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تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

املقال

اوالدهم  بحب  االهل  النفس  علم  يف  االختصاصيون  يطالب  ان  الغرابة  من 
وقبولهم كام هم يف ضعفهم. هذه الدعوة مبنية عىل تجارب شخصية متعددة 
اطفال ومراهقني وراشدين  العمل عىل عالج  الوجه، وهي خالصة مراحل من 

ايضا، عانوا من فقدان الحب يف طفولتهم.
يف  الختصاصيني  مضمونها،  يف  واملتنوعة  املتعددة  التجارب  خالل  من  يتبني 
علم النفس مع عدد كبري من زائري عياداتهم، ان النقص العاطفي املتأيت من 
عن  البحث  اىل  يدفعه  ما  الفرد،  شخصية  يف  توازن  عدم  اىل  سيؤدي  الطفولة 
تعبئة هذا الفراغ املوحش ذاتيا بالنسبة اليه من خالل البحث دوما عن الحب 
نقص  فأي  وحاول.  سعى  مهام  الداخيل  فراغه  ميتىلء  ان  دون  من  حياته،  يف 
عاطفي، خصوصا اذا كان متجذرا يف النفس منذ الطفولة، هو يف النهاية نقطة 
ضعف ال ميكن لصاحبها تجاوزها بسهولة. ومن املمكن تاليا استغاللها بسهولة 
للخداع  للتنمر،  للصدمات،  غريه  من  اكرث  معرضا  الشخص  هذا  ليكون  ايضا، 
لبنان  يف  القارصين  ضد  ميارس  الذي  الجنيس  كاالبتزاز  االفخاخ،  يف  والوقوع 

بنسبة مرتفعة جدا يف عام واحد.
العكس صحيح. وحدها  بل  االنسان،  يحمي  عام ال  بشكل  املجتمع  ويالالسف، 
العائلة هي الحضن املتني الذي يثبت الطفل مع نفسه ويف الحياة، فكيف اذا كان 
هذا الحضن مشبعا بالعاطفة يغرق فيه االطفال وال يكتفون. من هذا الحضن 
الحياة  مواجهتهم صعاب  ولدى  االخرين،  وامام  انفسهم  مع  القوة  سيكتسبون 
مستقبال. الحب كاالميان متاما، من قوته الداخلية فينا نستطيع ازالة العوائق التي 

تعرتضنا يف الحياة، خصوصا الحواجز النفسية املرتاكمة يف دربنا نحو االخر. 
نعم، عىل االقل لنحب اوالدنا. فهم ال يطلبون املزيد منا الن الباقي ال يعنيهم 
الشخصية.  مطالبهم  االخرية من  ورمبا  الثانية  الدرجة  ذلك يف   اطالقا، وسيأيت 
السوء  البناء  سهلة  نقاط ضعف يف شخصيته، سيكون طريدة  من  يعاين  فمن 
الذين يتلذذون يف سحق الغري الكتساب القيمة لحياتهم، بحثا عن قوة داخلية 
مفقودة لديهم. انه رصاع لن يتوقف بني البرش، فهناك دوما َمن يريد التغلب 

عىل غريه، حتى لو كان ذلك باالساءة اليه، للتعويض عن نقص يف ذاته. 
من املهم جدا يف هذه االزمة تحمل االهل مسؤولياتهم ما بعد االنجاب حتى 
يف هذه الظروف الصعبة واملعقدة جدا حاليا، عىل ان يعتربوها فرصة قدمت 
القوة  ونقاط  نقاط ضعفهم  معرفة  بهدف  جديد  من  اوالدهم  الكتشاف  لهم 
فيهم  يكتشفون  علهم  العائيل  الحضن  يف  سجيتهم  عىل  برتكهم  وذلك  لديهم، 
وجوها جديدة مل تساعدهم الظروف السابقة عىل التمعن فيها. الحب مالزم 
لكل نفس، فكيف اذا كان هذا الشخص طفال او مراهقا ضائعا مع نفسه امام 
الحياة وامام االخرين الذين يعرضونه لالساءة باستغالل نقاط ضعفه امام الغري 

وعرب منصات الكرتونية للتشهري به، عرب الدل اىل ما يفتقر اليه باعتباره عيبا.
من عائلته بداية، ما قبل املجتمع، يكتسب الطفل حقوقه الشخصية وحقه يف 
بالرد  نفسه،  الدفاع عن  للمطالبة بحقه يف  القوة  ما يعطيه  ان يحب ويحرتم، 

شخصيا عىل اي اساءة تطاوله.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

لُنحّب أوالدنا

التنّمر اإللكتروني إتسعت دائرته مع الحجر المنزلي
من هم الضحايا وهل يعاقب القانون املرتكبني؟

االطفال واملراهقون ليسوا يف امان يف الحجر املنزيل املتواصل كونهم غري محميني من تعديات االخرين عليهم من بعد، بايذائهم 
نفسيا ومعنويا عرب التنمر الكرتونيا، ليدفعوا مثن رغبتهم يف االنفتاح عىل حياة افرتاضية يتخطون عربها احساسهم بالعزلة

اي اعتداء لفظي، جسدي او معنوي، كالتشهري 
او االبتزاز، خصوصا الجنيس، يف حق القارصين 
يف مقابل الحصول عىل مبالغ مالية، هو جرمية 
يف  التكنولوجي  التطور  مع  القانون.  نظر  يف 
سن  عىل  املجتمعات  اقدمت  افرتايض،  عامل 
قانون الجرائم االلكرتونية لحامية االنسان من 

الجامعة  يف  املحارضة  االستاذة  واملريض 
كلية  يف  النفس  علم  قسم  رئيسة  اللبنانية 
الثاين(  )الفرع  االنسانية  والعلوم  االداب 
الربوفسورة ديزيريه القزي عن دور القانون 
والظروف  الجرائم  مرتكبي هذه  يف مالحقة 

لحصولها. املهيئة  الشخصية 

للغري  املؤذية  السلبية  االنسان  اخيه  مشاعر 
اىل حد تحطيمه نفسيا ومعنويا ارضاء لذاته.

رئيس  يتحدث  العام"  "االمن  مع  لقاء  يف 
العامة  املديرية  يف  العامة  العالقات  شعبة 
مسلم  جوزف  العقيد  الداخيل  االمن  لقوى 
العيادي  النفس  علم  يف  واالختصاصية 

مسّلم: حسابات التواصل االجتماعي
وسيلة الرتكاب الجرائم

■ هل يعترب التنمر االلكرتوين جرمية وفق ما ينص 
عليه قانون الجرائم االلكرتونية املعتمد يف لبنان؟

الجرائم  من  عدد  من  منوذجا  يعترب  التنمر   □
املنصوص عليها يف قانون العقوبات اللبناين، نذكر 
منها: الذم والقدح، الشهادة الكاذبة، جرائم النرش 
النرش  وسائل  ابرزها  عدة  بوسائل  ترتكب  التي 
موضوع املادة 209 ق . م. حيث تم اخريا تعديل 
املعامالت  قانون  العقوبات مبوجب  قانون  مواد 
الشخيص  الطابع  ذات  والبيانات  االلكرتونية 
املتعلقة  "الجرائم  السادس  بنده  يف  لحظ  الذي 
عىل  وتعديالت  املرصفية  والبطاقات  باالنظمة 
قانون العقوبات وقواعد اجرائية متعلقة بضبط 
هذه  اعتربت  وقد  وحفظها".  املعلوماتية  االدلة 
التعديالت الوسائل االلكرتونية وحسابات التواصل 
وسائل  من  لها،  املامثلة  والتطبيقات  االجتامعي 
التنمر  فعل  تشمل  التي  الجرائم  هذه  ارتكاب 

باعتباره جرمية.

■ عىل ماذا ينص هذا القانون؟
□ عىل تجريم ومعاقبة كل من يعالج معلومات او 
بيانات شخصية من دون ترصيح، وكل من يخرق 
او يشوش عىل  برنامج الكرتوين او حاسوب. طاول 
التجريم والعقاب كل من ينتج او يستورد او يضع 
يف الترصف جهازا معلوماتيا او برنامجا من دون 

سبب مرشوع الستخدامه يف جرمية الكرتونية. 

■ كيف متارسون سلطتكم يف هذا املجال، وما هو 
الدور املعطى لكم للتدخل بهدف معاقبة مرتكبي 

هذا النوع من الجرائم؟
□ السلطة املخولة لقوى االمن الداخيل ودورها 
من  التأكد  يف  ينحرصان  الفاعلني  مالحقة  يف 
وضبط  االفادات  اىل  واالستامع  االدعاء  صحة 
والتقنية  الفنية  التعقبات  واجراء  الجرمية  االدلة 
والتحريات التقليدية، توصال اىل كشف املرتكبني 

■ اي ارتكابات تدخل يف خانة الجرائم االلكرتونية؟
□ حدد القانون هذه االرتكابات يف قسمني: 

1- الجرم الذي يرتكب باستخدام وسيلة الكرتونية 
)هاتفـ  حاسوبـ  احد مواقع التواصل االلكرتوين( 

لرتويج املخدرات او التهديد عرب االنرتنت. 
او  تطبيق  او  جهاز  من  يرتكب  الذي  الجرم   -2
او  الكرتونية  كقرصنة حسابات  الكرتوين،  برنامج 

نرش فريوسات.

وجلبهم للمثول امام العدالة بناء عىل الشكاوى 
املقدمة، او اإلخبارات التي يتلقاها مكتب مكافحة 
جرائم املعلوماتية وحامية امللكية الفكرية، عىل 
ان يتم ذلك يف ارشاف الجهات القضائية املختصة. 

■ بأي وسائل تكشفون هذه االرتكابات من خالل 
شكاوى املواطنني، وما هي الوسائل املتاحة امام 

الناس لتقديم هذا النوع من الشكاوى؟
□ هناك العديد من الوسائل التقنية والتقليدية 
لكشف الفاعلني ومالحقتهم عرب افضل الوسائل 
الوسائل املتاحة  بالنسبة اىل  اما  املعتمدة عامليا. 
امام الناس لتقديم الشكاوى يف هذه القضية، فهي 

تتوزع كااليت: 
• الشكاوى التي يتقدم بها املواطنون امام القضاء 
الداخيل  االمن  قوى  مكاتب  عىل  احالتها  ويتم 

بحسب االختصاص. 
الكيانات  او  املواطنني  من  املقدمة  اإلخبارات   •

املعنوية )جمعيات، مؤسسات اجتامعية...(. 
• املعلومات التي نتوصل اليها من خالل تحقيقات 

معينة او يف اثناء الكشف عن مواقع مشبوهة. 
• الشكاوى الفورية يف احد مكاتب االمن الداخيل 
لتتم مراجعة القضاء واخذ اشارته لجهة املبارشة يف 

التحقيق او عدمه. 
• اللجوء اىل خدمة "بّلغ" عىل موقع قوى االمن 
كل  عن  للتبليغ   )isf.gov.lb( الرسمي  الداخيل 
الحوادث التي يتعرض لها املواطنون او يشهدونها 
االلكرتونية.  الجرائم  بها، من ضمنها  يعلمون  او 
والعمل  القضاء  مراجعة  يجب  الحال  هذه  يف 
باشارته. كذلك وسائل التواصل االجتامعي متاحة 
اىل  االرتكابات  هذه  عن  للتبليغ  املواطنني  امام 
فرع الشكاوى التابع لشعبة العالقات العامة يف 
قوى االمن الداخيل عىل العناوين التالية، حيث 
يتم تحويلها اىل مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية 

ملعالجتها: 
https://www.facebook.com/lebisf
https://www.twitter.com/lebisf 
https://www.instagram.com/lebisf

التنمر  من  للحد  املعتمدة  الوسائل  هي  ما   ■
االلكرتوين الذي زادت حدته مع الحجر املنزيل يف 

الفرتة االخرية؟
□ من اهم الوسائل التي تعتمدها املديرية العامة 

عرب  املستمرة  التوعية  الداخيل  االمن  لقوى 

رئيس شعبة العالقات العامة يف املديرية العامة لقوى االمن الداخيل العقيد جوزف مسلم.
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القزي: املتنّمر على الغير
شخصيته ضعيفة
كمشكلة  االلكرتوين  التنمر  دائرة  اتسعت   ■
يتعرض لها االطفال واملراهقون مع الحجر املنزيل، 

ما االسباب والدوافع الرتكاب افعال كهذه؟
مختلف  املنزيل  الحجر  يف  الناس  يعيشه  ما   □
الطبيعية.  حياتهم  يف  يعيشونه  كان  عام  متاما 
كان لكل شخص التزاماته اليومية، كالخروج من 
املنزل كل يوم يف وقت معني للذهاب اىل املدرسة 
او الجامعة او العمل، مع اجندة يومية ملواعيد 
الناس او ملشاريع اخرى. فالناس ما  محددة مع 
كثرية،  بامور  منشغلني  كانوا  املنزيل  الحجر  قبل 
او  يومية  نشاطات  ملتزمني  كانوا  االطفال  حتى 
اسبوعية، اي مل يكن لديهم اوقات فراغ اال نادرا. 
هذا االمر اختلف كليا ما بعد الحجر املنزيل فبات 
الرتكيز عىل وسائل التواصل االجتامعي مللء هذا 
الفراغ تعبريا عام يعيشونه من حاالت فيها الخوف 
االكتئاب.  من  بنوع  الشعور  او  والقلق  والرتقب 
هذه املشاعر يريد الشخص تفجريها يف مكان ما 
وال وسيلة لديه سوى انتقاد االخرين، اما بدافع  
والعزلة  بالوحدة  احساسه  من  انطالقا  او  الغرية 
بسبب ما فرضه الواقع عليه حيث تدفعه مشاعره 
هذه اىل جعل االخرين ان يكونوا مثله، يعيشون 
عزلته واكتئابه. هذه الطاقة السلبية تكون موجهة 
نحو االخر من خالل وسائل التواصل االجتامعي، 

االختصاصية يف علم النفس العيادي واملريض رئيسة قسم علم النفس يف كلية االداب والعلوم االنسانية )الفرع الثاين( 
الربوفسورة ديزيريه القزي.

الشخص املحاط 
بعائلته ال احد يتجرأ على 

التنمر عليه

فعل االذى، ومنهم من يتمعن يف هذا االيذاء 
الطبيعية  الحياة  قدرة سادية. يف  ذلك  باعتبار 
القدرة  هذه  كانت  املنزيل  الحجر  قبل  ما  اي 
موجهة اىل رفاقه يف املدرسة، لكن نتيجة ذلك 
ستتم معاقبته من املسؤولني يف مدرسته. اما مع 
وسائل التواصل االجتامعي حيث ال ضوابط، فال 
احد سيعاقبه ما يفسح له املجال للتعبري سلبا 
تجاه الغري بقدر ما يستطيع ومن دون ضوابط.

■ ما هي االسباب التي تجعل الشخص معرضا 
للتنمر ومن هم االكرث تعرضا له؟

□ هم الذين يفتقرون اىل العالقة مع الراشدين، 
االب واالم بشكل خاص. فالشخص املحاط  يف 
عىل  احد  يتجرأ  وال  بنفسه  ثقة  لديه  عائلته 
فعائلته  يحميه  من  هناك  الن  عليه  التنمر 
تشكل سندا له، منها اكتسب الثقة بنفسه. لهذا 
التنبه لعزلة اوالدهم،  السبب ندعو االهل اىل 
خصوصا املراهقني منهم لعدم تركهم مطوال يف 
يتعرضون  ما  يعرفون حقيقة  االنزواء النهم ال 
له بانفتاحهم الواسع عىل السوشال ميديا واىل 
ماذا سيتعرفون من خالل االلعاب االلكرتونية. 
بينهم وبني  ايجاد خطاب منفتح  ندعوهم اىل 
املراهقة  سن  يف  هم  َمن  خصوصا  اطفالهم، 
الزالة العوائق التي متنعهم من مصارحة اهلهم  
مبا يزعجهم من مضايقات تحصل معهم، عىل 
ان يتقبل هؤالء ضعفهم  يف بادىء االمر بعدم  
توجيه اللوم اليهم. مثال، ان تتجرأ ابنتهم عىل 
مصارحتهم مبا تلقته من كالم غري الئق بها، او ان 
يخربهم ابنهم االحاديث التي سمعها ومل يفهمها 
طالبا منهم تفسريها. لهذه االسباب يجب عىل 
االهل االستفادة من فرتة الحجر املنزيل اليجاد 
حوار مع اوالدهم مل يكن كام يجب من قبل، 

وذلك بهدف اعادة الثقة التي كانت مفقودة.

■ يف حال عدم متكن االوالد من مصارحة اهلهم 
بالتنمر الذي يتعرضون له، اي دالئل تساعدهم 

عىل اكتشاف هذه الحقيقة؟
□ الدالئل كثرية، ابرزها االختالف املفاجىء يف 
ترصفات اوالدهم، كالتشنج والعدائية والخوف. 
يصل هذا االختالف اىل نظامهم املعتاد يف االكل 
والنوم، يغلقون حساباتهم الشخصية عىل وسائل 
حسابا  يفتح  من  ومنهم  االجتامعي  التواصل 
جديدا له، واخريا يعزلون انفسهم وال يرغبون يف 

التحدث اىل احد. يف هذه الحال، لينطلق االهل  
من مؤرش الخوف املفاجىء لدى اوالدهم لتوفري 
مناخ آمن يساعدهم عىل التحدث عام يجعلهم 
مرتددين وخائفني. فال يجوز يف هذا الوضع ان 
يبقى االهل مكتويف االيدي وغري مكرتثني لالمر، 
باعتبار ما حدث مع ابنهم او ابنتهم امرا عابرا. 
من الرضوري جدا ان يشعر الولد باصغاء تام 
لفظي  او  اذى جسدي  او  تنمر  عن  يقوله  ملا 
يبدوا  ومل  االهل  تغاىض  حال  ففي  له.  تعرض 
اصابه،  الذي  االذى  عىل  بالرد  له  مساعدة  اي 
الالعودة  نقطة  اىل  وصلت  قد  املشكلة  تكون 

جرائم االبتزاز الجنسي 
ارتفعت 307.5% بني عامي 

2019 و2020

مختلف الوسائل االعالمية، املرئية واملسموعة، 
عرب  املديرية  تنرشها  التي  التعاميم  اىل  اضافة 
القاء  اىل  اضافة  االجتامعي.  التواصل  وسائل 
واملؤسسات  والجامعات  املدارس  يف  املحارضات 
والجمعيات االهلية والبلديات من عنارص االمن  

الداخيل، حضوريا او عرب االنرتنت.

■ هال قدمتم لنا مناذج عن هذه املامرسات، وهل 
ازدادت فعال نسبتها مع الحجر املنزيل، وما الدور 

الذي قمتم به لردع املتنمرين؟
لتشمل  االلكرتوين  التنمر  مامرسات  تتعدد   □
)نرش  التشهري  )الشتم(،  اللفظي  االعتداء 
مقابل  )يف  ابتزاز  خاصة(،  صور  او  معلومات 
مبالغ مادية او خدمات جنسية بغية عدم نرش 
صور او مقاطع فيديو خاصة(، قرصنة حسابات 

او  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  الكرتونية 
املادي  او  املعنوي  االذى  اللحاق  استخدامها 
ميكن  ال  التي  الطرق  من  وغريها  بصاحبها، 
االنرتنت  لشبكة  املستمر  التطور  مع  حرصها 
ازدادت  بالفعل،  االجتامعي.  التواصل  ووسائل 
الحجر  فرتة  يف  االلكرتونية  الجرائم  نسبة 
الجنيس  االبتزاز  جرائم  خاص  وبشكل  املنزيل، 

 %307.5 مبعدل  النسبة  هذه  ارتفعت  حيث 
واضح  هو  كام  و2020   2019 العامني  بني  ما 
البارز يف هذه  بالنص.  املرفق  البياين  الرسم  يف 
القضية االبتزاز الجنيس يف حق القارصين حيث 
بلغت 11 شكوى عام 2019، و94 شكوى عام 
2020، لرتتفع هذه النسبة يف عام واحد مبعدل  
عىل  اطول  وقت  متضية  بسبب   %754,50
ملرتكبي  سمح  ما  االجتامعي،  التواصل  وسائل 
هذه الجرائم باستغالل هذا الوضع. عىل الرغم 
من اجراءات الحجر املنزيل التي كانت مرافقة 
استمر  املاضيني،  الشهرين  يف  العام  لالغالق 
من  اكرب  وبجهد  طبيعي  بشكل  مكاتبنا  عمل 
السابق، يف مواصلة املحارضات ضمن الضوابط 
الصحية وعرب االنرتنت مع تكثيف العمل لجهة 

التعقبات والتحقيقات الفنية.

او  الطفل  وكأن  االهل  تعاطف  لعدم  كنتيجة 
االمان  بر  خرس  قد  الحال،  هذه  يف  املراهق، 
التي اوصلت  االخري له. املعروف عن االسباب 
بعض املراهقني يف امريكا اىل االنتحار يف السنوات 
االخرية، انها تكمن يف وصولهم اىل نقطة الالعودة 
بسبب تغايض االهل عن املشكلة وما سببه ذلك 
من اذى يف نفوس ابنائهم، وبالتايل كان شعورهم 
بانهم غري محاطني بالعاطفة والحامية، مبعنى مل 
يعد هناك معنى لحياتهم. عندما يفقد الطفل 
حبه لنفسه سيفقد املعنى لحياته. فلنحاول يف 
فرتة الحجر املنزيل تشجيع اوالدنا بكالم ايجايب، 
املدرسية  عالماتهم  معدل  عىل  ادانتهم  بعدم 
ليس  لهم،  بالقول  بعد  من  التعلم  مرحلة  يف 
من الرضوري ان تكونوا االوائل يف صفكم، فال 
منهم  نطلب  الغري وال  مقارنة مع  ندخلهم يف 
ان يكونوا مثاليني. علينا كأهل ان نكون مرافقني 
الوالدنا يف كل املراحل العمرية بدءا بالطفولة، 

ولنحبهم كام هم. 
د. م

والتنمر هو هذه الطاقة، اي الشعور بالقدرة عىل 
تحطيم الغري والرغبة يف تدمريه ونصفها بالسادية.

■ لديه اذا مشكلة مع نفسه اوال قبل مشكلته 
مع االخرين، ما هي اسبابها؟

□ هو يعاين من طاقة سلبية يف داخله ويخاف 

منها يف الوقت نفسه، الخوف من ان تبقى يف 
ذاته وتؤذيه شخصيا، فيوجهها نحو االخر. عادة، 
َمن يقدم عىل التنمر هو شخص ال يثق بنفسه 
عائلته.  من  واالهتامم  الحب  عىل  يحصل  ومل 
تركيبته الشخصية ضعيفة وليك يخفي ضعفه 
هذا يتنمر عىل االخرين ليثبت مدى قدرته عىل 


