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النزاعات املسلحة وآثارها على األسرة
فهرس:
أوال :توطئة
ثانيا :األسرة العربية  :الضحية األولى للحروب والنزاعات املسلحة
ثالثا :التجربة اللبنانيبة في احلروب والنزاعات املسلحة ,منوذجا
رابعا :احللول املقترحة لتخفيف نتائج احلروب والنزاعات املسلحة على األسرة
خامسا :أهم التدابير التي ميكن تنفيذها على الصعيد العالم العربي
سادسا :التوصيات لتحسني وضع األسرة العربية ومتكينها في ظل التحديات التي تواجهها في العالم املعاصر
أوال» :توطئة
شهد العالم حروبا»ضارية ومتتالية خالل القرن املاضي ,ساهمت بإبادة شعوب و تهدمي بالد ,وتهجير الناس من
أوطانهم .وألن العالم بأسره تأثر بنتائج هذه احلروب ,بدأ السعي بعد والدة ما عرف باملجتمع الدولي ,إلى تنظيم
األعمال العسكرية جلعلها أقل ضررا» ,على األقل بالنسبة للمدنيني األبرياء .فكان أن وضع القانون الدولي اإلنساني,
الذي يسمى أيضا قانون «النزاعات املسلحة»،وهو مجموعة املبادئ والقواعد التي حتمي ,في زمن احلرب ,األشخاص
الذين ال يشاركون في األعمال العدائية أو الذين كفّوا عن املشاركة فيها ,مثل اجلرحى والغرقى وأسرى احلرب..
وإن كانت احلماية مبدأ يتنافى مع مناخ احلروب ,إال أن هذا القانون يهدف إلى احلد من استخدام العنف أثناء احلرب,
أو من اآلثار الناجمة عنها  .ويعتبر هذا القانون فرعا من فروع القانون الدولي العام حلقوق اإلنسان ،غرضه حماية
األشخاص املدنيني في حالة نزاع مسلّح وحماية املمتلكات واألموال واملنشآت التي ليست ذات طابع عسكري* .
ولقد كان للمرأة والطفل حصتهما في هذه اإلتفاقيات  ,إذ نصت أتفاقية جنيف للعام  1949على
حماية النساء من اإلعتداء على شرفهن وعلى األخص من املعاملة املهينة واملذلة واإلغتصاب والبغاء
القسري أو أي نوع من اإلعتداء املشني .هذا وتعتبر ما تتعرض إليه املراة خالل النزاع املسلح  ,انتهاكا»
حلقوق اإلنسان ,وللمبادئ األساسية للقانون الدولي حلقوق األنسان ,والقانون الدولي اإلنساني.
لكن لألسف فإن هذه القوانني لم تشكل رادعا قويا» للجهات املتحاربة ,وخصوصا» ان املعتدي ال يفرق بني املدني
والعسكري ,واملرأة والرجل ,والطفل والعجوز .وقد تتالت املؤمترات الدولية التي تستنكر ما يلقاه املدنيني من عنف
وتهديد ,وإعتداء على النساء .ومنها املؤمتر العاملي للمرأة في بيجني  4و  5ايلول  ,1995الذي أشار (( الى عواقب
النزاع املسلح واالرهاب بشكل خاص على النساء والبنات ..ومتيز ذلك في اشكال العنف ،وتفاقم ذلك بسبب ما يترتب
على النزاعات املسلحة و االحتالل االجنبي من عواقب اجتماعية اقتصادية وصدمات نفسية تالزمهن طيلة حياتهن )).

* من أهم النصوص واملعاهدات الدولية ,التي تندرج في هذا األطار:
اتفاقيات جنيف 1949 »7UMF63/nsf/htmlall.HYPERLINK «http://www.icrc.org/web/ara/siteara0اتفاقية جنيف األولى حتمي اجلرحى ,واجلنود,
واملرضى في احلرب البرية.
 »5NSLH8/nsf/html.HYPERLINK «http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0اتفاقية جنيف الثانية حتمي اجلرحى ,واملرضى,
واجلنود الناجني من السفن الغارقة في وقت احلرب.
 »5NTANG/nsf/html.HYPERLINK «http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0اتفاقية جنيف الثالثة تنطبق على أسرى احلرب
 »5NSLA8/nsf/html.HYPERLINK «http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0اتفاقية جنيف الرابعة توفر احلماية للمدنيني ,مبا
في ذلك األراضي احملتلة.

و إذا كان األب يشارك في احلرب ,واألم تتعرض للعنف واإلغتصاب ,واألوالد يقذفون بالقنابل ,ويعيشون مناخ
اخلوف والقلق على أرواحهم ,وأرواح أحبائهم ,بالتالي فإن الضحية األولى للحروب والنزاعات املسلحة هي اخللية
األسرية بكل أفرادها ,فما املدنيني سوى مجموعة أسر يعيشون في بلد واحد ,ويتقاسمون املعانات في فترات احلرب.
إن العائلة التي تعتبر اخللية األولى في املجتمع البشري ,قد مرت بتحوالت متعددة ,وتلونت بألوان التاريخ
والظروف  ,إلى أن أخذت مفهومها الكامل وأبعادها اإلنسانية والروحية في زمننا احلديث ,واعتبرت حقا»
أساسيا» من حقوق الفرد البشري .وهي مكون إجتماعي يهدف بجميع أبعاده إلى احملافظة على النوع
البشري ,والعمل على تطويره وتقدمه ,فاألسرة في عصور ما قبل التاريخ ,كانت وحدة تطغى عليها الضرورة
املادية ,حيث كانت غريزة البقاء التي يقويها اإلحساس الغريزي باإلنتماء جتمع بني أعضاء األسرة.
إن هذه العائلة التي نشأت تلبي ًة للظروف اإلجتماعية ,تتعرض إلى الكثير الكثير من أسباب التي تدفعها نحو التراجع.
ولكن تبقى العائلة ,كما يقول هرفي بازان « املكان الوحيد الذي يجري فيه دم واحد في شريان اآلخر .فمن هذا الشريان
املضخ دمه صافي أحيانا»,والفاسد أحيانا» أخرى ,نتواصل في ألياف العائلة مبرها وحلوها ونكساتها وتفككها».
ثانيا :األسرة العربية  ,الضحية اإلولى للحروب والنزاعات املسلحة
 يواجه عاملنا العربي حتديات كبيرة ،من بينها:•وجود  100مليون أمي بينهم  %60من النساء.
•حجم اإلنفاق على الصحة  %2بينما هو عامليا» .%11
•معدل البطالة  10.7حيث احلاجة لتوفير  85مليون فرصة عمل من أجل تخفيض البطالة.
•حجم االستثمار على االختراعات العلمية  0.14من الناجت احمللي ،بينما هو  2.9في اليابان.
•امللحقون في الفروع العلمية  %11بينما هم في الدول الصناعية .%45
•االختراعات املسجلة في أرجاء املنطقة  400بينما هي في الواليات املتحدة األميركية .134.000
•إن عدد الكتب املترجمة منذ القرن التاسع ميالدي  10.000أي ما يساوي ما يترجم بسنة واحدة في
إسبانيا.
كما يشترك العالم العربي مع عموم بلدان العالم الثالث في حتمل العبء األكبر من سلبيات منط النمو السائد
في العالم ،حيث تشكل منطقتنا إحدى أكثر نقاط العالم حرارة وتفجرا» ،فباتت آثار العوملة في الشرق
األوسط مرادفة حلرب األديان والفوضى والتطرف واألصولية في ظل تصلب فكر صهيوني بائد يسانده عدم
الفهم أو عمى بعض الدول املستمر في رفض تطلع شعب عربي فلسطيني حلقوقه وحلقوق الشعوب العربية.
 في مواجهة هذا الواقع تشهد الدول العربية انتشارا» واسعا» ملفاهيم التنمية عبر منظمات املجتمع املدنيومراكز األبحاث والوزارات املعنية .لقد كثرت التقارير حول الفقر ومعدالته وكيفية محاربته ،ولقد توزعت
املشاريع إلى اهتمامات مفصلية كتمكني األسرة واملرأة والتنمية والشفافية ومحاربة الفقر والفساد واحلكامة
اجليدة والبيئة وتعزيز دور املنظمات احلقوقية واجلمعيات ذات الصلة بالدفاع عن حقوق اإلنسان عبر رسم
خطط عمل تنموية ومن ضمنها أهداف األلفية .ولقد صدرت التقارير الوطنية في الدول العربية حول كيفية
تنفيذ هذه األهداف بالتعاون بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارتي الشؤون االجتماعية والصحة العامة.
ولقد انفرد التطرق ألوضاع الألسرة العربية في ظل احلروب والنزاعات املسلحة بإهتمام خاص .واستقل نوعا
ما عن موضوع العنف األسري والذي يتناول أشكال العنف اجلسدي ,واملادي واملعنوي في اإلسرة واملجتمع.
ويعود هذا اإلهتمام لواقع أن العالم العربي ,الذي يشكل منطقة سلخنة جدا» منذ ما يزيد عن ستني عاما»,
حيث تتعرض الشعوب العربية حلروب عدة بعضها إقليمي وبعضها نزاعات مسلحة داخلية ,وكانت الألسرة

دائما» ضحية رئيسية لهذه احلروب والنزاعات املسلحة إلى جانب سائر املدنيني ومن ضمنهم املرأة.
ولقد تفاقمت أبعاد وآثار هذه احلروب والنزاعات املسلحة ,على األسرة وباقي أفراد املجتمع في املنطقة العربية ,في ظل
ما وصف باحلرب ضد اإلرهاب الدولي بقيادة الواليات املتحدة األميركية في أعقاب أحداث  11أيلول /سبتمبر ,في
الوقت الذي يستمر االحتالل والعدوان اإلسرائيلي وتتواصل جرائمه ضد الشعب العربي في فلسطني و لبنان واجلوالن.
ويتواصل العدوان على العراق ,والذي أسفر عن قتل تشريد املاليني من أهله في ظل انفالت أمني واقتتال داخلي .إضافة
إلى هذا تشهد املنطقة ,نزاعات مسلحة داخل عدد من البلدان العربية يتقاتل فيها أبناء الوطن الواحد وأصحاب القضية
الواحدة  .وبني تلك احلروب العدوانية والنزاعات املسلحة تتفاقم اآلثار السلبية على االقتصاد واملجتمع واألسرة في
الوطن العربي وهو ما تظهر عواقبه السلبية في بنية األسرة العربية و وظائفها وأمنها النفسي واالجتماعي واالقتصادي.
إن هذه احلروب اخلارجية والداخلية تنطوي على مخاطر كبيرة كالقتل والتدمير والتهجير وتدمير البنى التحتية التي تلقي
بظاللها على املجتمع بشكل عام وعلى االسرة بشكل خاص ,فاألسرة العربية هي أولى ضحايا اإلرهاب اإلسرائيلي الذي قسم
األسرة الواحدة  ،وشرد أفرادها وجعل التواصل بينهم مقطوع ًا إال بالصراخ عبر األسالك الشائكة وحقول األلغام .ان اثر
احلروب والنزاعات املسلحة على االسرة غير منفصل او معزول عن اثارها على املجتمع بشكل عام واالقتصادي بشكل خاص.
أوضاع العائلة العربية في الظروف العادية:
إن العائلة العربية ال تزال متماسكة ,بالقياس بحالتها في البلدان الغربية ,لكنها تواجه حتديات متعددة األشكال واألوجه,
ومنها حتوالت إجتماعية وثقافية التي صاحبت التحوالت اإلقتصادية للعوملة املعلصرة  ,وأدت إلى تزايد الفقر وانتشار
البطالة وتدني نوعية القدرات البشرية وتزايد حدة التفاوت الطبقي وتعرض األسرة لتبدل القيم في البيئة املجتمعية نتيجة
لسيادة القيم املادية وتغليب املصالح الفردية واضطراب املعايير التي يقاس على أساسها السلوك ،وتعرض العالقات
األسرية للتفكك وتقلص أوقات التفاعل األسري وزيادة مظاهر العنف األسري املادي واملعنوي وخاصة ضد اإلناث
واألطفال ،وسيادة النظام األبوي وتأثيره على تنشئة األبناء على الطاعة دون احلوار والنقد مما يفقدهم القدرة على
التواصل واملشاركة اإليجابية في احلياة السياسية وممارسة الدميقراطية التي تصبح شعار ًا بال مريدين في املجتمعات
العربية .وتتأثر وظائف األسرة التقليدية حينما تفقد قدرتها على إشباع حاجات أبنائها املادية واملعنوية ومن ثم تفقد
انتماءهم إليها ألن االنتماء عملية نفسية جدلية تتحقق بني الفرد واجلماعة التي حتقق له اإلشباع ،ويؤدي هذا إلى
شحوب االنتماء إلى األسرة ،ويصح ذلك أيض ًا على االنتماء إلى الوطن وأيض ًا إلى األمة العربية وهكذا تتهدد الهوية.
سنعرض في هذاا البحث التطورات التي حصلت على األسرة العربية من جراء النزاعات املسلحة ,عبر التجربة اللبنانية.
ثالثا :التجربة البنانية في احلروب والنزاعات املسلحة منوذجا
يعتبر لبنان منوذجا» مخيفا» لبلد أضنته احلرب ,أن هذه احلرب خلفت وراءها مجتمعا» مفككا» وممزقا» على مستوى
العالقات اإلنسانية ،وقد تسببت في تدهور مستويات املعيشة وقلصت املوارد ودمرت البنى التحتية .كما أنها فاقمت التفكك
على مستوى الدولة واملجتمع ،وأضعفت النسيج االجتماعي وشجعت ميول االنكفاء إلى االنتماءات األولية «دون  -الدولتية.
لقد طاولت احلرب مجمل التركيبة االجتماعية في البالد ،ال سيما الفئات ذات الدخل احملدود ،من األجراء وأفراد «الطبقة
الوسطى السابقة» التي كانت املكوّن الرئيسي للمجتمع في مرحلة ما قبل احلرب ،فولدت اختالالت اجتماعية كبيرة شكلت
تراكما» ملعضالت مزمنة ،أبرز ظواهرها «أحزمة البؤس» املنتشرة على تخوم العاصمة بيروت والتي كانت قد حذرت من
عواقبها دراسة بعثة  IRFEDالفرنسية في العام  1959والتي أشارت إلى عمق التفاوتات بني اإلنتاج وفئات املجتمع.
ومن أبرز ما أظهرته الدراسة هو أن  %50من اللبنانيني (وصفتهم الدراسة بالفقراء املعوزين) كانوا ال يحصلون إال على
نحو  18في املائة من الدخل الوطني ،في حني أن  4في املائة فقط من اللبنانيني كانوا يستأثرون بنحو ثلث الدخل الوطني.
و جاءت احلرب في العام  ، 1975وتراكمت االختالالت السابقة على كل املستويات ،حيث التقت األزمة االجتماعية
وأزمة النظام السياسي الداخلي وتداخالت الصراعات اإلقليمية والدولية ،فأفضت احلرب واالحتالل اإلسرائيلي،
وموجة الهجرة إلى اخلارج إلى إحداث تغيير بنيوي جذري في التركيبة االجتماعية واالقتصادية للمناطق اللبنانية،
من أهم نتائجها بفعل االنتقاالت القسرية كانت زيادة «التجانس» الطائفي ألحياء ومناطق عدة من لبنان.

لقد جتلت نتائج احلرب على الصعيد االجتماعي من خالل الظواهر التالية:
1 .1النزوح القسري الداخلي (التهجير) ملا يقارب ربع السكان ،فقد قدر عدد الذين تركوا أماكن إقامتهم العادية ما بني
العامني  1991 – 1975بنحو  800ألف نسمة (من نحو  949قرية ومدينة بينها  82دمرت كليا» و  91دمرت جزئيا»).
2 .2دفق كثيف للهجرة نحو اخلارج ،حيث قدر الرصيد الصافي للهجرة اخلارجية ما بني العامني 1991 – 1975
بنحو  517ألف مهاجر ،أي ما نسبته  %16.2من السكان.
3 .3تدهور على املستويني الكمي والنوعي للخدمات العامة واالجتماعية ،منها على وجه اخلصوص :اخلدمات
التعليمية والصحية واإلنارة والنقل  ..الخ.
4 .4آالف احلاالت من اإلعاقة واليتم والترمل  ...الخ.
5 .5رافق هذا التدمير تدمير آخر أقل وضوحا» ،يتعلق باألثر النفسي الذي تركته احلرب على اللبنانيني ،وخاصة
األطفال والنساء منهم.
لقد فرضت ظروف احلرب هذه على املجتمع ضرورة التكيف مع احلالة الطارئة ,إلى أن جاء اتفاق الطائف في العام
 1989ووضع حدا» للحرب الداخلية ،ولزّمت السلطة اجلديدة في مشروع إعادة بناء الدولة ،حيث شاركت في الوقت
نفسه منظمات املجتمع املدني في عبء إزالة آثار احلرب على الصعيد االجتماعي والصحي والتنموي .إال أن آثار
احلرب لم تقتصر على املشكالت التي ذكرناها سابقا» فحسب ،بل تعدتها إلى مشكالت من نوع آخر ،فاآلثار النفسية
التي ولدتها احلرب في جيل كامل أو جيلني من االجتماع اللبناني ،تفوق الدمار املادي الذي أحدثته في العمران
واالقتصاد .وقد ظهر ذلك على شكل أمراض نفسية وعصابات ومظاهر تكيف التوائية وانحرافات وإعاقات نفسية
وجسدية ودمار معنوي وانحطاط سلوكي وحاالت نكوص وحصر وخور وفقدان للذاكرة ورهاب وشذوذ واستحواذ
واكتئاب وصوال» إلى الفصام والذهان واالختالالت العقلية  ...الخ .أي كل ما حواه علم االضطرابات السلوكية من
أعراض مرضية .وال بد هنا من ذكر انتشار عادات اإلدمان على الكحول واملخدرات وارتفاع نسبة حاالت االنتحار
في املجتمع اللبناني .لقد كانت احلرب أشد فتكا» في الفئات األضعف واألقل احتماال» للمعاناة واآلالم كاألطفال
والنساء والشيوخ واملرضى .غير أنها خرّجت في الوقت نفسه آالفا» من الشبان املراهقني الذين تعودوا على أن
الدمار والقتل والقتال هي أمناط اعتيادية للحياة اليومية وليست شذوذا» عن املألوف( ،هذا ما أشارت إليه دراسة
الدكتورة منى مقصود حول االنعكاسات التي تركتها احلرب على األطفال ،والذين تعرّضوا إلى ما بني  6 – 5أنواع
مختلفة من األضرار خالل طفولتهم) .يضاف إلى ذلك مشكالت من نوع خاص ،كمشكلة املفقودين واألسرى ،ومشكلة
حتديد أماكن دفن ضحايا املجازر اجلماعية ،ومشكلة عودة املهجرين إلى مناطق اجلبل وبيروت  ...الخ ،ومشكلة بقاء
املهجرين من املناطق احملتلة سابقا» في اجلنوب ،ومشكلة اتساع رقعة أحزمة البؤس حول العاصمة بيروت ...الخ.
وال بد من اإلشارة هنا إلى أن احلرب لم تنته متاما» عام  ،1991إذ أن بقاء اجليش اإلسرائيلي في قسم من األراضي اللبنانية
أدى إلى استمرار عمليات املقاومة وتصاعدها مما دفع إسرائيل لشن اعتداءات متواصلة على لبنان كان أهمها عدوان 1993
حتت اسم عملية «تصفية احلساب» وعدوان عام  1996حتت اسم «عناقيد الغضب» وفيه ارتكبت مجزرة قانا التي ذهب
ضحيتها أكثر من مئة مواطن لبناني مدني معظمهم من األطفال والنساء جلأوا إلى موقع القوات الدولية التابع لألمم املتحدة.
وإذا كانت احلرب قد انتهت عام  2000بانتصار املقاومة وشعب لبنان على جيش االحتالل اإلسرائيلي وعمالئه
وحترير األرض باستثناء مزارع شبعا وتالل كفرشوبا ،كذلك التصدي للعدوان اإلسرائيلي صيف العام  2006والتي
أدت إلى مقتل  1.100شخصا» وجرح أكثر من  4.000آالف ،وأرغم مليون شخص على مغادرة ديارهم ،ويقدر أن
ثلثي املتضررين من العدوان اإلسرائيلي هم من األطفال والنساء .ولقد ألقى اجليش اإلسرائيلي قبل اندحاره وبعد
صدور القرار  1701لوقف احلالة العدائية مليون قنبلة عنقودية ،باإلضافة إلى نصف مليون من األلغام غير املتفجرة
واملنتشرة في املناطق اجلنوبية والتي تشكل مأساة مستمرة ،ذهب ضحية القنابل العنقودية فقط منذ حرب متوز
 ،2006نحو  70شهيدا» و  600جريحا» أكثريتهم الساحقة من األطفال ،هذه القنابل تنتشر بني املنازل وفي احلقول
ومعلقة على األشجار كأنها ثريات ،ويسبب املطر وانحدار التربة في إخفائها ومتويه مكانها أو دفنها على عمق قليل
حتت قشرة األرض وحيث ميكن أن تبرز إلى السطح بسبب أعمال الفالحة أو األشغال العامة أو مجرد دوسها.
إن اآلثار الناجمة عن احلرب في لبنان وعن االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة ال تقل عن تلك التي جنمت عن احلرب العاملية الثانية
في أوروبا إذا ما قيست بشكل نسبي وفقا» حلجم الدولة وعدد السكان ، ،فإن آثار احلرب أصابت معظم اإلسر في لبنان..

إن لبنان الذي مرّبعدة جتارب عنيفة ,إن كان من حروب داخلية أو إحتالل اإلسرائيلي ,يعتبر من بني أكثر ثماني دول إضطرابا»
حسب دراسة أجرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في  8دول إختبرت أو تختبر حاليا» نزاعات مسلحة ,وإستخلصت دراسة
اللبنانية:
التجربة
من
OUR WORLD.
VIEWS FROM THE FIELD
إن جميع اللبنانيني تقريب ًا ذاقوا هول النزاعات املسلحة أو العنفية وطعمها امل ّر الكئيب .وتبني أن %96
من اللبنانيني تأثروا فعلي ًا في شكل ما بالنزاعات املسلحة ،وكانت لـ % 75منهم جتربة خاصة فيها .ومن
إنعكاساتها النفسية ،قلق كبير لدى  ،% 62حزن لدى  ،% 55رغبة في االنتقام لدى  ،% 34وتزعزع الثقة لدى
 .%20وعندما سئلوا عن خوفهم االول ،تقدم «خوف واحد» على بقية املخاوف ،وهو أن «يخسر املرء أحباءه».
ورصدت الدراسة أنواعا عدة من الصدمات ذكرها املستجوَبون:
• 61في املئة اضطروا الى ترك منازلهم.
• أكثر من ثالثة ارباع ( )%78عانوا حرمان املستلزمات احلياتية ،مثل املياه والكهرباء ،أو واجهوا وصوال
مقيدا جدا اليها ،فيما حرم  28في املئة من الوصول الى الرعاية الصحية على مستويات عدة.
•أكثر من النصف ( )%57تكبد اضرارا في املمتلكات ،او فقد االتصال بقريب (.)%51
•خسر النصف ( )%51موارد عيشه.
•قال ربع املستجوبني ( )%26إن عضوًا من عائلة كل منهم القريبة تعرض للقتل.
•شخص من ثمانية ( )%12اصيب بجروح خالل املعارك.
• % 7تعرضوا للتعذيب % 6 ،للخطف % 4 ،سجنوا ،و % 4وقعوا ضحية عنف جنسي .وعلى رغم من كون هذه
النسب قليلة ،إال أنها متثل أعدادا كبيرة من الناس.
ولقد اظهرت نتائج دراسة وضع االطفال في احلرب .ان الطفل اللبناني تعرض الى خمس او ست جتارب صادمة في
حياته ،وان  % 90.3من االطفال عاشوا جتربة القصف %68 ،اجبروا على النزوح % 54.5 ،عانوا من الفقر الشديد،
 % 50.3كانوا شهودا» على اعمال العنف املختلفة %26 ،منهم فقدوا احد اقربائهم 21.30 ،افترقوا عن اهلهم.
نتائج الدراسات حول تأثير العدوان اإلسرائيلي ,في صيف عام  2006على املرأة والشباب واألطفال وعلى
األسرة بشكل عام
إن أهم الدراسات التي أجريت بعد عدوان متوز  2006ما قام به فريق بإشراف الدكتور عدنان األمني والذي يظهر
الفوارق التالية:
أ – أن نسبة عالية من األطفال والشباب والراشدين تعاني من «أعراض ضغط ما بعد الصدمة» (.)PTSD
وهي تتراوح بني  %27.7من التالمذة امللتحقني بالصفوف من األول إلى اخلامس و  %26.4من الطلبة امللتحقني
بالصفوف من السادس إلى الثاني عشر.
هذه النسب قريبة جدا» من املعدالت املعروفة عامليا» في البلدان التي شهدت حروبا» ونزاعات ( .)%25وهي دون
النسب التي ظهرت في عدد من هذه البلدان .فهي وصلت أحيانا» إلى ما فوق الـ  %70في البلدان التي تعرض فيها
األطفال لعنف شديد (كرواندا) .وفي الكويت بلغت نسبة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الطلبة  ،%45.6وذلك
بعد أربع سنوات ونصف من الغزو العراقي بحسب إحدى الدراسات (,Al Nasser, Al Khulaifi, Martino
 .)2000في حني أظهرت دراسة أخرى (جتريبية) أن أكثر من  %70من األطفال سجلوا مستويات متوسطة إلى مرتفعة
من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ( .)1993 ,Nader et alكما كشفت دراسة ثالثة أن  %65من أطفال العينة
تنطبق عليهم محكات تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة ( .)1998,.Awadh et alفيما بينت دراسة رابعة أن
مدى انتشار أعراض ضغط ما بعد الصدمة بني األطفال يتراوح بني أقل من  %4لألعراض الشديدة و  %23لألعراض
املعتدلة و  %34لألعراض الطفيفة ( .)1998 ,Hadi and Llabreوفي فلسطني تفاوتت نسبة أعراض اضطراب ما
بعد الصدمة بني الدراسات :لدى أكثر من  %50من األطفال املعرضني بشكل مباشر (.)2002 ,Allwood et al
لدى  %59من األطفال املعرضني بشكل مباشر للقصف ( ،)2002 ,Thbet et alلدى  %33في املستوى احلاد و %49
في املستوى املتوسط ( ،)2005 ,Qouta and Odebلدى  %41في املستوى احلاد (,Thabet and Vostanis
 ،)1999لدى  %54في املستوى احلاد و  %33.5املتوسط ( ،)2003 ,Qouta et alولدى  %65.5في املدى العيادي من
اضطراب ما بعد الصدمة ( .)2007 ,Thabet et alوتشترك هذه النتائج املتباينة في أنها تبني أن أطفال لبنان وشبابه
أظهروا نسبا» أقل بشكل ملحوظ مما ظهر لدى أطفال وشباب فلسطني والكويت في مقياس ضغوط ما بعد الصدمة.

وعند مقارنة فئات هذه األعراض في لبنان يتبني أن أقلها شيوعا» هي أعراض «التجنب» ( )avoidanceفي حني
أن أكثرها شيوعا» هي أعراض «االستثارة» ( ،)arousalفي حني أن أعراض «االسـترجاع» (re-experiencing
 )the eventتقع في منزلة وسطى بني املنزلتني .تشير أعراض «التجنب» إلى جتنب ما يذكر باحلادث ،كتجنب األفكار
واملشاعر املقترنة بالصدمة وجتنب كل ما يحرك ذكرى احلادث والعجز عن استرجاع بعض أوجه احلادث واإلحساس
بالكرب عند التعرض ألي محفزات متصلة باحلادث الصادم .ويتضمن «االسترجاع» استرجاع وقائع احلدث
واإلحساس وكأنه يتكرر وأحالما» وارجتاعات زمنية عن احلادث الصادم ومعاودة عيش احلادث بصورة متكررة .أما
«االستثارة» فتشير إلى مواجهة مشكالت في النوم واالنفعالية وصعوبة التركيز وفرط التنبه واإلثارة الفيزيولوجية
إزاء احملفزات املتصلة بالصدمة .وهي تعتبر األكثر عيادية بقدر ما تدل على األذى النفسي وتعطل احلياة الطبيعية.
ب – إن نسبة معتدلة من التالمذة والطالب تعاني من أعراض «القلق» ( ،)anxietyالذي يشمل القلق والتخوف والتوتر والعصبية.
ج – إن نسبة مرتفعة قليال» (مقارنة بعينات أميركية) تعاني من «الضغط املدرك» ( )perceived stressالذي
يتمثل في اعتبار املستطلعني عددا من املواقف التي واجههوها عليهم خالل الشهر السابق مسببة للضغط.
د  -إن اضطرابات «اخلوف والهم» ( )fear & worryأكثر انتشارا» بني العينة اللبنانية وإن
بصورة طفيفة ،مقارنة بعينة أميركية (حيث استخدمت األداة نفسها على طلبة عاديني) ،إذ بلغ
املتوسط احلسابي لدى الذكور اللبنانيني  5.43في حني كان  4.94لدى أقرانهم األميركيني.
إن تأثير احلرب على الصحة النفسية لها امتدادات عبر الزمن بفعل تواصل التهديد األمني واالجتماعي واالقتصادي
والنفسي وانعكاسها على األهل وبالتالي على جميع أفراد العائلة ومن ضمنهم األطفال الذين يخلقون ولديهم استعداد لتطوير
اضطرابات سلوكية نفسية .وإن التهديد األمني الذي يعيشونه يفجر هذه االستعدادات التي تظهر عبر العوارض التالية:
•الصدمة مما حدث :هياج وكوابيس ليلية.
•قلق دائم :تذكر حدوث تفجيرات أو خسارة أحد أفراد العائلة أو تهدمي منزل  ..مفاعيل التهجير ،عدم الشعور
باالستقرار وتشتت أفراد العائلة أو االنفصال عنهم مما يولد «تهديدا» للطمأنينة القاعدية» «Basic security
 »feelingكما يقول الدكتور مصطفى حجازي ،التي هي مبثابة األرض الثابتة التي ميشي عليها ،مما ال يساعد في
تطوير صحة نفسية إيجابية لإلنسان خاصة لدى املراهقني مع شعور بانسداد اآلفاق املستقبلية وإمكانية املوت ،وإن
هذا الشعور يجعله يعيش بـ «الهنا واآلن» « »here and nowوأن املستقبل كما العصفور على الشجرة ،غير مضمون.
•محاولة نسيان الصدمة والرغبة في االنعزال ،جتنب االختالط مع اآلخرين ،والتي تؤدي إلى
ظهور العوارض التالية :ميول اكتئابية ،تشتت في االنتباه ،تغير عام في السلوك ،انشغال داخلي.
•التذكر ملا حصل من صدمات واخلوف من التكرار مما يولد شعورا» بعدم االستقرار،
تراجع القدرات الذهنية ،عدم االنتظام في متابعة الدروس( :تسرب مدرسي  ،)..مخدرات
 ..الخ ،فقدان املعيل مما يولد صعوبات اقتصادية وتفكك عائلي خاصة في حاالت التهجير.
•االكتئاب والقلق وكذلك عوارض عدم االرتياح العام ،التأثير السلبي ملشاهدة العنف من خالل التلفزيون،
االهتمام بالعبء العائلي بعد فقدان أحد أفراد العائلة أو مرضه ،انعكاس الضائقة املالية ،طالق زواج ثاني
...الخ.
•عالقة سلبية مع األهل :عدم تأمني احلماية ،جو عائلي متوتر ،ضرب األهل لبعضهم البعض وفقدان املساعدة
خالل الدرس في املنزل.
•ضغوطات مدرسية وإشاعات حول أوقات احلرب :زيادة القلق.
•تكيف وتأقلم مع الضغط النفسي (صالة ،بحث عن دعم اجتماعي).
•عدم التمكن من اللعب بأمان خارج املنزل وعدم توفر النشاطات الترفيهية.
•ازدياد املسؤوليات في املنزل بسبب نتائج احلرب.
•آثار التهجير على األطفال :فقدان املنزل واألصحاب واللعب والتسلية ،تعرض للعنف.
هـ  -عوامل محتملة للتخفيف من املشكالت النفسية:
عامل التكيف والتأقلم مع احلرب وتشكيل شبكات احتضان اهلي في النزوح والهجرة ورعاية املقيمني.
عامل األسرة النواتية أو املوسعة ووجود إرث من التضامن والتعاضد ،يشكل عامل حماية في مختلف الظروف.
...
«املجاهد»
أو
«الفدائي»
شخصية
وبلورة
إسرائيل
مقاومة
«القضية»:
عامل
والذي يشكل نوعا» من التكيف واملرونة  Resilienceمع الواقع الصعب ونتائجه.
العامل الروحي :لقد شاء اهلل أن تكون منطقتنا مربطا» للديانات املنزلة جميعا» ،مما جعل املفسرون يصفون

الشرق بالروحانية والغرب باملادية.
آثار احلروب على املرأة والطفل:
كانت األسرة العربية عموما» شديدة التأثر بالنزاعات املسلحة ,إال أن لوضعي املرأة والطفل خصوصية شديدة ,إذ يتعرضون
لضغوطات كبيرة قد تنتج عن مشاركة األباء-األزواج بالعمليات العسكرية من جهة ,وتعرضهم للعنف املباشر من جهة أخرى.
فبالرغم من املشاركة االقتصادية للمراة باحلياة املعيشية اال انه بالغالب إن الرجل االب واالبناء
هم املصدر االساسي للرزق وللدخل باالسرة العربية مبا ان اغلب احلروب والنزاعات هي ذكورية
يقوم بها الذكور إن االثر املباشر باالسرة يأتي من خالل ما يحدث للذكور خالل احلروب.
ازدياد انخراط الذكور بالعمليات احلربية سواء من خالل االنخراط في اجليش او احلركات املقاومة او في امليليشيات
املتصارعة بالتالي ابتعادهم عن ادارة شؤون اسرتهم و غياب او موت او اختفاء الذكور خاصة االباء او االبناء
الكبار عن اسرهم هذا يعني انقطاع مصدر الرزق عنها .فضال عن االعتقال الذي يعني غياب املعيل  ,او بسبب
الهجرة او التهجير وهي اما هجرة داخلية او تهجير داخلي او هجرة او تهجير خارجي .اما عن اثارها :فهي
اقتالع االسر من منبتها ومصدر رزقها ومساكنها ومتزق النسيج االسري وثالث ًا اللجوء الفردي او اجلماعي.
وتتعرض الفتيات والنساء إبان النزاعات املسلحة ملخاطر االغتصاب ،والعنف احمللى ،واالستغالل اجلنسي ،واالجتار،
واإلذالل والتشويه اجلنسي .ولقد أصبح استخدام االغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء إستراتيجية في
احلروب تستخدمها كل األطراف .وقد أوردت التحقيقات الصحفية التى أجريت عقب اإلبادة اجلماعية في رواندا عام
 1994أن جميع اإلناث تقريبا ممن تزيد أعمارهن على  12سنة الباقيات على قيد احلياة تعرضن لالغتصاب .وإبان
النزاع الذي دار في يوغوسالفيا السابقة ،أشارت التقديرات إلى تعرض أكثر من  20ألف أنثى لالعتداء اجلنسي.
كما تؤدى النزاعات إلى تشتيت األسر ،األمر الذي يضع مزيدا من األعباء االقتصادية والعاطفية على املرأة.
األثار الناجتة عن التهجير :اإلعاقة النفسية
قد يكون التهجير من ابرز النتائج التي افرزها االحتالل واحلرب ،واألسرة حملت العبء االكبر منه.
ان واقع التهجير والهجرة ،يبرز حجم املأساة التي تعيشها املرأة والرجل على حد سواء ،فاحلرب اللبنانية
هجرت حوالي مليوني مواطن مع تدمير العديد من القرى واملدن ،وإختفاء للسكان في مجازر جماعية.
يعد التهجير التهجير من اكبر صدمات احلرب من حيث الشعور باالقتالع وفقدان املجال احليوي املطمئن واملألوف
 والوقوع في عالم غريب يفتقر الى مقومات احلياة العادية  -وكذلك اضطراب الضوابط االجتماعية وتسيب السلوكوتدهور األخالق واإلقبال على ممارسات جانحة وتصرفات غير متكيفة اجتماعيا» واضطراب للمستقبل والتحول
نحو اجلماعات اجلانحة سواء كانت مسلحة او غير مسلحة  .والبد من اإلشارة هنا الى الصعوبات القتصادية
( بطالة على مختلف أشكالها) وآثارها على جو اآلسرة ومتاسكه وانعكاس ذلك على األبناء وتسيبهم .ويعد
التهجير من أخطر مشكالت احلرب من حيث آثاره على الصحة النفسية والتكيف السلوكي والتماسك االجتماعي
 وتدهور احلياة الدراسية والوقوع في الهامشية التعليمية واملهنية من بعدها .وكان من أبرز اآلثار  ,تفككاألسرة وتأثر النمو النفسي لألبناء حتى طرق مجاالت االنحراف ،وارتفعت معدالت الطالق ،وتشبعت الطفولة
بالعنف املنتشر في محيطهم ،وارتفعت أيض ًا معدالت احلرمان ،والصعوبات االقتصادية التي يكون لها آثارها
االجتماعية والنفسية على أعضاء األسر ،وارتفاع سن الزواج  ،وارتفاع معدالت العنوسة هذا .وبات القلق مرض
العصر في لبنان وان األطباء يعاجلون امراضا» جسدية ومعنوية  -ترتبط مباشرة باحلالة النفسية للمواطن
اللبناني ،فاحلاالت الناجمة عن استمرار القلق على املصير وعدم االستقرار النفسي خصوصا» الذين تهجروا
او حتوال أى الجئني بعد ان فقدوا مسكنهم  .ومن بني هذه العوارض واألمراض  :تفاقم األزمات النفسية -
االجتماعية  -االختالل العقلي  -تعاطي املخدرات واإلدمان  -انتشار اجلرمية والتي قد تتحول الى جرمية منظمة.
تأثير احلرب واالحتالل على األسرة على الصعيدين الصحي والنفسي:
ان انعكاسات احلرب والتوترات املصاحبة لها عن غموض املستقبل وأزمات حياتية على جو االسرة على شكل :توتر-
صراع  -تبلد اجلو األسرى-كآبة وضيق -فورات غضب بني الوالدين تعود فتنعكس على االطفال على شكل احساس بالقلق

والعجز وما يصاحبها عادة من اعراض صحية جسدية  -نفسية ،وقد يكون من اصعب هذه احلاالت وضعية الترقب واالنتظار
والقلق على املصير وغموض املستقبل مما ينعكس على تخطيط حياة االطفال ،كذلك القلق من األخطار املفاجئة وما تؤدي
اليه من حتديد حرية الطفل بشكل مرضي -وتضيق مجاله احليوي وانكفائه الى دائرة مغلقة تفتقر الى املثيرات احلياتية.
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1تبني أن النساء أبدين معاناة اكثر من الرجال بهذه العوارض مما يؤثر سلبا» في عنايتهن باألسرة وباألطفال
ويكون لها تأثير على صحة منو األسرة.
2ظهور العوارض املرتبطة بالشعور باالكتئاب مثل فقدان اللذة باألمور واإلحساس الشديد باحلزن والوحدة
والشعور بالتعب اكثر من العادة .
3تبني آن الفئة العمرية بني  40و  60سنة متيزت بالغضب السريع والشعور بعدم تفهم الناس والرغبة في
العزلة.
4انتشار بعض العوارض النفسية عند البالغني مثل التعصيب والنسيان
5تزايد انتشار األمراض احلادة واملزمنة
6عودة انتشار األمراض املعدية ( السل  -اليرقان  -التيفوئيد … الخ).
7سوء التغذية وبخاصة نقص في البروتينات والسعرات احلرارية لدى األطفال.
8حوالي نصف األسر قد خفضت من استهالكها للمواد الغذائية األساسية ( حليب ،حلوم …الخ) نتيجة التدهور
االقتصادي.

اآلثار الناجتة عن اضطراب األدوار األسرية:
اضطراب أدوار األبوة واألمومة ،واضطراب أدوار السلطة وتغير املواقع وانعكاس ذلك
على املرجعية األسرية وضعفها او انهيارها ،ويدخل ضمن نفس الفئة اآلثار الناجتة عن
التفكك األسرى بالطالق او الهجر ،كذلك اضطراب املخططات احلياتية والعيش يوما بيوم.
اآلثار الناجتة عن تغير طبيعة املجال احليوي:
حتول العالم اخلارجي من عالم مثير فيه جاذبية غني للشخصية الى عالم مهدد مقلق ملئ باالخطار  .كذلك،
انحسار املجال احليوي لناحية غياب املثيرات الثقافية وتوقفها:
فقدان احلدائق العامة  -أماكن األلعاب  -مدن املالهي  -املعارض  -املسارح  -السينمات ..الخ ،وكذلك مناسبات
التفاعل االجتماعي والثقافي .
اآلثار الناجتة عن االنقسامات السكانية :
الفرز السكاني واالنكفاء على مناطق مغلقة ذات لون واحد يهدد بانحسار الهوية الوطنية الى مجرد
هوية محلية او طائفية ،ويصاحب هذا االنحسار فقدان مشاعر االنتماء والوالء للوطن الكبير وغياب السلطة
املرجعية املركزية بكل وزنها القانوني والرمزي ما تشكله من اطار مواطني  .وتترافق هذه احلالة مع بروز
مشاعر العصبية والتعصب وتفجر امليول الفاشية املميزة لالنغالق على اجلماعة وتصعيد مشاعر العداء جتاه
اجلماعات األخرى واملجاالت احليوية األخرى واملناطق األخرى ( مناطق معادية  -مناطق خطر  -مناطق تهديد).
اآلثار اإليجابية للتهجير:
إن ,الباحثون واحملققون يرون العديد من األمثلة من ان عملية التهجير قد أفادت بعضهم على حتسني ظروفهم املعيشية
واملادية بشكل افضل مما كانت عليه قبل التهجير  .األمر الذي يدعوهم لعدم العودة الى أماكن سكنهم األصلية.
ومن بعض إيجابيات التهجير خاصة الذي حصل في الريف نحو املدينة :
•االستفادة من اخلدمات واملؤسسات املوجودة في املدينة ( املستشفى ،املركز الصحي ،املدرسة ،اجلامعة …
الخ) -حتسني الوضع التعليمي للمرأة  :في الريف التقاليد واألوضاع االقتصادية تقف عائقا» أمام ذلك.
•اما الذين توزعوا في مناطق اخرى ،فواجهوا واقعا» آخر وبدرجات متفاوتة من املشاكل
تبعا» ملستوى الدخل والتعليم لرب األسرة ،والقدرة على التكيف مع الظروف اجلديدة.
رابعا :احللول املقترحة لتخفيف نتائج احلرب والنزاعات املسلحة على األسرة :

إن العنصر األهم الذي ال يجب أن يغيب عن بالنا هو أن األمن والسالم هما من أهم ركائز منو واستقرار
األسرة العربية وال يكون هناك استقرار من دونهما .لذا يتوجب علينا إيجاد وتنظيم برامج خاصة
لألسر التي عاشت حروب ًا واحتال ًال وظروف ًا صعبة للتأقلم والبناء والعيش اآلمن والطبيعي بعد احلروب.
أن احلروب في أي بلد عربي لها انعكاساتها السلبية على جميع البلدان العربية ويجب التعاضد لتجنبها
ودرء األضرار التي تلحقها باملجتمعات العربية ,.وفي مقضمتها القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
وكذلك فإن معاجلة اآلثار النفسية الناجتة عن احلرب ،عند أفراد األسرة حتتاج إلى املعاجلة على مستوى مجتمعي واسع
إنها مسؤولية املجتمع بشقيه الرسمي واملدني ،أي هناك حاجة لتضافر كل اجلهود ،وخصوصا» الفئة اإلكثر حسلسية
في املجتمع ,األطفال .فهم جيل املستقبل ،وإذا لم نوفق في إيجاد احللول املالئمة ملشاكلهم ،فإن املستقبل يكون مهددا»،
فالصحة النفسية لم تعد ترفا» وحكرا» على فئة من الناس ،إمنا حق للجميع بالتمتع باحلياة وإتاحة وسائل النجاح أمامهم.
ويبرز هنا دور العائلة في معاجلة األوالد من األثار النفسية التي يتعرضون لها ,وخصوصأ» أن العائلة
هي الداعم واحلاضن األول ,وعندما تشفى األسرة يشفى الولد .ألن املنزل وعبره العائلة ،يعتبر احللقة
األساسية في بناء شخصية الطفل وتطورها ،وأن مستوى التعلم والوعي لدى األهل وخصوصا» األم
هما األساس ،فنسبة الوفيات لدى األطفال هي أقل ثمان مرات لدى األم املتعلمة باملقارنة مع املرأة األمية.
وال بد من التعامل مع األسرة كوحدة اجتماعية اقتصادية وثقافية تنشأ عالقاتها عن تفاعالت ذات طابع اجتماعي
وكيان جماعي معنوي اقتصادي وثقافي .ونحن نعتبر أن هناك ضرورة إلحترام حقوق األفراد ,ليس فقط كعناصر
تابعة لألسرة إمنا كأفراد فاعلني خارج إطارها .إذ أننا الحظنا من خالل التجربة امليدانية أن إن املنزل وعبره العائلة،
احللقة األساسية في بناء شخصية الطفل وتطورها ،وأن مستوى التعلم والوعي لدى األهل وخصوصا» األم هما
األساس ،فنسبة الوفيات لدى األطفال هي أقل ثمان مرات لدى األم املتعلمة باملقارنة مع املرأة األمية كما ذكر آنفا».
كما أن العقلية التي تغلف البيئة االجتماعية في بالدنا هي عقلية زجرية ،فالعالقات الزجرية في املجتمع موجودة في
العائلة وفي املدرسة حيث تشكل األسرة واملدرسة نظام السلطة اخلفي وتنقل األيديولوجية السائدة ،حيث يطغى على
السلوك العام في املنزل إذ يسميها أحد املفكرين املصريني بعقلية «الشاخط واملشخوط» فالزوج «يشخط» بزوجته
التي بدورها تشخط باألوالد ،واألوالد يشخطون بعضهم البعض عندما يكبرون ،وهكذا دواليك .ومن خالل جتربتي
الشخصية كطبيب أطفال وأستاذ جامعي أالحظ أن أم الطفل تشكو أمامي ابنها في العيادة بأنه« :ال يأكل ،خجول،
قصير القامة ،ضعيف البنية ،كسول في املدرسة ،ال يعتني بحاجياته  »...إنها تعابير سلبية ،أي إننا نربي أوالدنا على
سلوك سلبي وال نعمل على بناء الكائن اإليجابي في املجتمع .إن املوروث الثقافي ينسجم مع املثل الشعبي السائد:
«الولد ولد ولو حكم بلد» وإن جزءا» من تقاليدنا يعتبر بأن الولد ال يفهم وال يستوعب .فالوالد الذي يعنف ابنه بقوله
بأنه يعمل ليل نهار لكي يؤمن له ما يطلبه وهو غير نافع في املدرسة وال يؤمل منه شيئا» .إنها كلمات قد حتدد شخصية
الولد مدى احلياة .إن التعابير التي نستعملها مع األوالد معظمها سلبي :فإذا أخطأ نؤنبه ونحاول أن نحد من حركته
عندما نكون في زيارة للجيران واألصدقاء .وإذا أخطأ نعتذر منهم قائلني بأنه «ولد وال يفهم ما يقوم به» .إنه مسلسل
طويل من الفكر السلبي اإلحباطي املدمر .إن هذه املمارسة متتد لتصل إلى املدرسة حيث األستاذ الشرطي (الذي
ينهر التلميذ قائال» له «بتعارضني يا ولد  .)..وبعدها نتساءل في ظل «ثقافة أدب الطاعة أو أدب القمع» كيف يرفض
هذا الطفل عندما يكبر أن يشارك في االنتخاب من أجل تغيير املجلس البلدي أو املختار أو النائب أو قيادة احلزب أو
اجلمعية أو أي مؤسسة أخرى في حال عدم قيام املسؤول بدوره بالشكل املطلوب؟ إن الفكر السلبي والقمع والتعود
على الطاعة والسلطات املتعددة من املنزل إلى املجتمع ،يجعل عملية التغيير واإلصالح معقدة وصعبة .إننا بحاجة إلى
اعتماد أساليب تربوية حديثة تعتبر الطفل ،كما يقول املربي الشهير «فيليب ميرايي» بأنه «عنصر فاعل نوقظه» فهو
العنصر الفاعل وإن دورنا أن نطور هذه الفعالية ،أي أن نبني اإلنسان اإليجابي واملسؤول واملتفاعل مع اآلخرين.
وتأتي املدرسة بعد العائلة من حيث األهمية في التأثير على شخصية الطفل ومنوه ،ولقد أثبتت التجارب
التي أجريت في العديد من الدول ( البحرين على سبيل املثال) ،أن أسلوب التلقني وحشد اكبر قدر
من املعلومات هي اقل فائدة  ،بينما إعطاء الطفل فرصة االختيار يساعد على تنمية شخصيته وزيادة
فرص التحصيل لديه .وفي هذا املجال يجب حتويل املدرسة إلى محيط صحي وبيئة سليمة  ،وتشجيع

مناهج التثقيف الصحي وبناء عالقة منتظمة بني األهل واملدرسة في سبيل اعتماد مبادئ التربية السليمة.
خامسا» :أهم التدابير التي ميكن ة تنفيذها على صعيد العالم العربي:
ومبا ان مسؤولية ,تخطي األزمات التي تعيشها األسر العربية ,تقع على عاتق الدولة واملجتمع بكا عناصره,
نرى أنه البد من حتديد الدور التكاملي لكل من احلكومة ومنظمات املجتمع املدني واشتراك ممثلي املجتمعات
احمللية والناس ،أصحاب الشأن عبر آليات تعزز املشاركة املجتمعية وتطور مفاهيم الدميقراطية يكون في:
•ضرورة استجابة برامج األسرة العربية لتباين املجتمعات العربية وتشابهها ولعملية احلراك االجتماعي؛
•جتاوز برامج الرعاية الصفة النمطية احملصورة إلى رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة؛ (ج) استجابة برامج
األسرة للتحوالت االقتصادية املستجدة واملتراجعة في السنني األخيرة؛ (د) إتقان تعميم برامج األسرة على
أساس حتديد أدوار الشركاء ضمن أطر سياسية واجتماعية شاملة؛
ال ومنتجاً؛
•االرتقاء ببرامج األسرة بحيث جتعلها كيان ًا اقتصادي ًا فاع ً
•جتميع اجلهود املؤسسية العربية لوضع قاعدة شاملة للمعلومات عن األسرة العربية؛
•دعم املجالس الوطنية لألسرة ومنظمة األسرة العربية مادي ًا وفني ًا لتكون شريك ًا كفوء ًا للحكومات في مجال
إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج األسرة.
•متكني السيدات :املساهمة في تعليم أبنائهن واملشاركة في حتسني دخل أسرهن من خالل متكينهنّ اقتصادي ًا
عن طريق مشاريع داعمة للمرأة.
•دعم منظماتات املجتمع املدني في العالم العربي لتطبيق االستراتيجية جنب ًا إلى جنب مع احلكومات العربية؛
•إدخال احملور البيئي ضمن االستراتيجية حيث للبعد البيئي تأثير مباشر على أمن
ورفاهية األسرة العربية سوا ًء على مستوى دخل األسرة العربية أم على صحتها.
•إنشاء قواعد للبيانات ومراصد وطنية لألسرة تغطي البيانات واملعلومات والتغيرات التي تطرأ على
األسرة وما يواجهها من مخاطر وحتديات وفرص؛ وإنشاء مرصد عربي لألسرة في األمانة العامة
جلامعة الدول العربية يركِ ز على البيانات واملعلومات العربية التي تسهم بها املراصد الوطنية.
•إصدار دليل للخبراء العرب في شؤون األسرة.
•دعم مبادرات دمج الشباب في العمل التطوعي واملنظمات غير احلكومية.
•تالؤم عمل املنظمات غير احلكومية العاملة في مجال األسرة مع األوضاع املستجدة واملفاهيم
اجلديدة واالجتاه نحو إطار تنفيذ االستراتيجيات اخلاصة باألسرة وليس فقط العمل اخلدمي.
•تطور بنية األسرة الذي يسير في موازاة تطور قوانني األحوال الشخصية وفي اجتاه معاكس له ،فقوانني
األحوال الشخصية تسير بعكس مصلحة األسرة وهي تقوم على نظام امتيازات يتمتع به الرجل ويقوم على
السلطة والطاعة ويعوق التفاعل بني أفراد األسرة وبالتالي ينتج قيم ًا قمعية وعالقات مأزومة تؤدي إلى العنف.
•العمل على التشريعات االجتماعية التي لها دور في حماية األسرة .ومن بينها قانون العمل الذي ينظم
حق املواطن في فرصة عمل تضمن له احلد األدنى لألجر.وميتد دور قانون العمل أيض ًا ليشمل في
نطاق حماية األسرة تنظيم عمل املرأة لتوفق بني مكانتها كعاملة ودورها الهام كأم وراعية لألسرة .على
أن تعامل املرأة العاملة ككيان إنساني مستقل ,وتتغير الصورة املنمطية التي يروحها اإلعالم عن النساء.
•كما يهتم قانون العمل بتنظيم عمل األطفال حماية لهم من العمل في سن مبكرة أو في أعمال ضارة بالصحة أو
األخالق وهو ما يؤثر على سالمة منوهم .وكذلك تلعب التأمينات االجتماعية دور ًا هام ًا في حماية األسرة حيث
تفقد هذه األسرة عائلها وتفقد تبع ًا لذلك الدخل الذي تعول عليه في معيشتها فتوفر التأمينات االجتماعية «الدخل
البديل» .وميكن للتأمينات االجتماعية كذلك أن تؤدي دور ًا هام ًا في معاونة األسرة في حتمُل األعباء العائلية
عن طريق الفرع املسمى بتأمني األعباء العائلية لسد الفجوة بني متطلبات األسرة األساسية ودخلها املتدني.
•ضرورة وضع سياسات اجتماعية متكاملة ومترابطة لتحقيق العدالة االجتماعية واالرتقاء بنوعية
السياسات االجتماعية بأبعادها املتعلقة بالصحة والتعليم واإلسكان والتشغيل والضمان االجتماعي،
وركز على أهمية التنسيق بني أجهزة الدولة الرسمية ومنظمات املجتمع املدني في تنفيذ هذه السياسات.
•تعديل قوانني اجلنسية في الدول العربية التي حترم املرأة العربية املتزوجة من أجنبي من إعطاء جنسيتها
ألوالدها.وفيما يخص الشراكة أو املساواة والتعاون في األدوار االجتماعية بني اجلنسني في األسرة
العربية ,أن الشراكة الزوجية في هذه البلدان ال تزال تقليدية جد ًا أي مقسمة على أساس نوع اجلنس.
•وضع االستراتيجيات الالزمة لرفع مكانة األسرة العربية ومتكينها من التعامل اإليجابي مع تداعيات العوملة

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ووضع استراتيجيات اتصال وإعالم وتثقيف تستهدف تطوير الوظائف
واألدوار ملا فيه خير األسرة واملرأة والرجل واألبناء ،وذلك انطالق ًا من التنشئة األولية داخل األسرة واملدرسة واملجتمع.
إن احملاوالت اجلادة في السنوات األخيرة من التشاور والعمل املشترك وتشكيل إئتالفات قطاعية في كثير من
أنحاء العالم ملعاجلة قضايا وموضوعات محددة (مثل حماية البيئة ،حقوق اإلنسان ،حقوق املرأة ،قضايا التعليم
والصحة ،الطفولة  ...الخ) ،إن حمالت الضغط هذه يجب أن تستمر وتتوسع وطنيا» وإقليميا» وعامليا» .كذلك
االنخراط بالنشاط الدولي املعقود في هذا املجال عبر حتالف عاملي ملنظمات املجتمع املدني .لقد حان الوقت ملزيد
من العمل وبجرأة لدعم االجتاه نحو التضامن العاملي واملواطنة العاملية ومواجهة تراجع مؤشرات التنمية التي
تعصف باالستقرار وتعمق الفوارق بني من ميلك ومن ال ميلك ،واإلسهام في حتقيق العدالة بني الناس في املجتمع.
سادسا :توصيات لتحسني وضع األسرة ومتكينها في ظل التحديات التي تواجهها في العالم العربي املعاصر:
ال يزال العالم العربي يصنف في العقد األول من القرن احلادي والعشرين في خانة الدول النامية ،وهو التعبير
امللطف للدول املتخلفة ،كما ال تزال التقارير الدولية تشدد على إدراجه في خانة املناطق املنكوبة .لم تشفع سياسات
التحديث والتنمية حتى اآلن إدخاله في العصر احلديث ،كما لم تتمكن تطورات العوملة والتقدم والتكنولوجيا من
انتشاله من بؤرة التخلف املتعدد اجلوانب .يطرح كثيرون في العالم العربي وخارجه أسئلة عن األسباب التي حالت
وال تزال دون انتقال العرب إلى احلداثة والتحديث ومواكبة تطورات الزمن املتقدم ،قياسا» بأمم ال متلك احلد األدنى
مما ميلكه العرب من إمكانات وطاقات مادية .ورغم أن املراة دخلت سوق العمل في العالم العربي  ,لكن معدل
مشاركتها كقوة عاملة في السوق إقتصادي ال يعد مؤثرا» .حيث تشير أحدث اإلحصائات التي أعدتها منظمة
العمل الدولية أن مقابل كل مرأة عاملة في لبنان  3رجال ,بينما ترتفع هذه النسبة في األردن وفلسطني إلى  5رجال.
لقد وقعت الدول العربية على إعالن األلفية مع حتديد أهداف واضحة للحد من الفقر ،اجلوع ،املرض،
األمية ،تلوث البيئة والتمييز ضد املرأة وذلك بحلول العام  .2015مما يترتب عليها مجموعة من
االلتزامات تترجم في أطر عمل أكدت على دور املجتمع املدني ومن ضمنه املنظمات األهلية كقوة دافعة
تلعب دورا» مهما» في التحول السياسي واالجتماعي ومن ضمنها حتقيق أهداف األلفية التنموية.
إن اخلروج من الواقع احلالي يقتضي اعتماد ركنني أساسيني هما:
 – 1الركن األول :دمقرطة التنمية:
إن حتقيق أهداف األلفية التنموية يتم من خالل :اقتصاد منتج ،وحفز االستثمارات اخلاصة ،واخلروج من الفقر،
والقضاء على األمية والبطالة ،واحلد من الهجرة وتقليص الهوة بني املناطق أو بني الفئات االجتماعية واللحاق بالتطور
الثقافي العاملي ،وهي جميعها متثل حتديات أساسية ملستقبل املنطقة العربية ،ال ميكن حتقيقها إال من خالل دمقرطة
التنمية التي تقوم على إشراك مختلف القوى والفئات االجتماعية ومن ضمنها بنى املجتمع املدني في حتديد السياسات
واخليارات االقتصادية واالجتماعية والبشرية في العالم العربي ،املصنوعة محليا» واملقررة من الداخل ،ويحول دون اتخاذ
التنمية منحا» عاموديا» سواء اجتماعيا» أم قطاعيا» أم مناطقيا» ولتحقيق ذلك علينا التعاون مع العالم اخلارجي وفيما
بيننا في العالم العربي واخلروج من عقدة اخلوف من الفرض واإلمالء والدخول في عالئق تشاركية وتفاعلية متكافئة.
 – 2الركن الثاني :متكني املؤسسات الدميقراطية في العالم العربي:
إن الركن الثاني في عملية حتقيق أهداف األلفية الذي ميثل حتقيقه شرطا» الركن السابق ،هو متكني املؤسسات
الدميقراطية في الدول العربية بتعزيز املشاركة السياسية وبناء دولة القانون واملؤسسات وتفعيل دور املواطن وإعادة
حتديد عالقته بالدولة وتقوية دور السلطة القضائية واستقالليتها ،والقضاء على الفساد ،وخلق آليات للشفافية واملساءلة
واحترام دور السلطة التشريعية وعقلنة الثقافة السياسية وصون التعددية السياسية وضمان تداول السلطة وتوسيع
مساحة احلرية ورقعة العمل للمجتمع املدني .كلها شروط أساسية الندفاع الدولة في طريق التنمية الدميقراطية نفسها.
إن العالم العربي في أشد احلاجة اليوم إلى تثبيت هذين الركنني لالنطالق في عملية حتقيق أهداف األلفية والنهوض
املستقبلي حيث العالم يغدو أكثر تقاربا» وتداخال» وترابطا» وحيث ظاهرة التكتالت اإلقليمية أو املقاربة باتت متثل
سمة القرن اجلديد.،إن نظاما» عربيا» جديدا» ميثل ركنا «التنمية الدميقراطية» ،و»متكني املؤسسات الدميقراطية»
أبرز مقوماته هو القادر على حتقيق أهداف األلفية وعلى احتالل موقع في النظام العاملي اجلديد اآلخذ في التكون.

إن االنطالق برفع هذين الركنني في العالم العربي يتطلب إجناحه أيضا» إخراج هذه املنطقة من
دوامة العنف واحلروب واالحتالالت التي استنزفت املنطقة ماديا» وبشريا» وحضاريا» على مدى عقود.
وخصوصا» أن سياسة العدوان والعنف التي تتبعها دولة إسرائيل جتاه الشعبني الفلسطيني
واللبناني تعيق بدرجة كبيرة تطور ومنو هذه املجتمعات وتضعف قدرة املنظمات غير احلكومية في
هذين البلدين وذلك بإضافة أعباء إمنائية وخدماتية هائلة تفوق طاقة هذا القطاع وبشكل مينعه
من لعب دور تنموي شمولي فاعل بالرغم من كبر قطاع منظمات املجتمع املدني في هذين البلدين.
أما االحتالل األميركي للعراق فيهدد بشكل واضح املجتمع املدني والتنمية البشرية للشعب العراقي،
وكذلك دوامة العنف واحلروب في باقي البلدان العربية التي تستنزف املنطقة ماديا» وبشريا» وحضاريا».
إن اخلروج من هذاالواقع االستنزافي ميثل مدخال» أساسيا» لتحقيق النهوض في العالم العربي.
كلمة أخيرة ،وفي إطار العمل على انتشالنا من الواقع الصعب الذي نعيشه ،وفي ضوء جتربتي الطويلة
في «مؤسسة عامل» املدنية والشبكات احمللية والعربية والدولية ،لقد قررنا اعتماد املبادئ التالية
في سبيل الشراكة من أجل التنمية ومن أجل تفعيل املجتمع املدني ,ومن ضمنه األسرة واألفراد:
1 .1رفع شعار «التفكير اإليجابي والتفاؤل املستمر» في مواجهة شعار «الهدم على يدي وال البناء على يد الغير»,
السائدة في مجتمعاتنا.
2 .2اعتماد خطة الثالث ميمات :مبدأ ،موقف ،ممارسة .فالبعض منا لديه مبدأ ،ولكن ال ينسجم مع املوقف أو
املمارسة ،والبعض اآلخر لديه ممارسة جيدة ،ولكن ليس لديه مبدأ .بينما املطلوب أن ينسجم املبدأ مع املوقف ومع
املمارسة .أي كما يقول نيلسون مانديال «إذا ما توفرت الرؤية مع التطبيق العملي ،فباستطاعتنا أن نغير العالم».
3 .3أما حول طريقة العمل مع األصدقاء واحملايدين واخلصوم املوجودون في املجتمع ،اعتمدنا اخلطة التالية:
توثيق العالقة مع األصدقاء والعمل على حتويل احملايدين إلى أصدقاء والسعي إلى حتييد األخصام.

