدهم عرب  اىل  رسائل 
ايجاد تربير للبطل املهزوم يف نظرهم بالقول 
ايجاد  املهم  منه.  اقوى  الظروف  كانت  مثال، 

مربرات لالطفال يك ال تبقى صورة البطل 

املراهقني،  عند  الصحة  واحرتام  االخر،  عام، 
مثال كعدم تعريض حياتهم للخطر يف قيادة 
التدخني  او  الكحول  رشب  يف  او  السيارات 
اختيار  نوعية  يف  او  املخدرات  تعاطي  او 
املجال،  هذا  يف  الرضوري،  من  االصدقاء. 
التحدث اىل االوالد، خصوصا املراهقني منهم، 
باسلوب بعيد من الوعظ. من اجل ان نتلقى 
منهم ملعرفة ما لديهم ومباذا يفكرون، علينا 
ان نشعرهم بالراحة ملساعدتهم عىل اخراج 
ما لديهم، لنسهل عىل انفسنا مشقة الحوار 
مع  الحوار،  رضورة  الرضورة،  هذه  معهم. 
تأمني وسائله ووسائل التعبري من خالله، هي 
الحل الوحيد لكل املشكالت التي يتعرض لها 

االطفال يف هذه االيام.

بعد  الطفالهم  االهل  حّملها  اعباء  اي   ■
يف  معهم  للمشاركة  االكتاف  عىل  حملهم 
تظاهرات واحتجاجات يف الشارع كام حصل 

اخريا؟
مسؤولية  اطفالهم  يحّملون  هم  طبعا،   □
يف  بها  املطالبة  وكيفية  بحقوقهم  املطالبة 
بلدهم. فاذا عدنا اىل ما تنص عليه االتفاقية 
الهوية  يف  كالحق  االنسان،  لحقوق  الدولية 
واملشاركة، سنجد  والحامية  والصحة  والتعلم 
انفسنا كلبنانيني بعيدين كل البعد مام نصت 
عليه هذه االتفاقية من حقوق يجب ان تؤّمن 
للطفل منذ اعالنها يف 20 ترشين الثاين 1989، 
التي  الهوية  ويف  التعلم  يف  حقه  خصوصا 
تطالب بها االم اللبنانية املتزوجة من اجنبي، 

االنا مهددة اليوم 
اللبنانيني  ألن معيشة 

باتت مهددة

رأت  التي  غالب  جيزيل  العقلية  لالمراض 
عالجا  اخريا  الساحات  يف  اللبنانيني  رصاخ  يف 

نفسيا جامعيا لهم.

■ ماذا قال لك املشهد االخري الطفال شاركوا 
اهلهم يف التظاهر يف الشارع؟

□ عىل الصعيد النفيس، ليس مرضا ان يشارك 
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ان  نعرف  ان  علينا  مشوهة.  اذهانهم  يف 
الطفل من عمر سنة، هو قادر عىل ان يفهم 
ان  ايضا عىل  قادر  وهو  من حوله  يجري  ما 
من  االبتعاد  علينا  لذا،  الصورة.  ويحلل  يعرّب 
الكذب من اجل ايجاد تربيرات له ملا يحصل 
من حوله. عىل االهل هنا، التوجه مبارشة اىل 
االجتامعية  الرتكيبة  بتفسري  املوضوع  صلب 
والتي  عدة  طوائف  من  املكونة  لبنان  يف 
افرادها،  بني  احيانا، رصاعات  تحدث  بسببها 
وذلك من وجهة نظر كل عائلة وفق انتامئها 
الشخيص او السيايس، رشط االبتعاد يف حوارنا 
مع االطفال من العنرصية والحقد والكراهية 
فالكراهية  اوالدهم.  اىل  االهل  ينقلها  التي 
توّلد يف النفس غضبا داخليا مؤملا جدا للطفل 

ال يصب يف مصلحته اطالقا.

الحالية  الظروف  يف  اطفالنا  نحمي  كيف   ■
تحديدا مام تنقله شاشات التلفزيون ووسائل 

التواصل االجتامعي؟
بعدم  اوال،  الرقيب.  دور  االهل  بلعب   □
تشغيل جهاز التلفزيون وابعاد االطفال عنه 
ترفيهية  وبنشاطات  بدروسهم  باالنشغال 
ثانيا، بوضع وقت محدد لالوالد  ثقافية.  او 
التواصل  وسائل  عرب  برفاقهم  لالتصال 

يتواصلون  االجتامعي، رشط معرفة مع من 
توعية  االهل  عىل  يتحدثون.  ماذا  وعن 
اوالدهم عىل عدم التأثر بكل ما يشاهدونه 
ومبا يسمعونه عرب وسائل التواصل االجتامعي 
من مشاهد عنف او تنمر لحاميتهم من هذا 
االذى باعتباره مشكلة يف حد ذاتها اوصلت 
بعض االطفال، خصوصا املراهقني منهم اىل 
ما  اىل  بكالمي  ساعود  لحياتهم.  حد  وضع 
حدده مخرتع الفايسبوك الذي يقول بشكل 
واضح ان عىل املشرتك يف حساب الفايسبوك 
هذا  من  الرغم  عىل  عاما.   13 يبلغ  ان 
التنبيه، نجد اطفاال يف عمر 7 سنوات لديهم 
صفحات خاصة عىل الفايسبوك. مشكلتنا يف 
هذا املوضوع هي يف انفتاح االطفال يف سن 
االجتامعي من  التواصل  مبكرة عىل وسائل 

دون وجود رقيب يف البيت.

■ اي جيل من املمكن ان يفرزه ما حدث يف 
الشارع اللبناين اخريا؟

□ من حسنات ما حصل اخريا، اعتبار الرصاخ 
الذي مأل الشوارع يف لبنان يف االشهر املاضية 
عالجا  مبارشة  التلفزيون  شاشات  عرب  ونقله 
اخراج  خالل  من  للبنانيني،  جامعيا  نفسيا 
غضبهم ونقمتهم عىل الواقع. لكن يف املقابل، 
حني يصل الغضب اىل حده االقىص فيام االذان 
غري مصغية، سيتخذ هذا الشعور منحى اخر 
االن  املطلوب  لذا،  العنف.  نحو  بالتوجه 
واملريب  واالب  االم  عند  صاغية  اذان  وجود 
والرتبويني  النفسيني  واالختصاصيني  واالستاذ 
لحل كل املشكالت الطارئة بالحوار، عىل ان ال 
نطالب باكرث من ذلك. فاالنا مهددة يف الوقت 
الحارض عند االساتذة والعامل ألن معيشتهم 
باتت مهددة، وألن صورة االنسان عن نفسه 
بعالقته  ككل،  املجتمع  من  مهددة  اصبحت 
مع رئيسه يف املدرسة او يف العمل او حتى يف 

البيت، هذا القلق سيالحق الجميع.

اطفالنا  بناء  العادة  نفعل  ان  ينبغي  ماذا   ■
بشكل صحيح ما بعد هذه الفرتة؟

دوما  ومرافقتهم  معهم،  الحوار  اعتامد   □
التوتر  اخراج  عىل  ومساعدتهم  لتطمينهم، 
الفنية،  والنشاطات  الرياضة  عرب  ذواتهم  من 
من  بعيدة  بناءة  بوسائل  امامهم  والتعبري 
القسوة. اذا اردنا التحدث امامهم عن رهاب 
املدرسة فلنتحدث مبوضوعية عن هذا االمر، 
اختصاصيني يف هذا  نطلب مساعدة  ان  عىل 
الطفل عىل  تشجيع  االقدام عىل  مع  املجال. 
والرغبة  الحامسة  وخلق  البيت  يف  التعلم 
ال  ان  رشط  القسوة،  من  بعيدا  داخله،  يف  
يف  رفاقه  عن  علميا  يتميز  ان  منه  نطلب 
املدرسة  التقدم يف  تشجيعه عىل  بل  الصف، 
بحسب قدراته. كذلك علينا ايضا تنمية حس 
االستقاللية لديه. يف املقابل، عىل االهل وضع 
خاصا  اطارا  يكون  البيت  يف  داخيل  نظام 
يتزعزع  ال  ان  رشط  ضمنه  للعيش  للطفل 
احيانا،  نطالب  لذلك  بتجاوزه.  له  يسمح  وال 
عالقة  يف  بالجدية  نفسيني،  كاختصاصيني 
اعترب ذلك قسوة، رشط  باوالدهم ولو  االهل 

ان تصدر عنهم  بليونة تعرّب عن عاطفة. املشكلة يف انفتاح االطفال عىل وسائل التواصل االجتامعي من دون وجود رقيب.

نطالب االهل ببعض 
القسوة احيانا شرط التعبير 

بعاطفة عنها 


