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تحقيق
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

حضانة ألطفال عسكريي األمن العام
تعاون ناجح بني القطاعني املدني والعسكري
يعد الشعور باالستقرار لدى املوظفني يف مختلف املؤسسات
من اهم اسباب رفع مستوى االنتاجية يف العمل .وهو ال
يقترص عىل االمور املادية ،بل يتعداها ليطاول اوجه الحياة
االجتامعية والعائلية .وقد يكون اهمها تأمني الرعاية املناسبة
لالطفال خالل فرتة وجود ذويهم يف العمل ليصبح امرا حيويا
السيام مع انخراط املرأة يف سوق العمل

يربز هنا الدور االسايس لدور الحضانة التي مل يعد من املمكن
االستغناء عنها ،نظرا اىل ما توفره لالطفال من مالذ آمن ،ومن برامج
تعدهم لالنخراط يف املراحل الدراسية.
املديرية العامة لالمن العام ادركت اهمية هذا املوضوع ،فلجأت،
كالعديد من الرشكات واملؤسسات ،اىل اقامة قسم لحضانة اطفال
العاملني فيها ،يف خطوة تدخل ضمن برنامج الخدمات االجتامعية
التي تسعى اىل توفريها لعنارصها.

الرائد قاسم :الهدف
تخفيف اعباء العسكريني

الرائد عال قاسم املرشفة من االمن العام عىل
حضانة  ،Bright Start Nurseryتحدثت
عن ما تقدمه هذه الحضانة من تسهيالت
للعسكريني وعائالتهم ،فقالت" :نشأت الفكرة
عام  2018عندما كانت الرائد نرسين شديد
تشارك يف دورة يف االردن ،اطلعت خاللها
عىل التعاون القائم بني القطاعني العسكري
واملدين لجهة انشاء حضانات تستقبل اطفال
العسكريني .بعدما املت بتفاصيل املرشوع
وملست اهميته ،عادت اىل لبنان ونقلت
الصورة اىل املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم الذي وافق عليها فورا وتبناها.
ثم بدأ العمل لوضعها حيز التنفيذ ،وتم
استحداث حضانة تستقبل اطفال عسكريي
املديرية ،يرشف عليها االمن العام ويديرها
مدنيون .كام تم التعاقد مع مدنيني ملساعدتنا
يف هذا املجال كوننا ال منلك فريقا متخصصا.
لذلك وقع االختيار عىل السيدة عال االحمد.

■ من هم املستفيدون من هذه الحضانة؟
□ يف االساس كان االلتحاق بالحضانة محصورا
باطفال العسكريني واقاربهم ،لكن بعدما
اصبح االقبال عليها كبريا جدا ،اضطررنا اىل
حرص االستفادة منها باوالد العسكريني من
دون ذويهم .يف ما بعد فتحت الحضانة ابوابها

من الناحية املادية ،ان البدل الذي يتوجب
عليهم دفعه اىل هذه الحضانة مقارنة
بالحضانات االخرى ،يعترب مبلغا مقبوال جدا.
فهم يدفعون جزءا منه ،يف حني تقوم املديرية
بتغطية الفرق مببادرة شخصية من اللواء
ابراهيم ،علام ان َمن له وضع استثنايئ يعفى
كليا من الدفع .يعد هذا البدل مبلغا رمزيا

احمد :التعاطي االنساني
يظهر عبر محبة االطفال
مديرة الحضانة عال احمد تحدثت عن الربامج
التعليمية والتثقيفية التي توفرها الحضانة
الطفالها من مختلف االعامر ،ليك يصبحوا
جاهزين لالنخراط يف املدرسة ،وبهدف
املتابعة املستمرة لهم ملساعدتهم يف تخطي
اي مشكلة قد يواجهونها.
■ ما هي اهمية التحاق االطفال بالحضانة
عموما؟
□ بعد تجربة طويلة يف هذا املجال ،تبني لنا ان
الطفل الذي يرتاد الحضانة يف سن مبكرة تتطور
لديه مهارات اكرث بكثري من الطفل الذي يبقى
يف املنزل .ملسنا هذا االمر من خالل مقارنات
اجريناها الطفال يف املرحلة العمرية نفسها،
اظهرت ان االطفال الذين التحقوا بالحضانة قد
متكنوا من تطوير مهاراتهم االجتامعية والحسية
والحركية اكرث من غريهم.

الرائد عال قاسم.

تعاقدنا مع اختصاصيني
ملساعدتنا

اذا ما قورن بنوعية الخدمات التي تقدمها
الحضانة والقيمون عليها ومستوى الجسم
التعليمي فيها .من الناحية املعنوية ،من
الطبيعي ان يكون العسكريون اكرث اطمئنانا
عىل اوالدهم عندما يقصدون حضانة يرشف
عليها االمن العام ،وتتوىل ادارتها نخبة من
القيمني عىل هذا املجال.

■ كيف حددتم دوام عملها؟
□ تفتح الحضانة ابوابها عند السابعة صباحا
اي قبل بدء دوام عملنا يف املديرية عند
الثامنة ،وتقفل ما بعد انتهاء الدوام الرسمي
بنصف ساعة ،ما يتيح لنا الوقت الكايف اليصال
اوالدنا اىل الحضانة واخذهم منها ،من دون ان
ترتتب علينا اي مصاريف اضافية.

امام املدنيني الذين اصبحوا اليوم يشكلون
حواىل  %30من اطفالها.
■ ما كان الهدف من وراء هذه الفكرة؟
□ الهدف االسايس هو التخفيف من االعباء
امللقاة عىل كاهل العسكريني ،ماديا ومعنويا.

■ ما هي الفئة العمرية التي تستقبلونها؟
□ كنا قد بدأنا العام املايض باستقبال االطفال
من عمر الستة اشهر وما فوق ،لكن هذا العام
اضطررنا اىل العدول عن ذلك بسبب جائحة
كورونا ،فاملناعة لدى االطفال يف هذه السن
تكون ضعيفة جدا .لذا بتنا نستقبل االطفال
من عمر السنة .اما بالنسبة اىل العام الدرايس
الجديد الذي يبدأ يف ايلول املقبل ،فلم نقرر
بعد السن التي سنعتمدها يف انتظار ما
سيكون عليه الوضع الصحي يف البلد .علام ان
رخصة الحضانة تسمح لها باستقبال االطفال

مديرة الحضانة عال احمد.

جمعنا عنوان عريض
هو االنسانية
من عمر االربعني يوما او حتى اقل يف حاالت
معينة ،لكن الوضعني الصحي واالقتصادي يف
البلد ال يسمحان لنا بتوسيع نطاق عملنا يف
هذه املرحلة.

■ ما كان اثر الجائحة عىل الحضانة؟
□ استنادا اىل قرار وزارة الصحة ،نستقبل
اليوم  %50فقط من قدرتنا االستيعابية التي
تصل اىل  100طفل .كام ان الجائحة رفعت
منسوب الخوف لدى االهايل عىل اطفالهم
بشكل كبري ،ودفعتهم يف املراحل االوىل اىل
عدم ارسالهم اىل الحضانة حتى بعد انتهاء
مدة االقفال التام .هذا االمر تفهمناه متاما،
وقمنا باتخاذ االجراءات الالزمة لطأمنتهم اىل
صحة اوالدهم ،اذ كنا نعيد الطفل اىل منزله
فورا يف حال ظهرت عليه اية اعراض
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مرضية مهام كانت بسيطة ،ونجري
فحوص  PCRلكل العاملني يف الحضانة
اذا علمنا بأن احدا من االهل خالط مصابا
بكورونا.
■ اي لغة تعتمدون يف تعليم االطفال؟
□ بالنسبة اىل االعامر الصغرية اي ما دون
السنتني ،فهم يتلقون املواد بشكل دوري
بني اللغتني الفرنسية واالنكليزية اضافة اىل
نصف ساعة يوميا مخصصة للغة العربية.
بعد هذا العمر ،تقع عىل االهل مسؤولية
اتخاذ القرار لجهة اعتامد اللغة التي يريدون
ان يتابع طفلهم اعتامدها تبعا للمدرسة
التي سيقصدها.
■ كيف تعاطت الحضانة مع ازمة كورونا؟
□ لقد اتبعنا بشكل دقيق ارشادات ورقة
العمل التي وردتنا من وزارة الصحة والتي
تتعلق بالفريوس ،كام ساعدنا اطفالنا عىل
اتباع الطرق الصحيحة يف غسل اليدين
والسعال واحرتام التباعد االجتامعي وغريها.
عمدنا ايضا اىل وضع برنامج عمل يومي
مكثف البقاء االطفال يف حالة انشغال
متواصل ،ليك نبعدهم عن كل ما يجري
من حولهم .كنا نراهم يعودون بعد االقفال
التام اىل دار الحضانة بفرح عارم بعد فرتات
الضغط والكبت التي عاشوها ،تواقني اىل
رؤية رفاقهم وصفوفهم ومعلامتهم والقيام
بالنشاطات التي اعتادوا القيام بها.
■ كيف اثرت الجائحة عىل نفسية االطفال؟
□ املشكلة االخطر ظهرت لدى الجيل الجديد
الذي ابرص النور خالل فرتات الحجر ،فهو ولد
وعاش يف املنزل من دون ان يعارش احدا ،ما
خلق لديه خوفا من العالقات االجتامعية
ومشكالت يف النطق .فالكالم يحتاج اىل
مجهود ال يريد القيام به .يف عمر متقدمة
اكرث ،رأيناهم ميضون اوقاتا طويلة عىل
هواتفهم الخليوية او العابهم االلكرتونية
التي حولتهم اىل متلقني اكرث منه مبادرين،
وقد نتجت من ذلك مشكالت تطلبت
مساعدة اختصاصيني نفسيني ملعالجتها.

■ كيف تترصفون يف حاالت مامثلة؟
□ عندما نالحظ حاالت خاصة تظهر عىل
ترصفات طفل معني تجعله يبدو مختلفا
عن االخرين ،نستعني باختصاصيني للتأكد
من هذا االمر ،ثم نتواصل مبارشة مع
اهله الطالعهم عىل املوضوع ونطلب
منهم عرضه عىل اختصايص لتشخيص
حالته.
■ كيف تقييمني تجربتك مع القطاع
العسكري؟
□ لقد جمعنا عنوان عريض وهو االنسانية،

وهذا ما ادى اىل نجاح هذا التعاون .ان
نتيجة التعاطي االنساين سواء من قبل
العسكريني او املدنيني ،يظهر من خالل
محبة االطفال لهذه الدار وتعلقهم بها.
■ كيف كان تجاوب النساء يف االمن العام
مع هذه املبادرة؟
□ ملسنا منهن ثقة كاملة بنا وطأمنينة
حيال وضع اطفالهن ،وهو امر يزداد يوما
بعد يوم بدليل الطلبات الكثرية التي بدأنا
نتلقاها لحجز اماكن لالطفال منذ االن
للعام املقبل.

أﻧﺎ ﻃﻔﻞ /ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺤﺖ  18ﺳﻨﺔ
ﺘﺄﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ اﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻣﻦ ّ
ﺣﻘﻲ ﺗِ ﱠ

ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻹﺳﺎءة
وﻛﻮن ﻣﺤﻤﻲ/ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ّ

اﻷﻣﻨﻴﺔ
وﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ
ّ

اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠّﺒﻨﺎين

الحضانة
روضة االطفال او الحضانة ،او
 Kindergartenباالملانية ،مصطلح وضعه
العامل االملاين فريدريك فروبل ،بعدما
اطلقه عىل مؤسسة االلعاب والنشاطات
التي انشأها عام  1837يف الريف االملاين
بادبالنكنبريج ،كتجربة اجتامعية لالطفال
تنقلهم من املنزل اىل املدرسة .قصد فروبل
بذلك ،انه يجب العناية باالطفال والعمل
عىل تغذيتهم يف حدائق االطفال ،مثل
النباتات يف الحديقة.
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠّﺒﻨﺎين

