>>>> تحـقـيــق
ن�صائح للأ�سرة

وتوجهت احلويلة ببع�ض الن�ص ��ائح للأ�س ��رة
لتفادي ت�أثري الأحداث ال�سيا�سية على الطفل
نف�س ��يا واجتماعي ��ا مو�ض ��حه �أن امل�س� ��ؤولية
الكب�ي�رة تق ��ع عل ��ى املدار� ��س وامل�ؤ�س�س ��ات.
وخ�ص ��ت احلويل ��ة االه ��ل بالن�ص ��يحة حيث
�أنه ��م مبثاب ��ة امللج� ��أ للطفل واليج ��ب عليهم
�أن يعنف ��وه بلفظ غري مقب ��ول �أو عقاب ولكن
عليه ��م تعدي ��ل ال�س ��لوكيات اللفظي ��ة للطفل
وتكون �أكرث انتباها.
العنف اللفظي

العـامــل

 وم ��ن جهته ��ا �أك ��دت رئي�س ق�س ��م اخلدمةالنف�س ��ية ب ��وزارة الرتبي ��ة ن�ض ��ال احل ��داد
�أن الكوي ��ت دول ��ة يتمي ��ز �أهله ��ا بالت�س ��امح
والتوا�صل ولكن الأحداث ال�سيا�سية وما نراه
على ال�شا�ش ��ات قطعا له ت�أثري على �أطفالنا .
وكذل ��ك احلوار واالختالف يف الر�أي �أ�ص ��بح
�صراخ وهو�شات.
فالطفل يذهب �إىل املدر�س ��ة حامال العدوان
الب ��دين واللفظ ��ي ،يف ح�ي�ن �أنن ��ا تربين ��ا يف
املجتم ��ع الكويت ��ي عل ��ى �أنن ��ا �ش ��خ�ص واحد
ومل نع ��رف التفرق ��ة م ��ن قبل ،ولك ��ن حاليا
الطف ��ل يف ذهنه افكارا ع ��ن التفرقة القبلية
واملذهبية الن ��ه تعلمها من خالل معا�ص ��رته
للأحداث ال�سيا�سية.
كما �أدانت احلداد بع�ض الأ�سر ممن يعلمون
�أبنائهم العنف ويحقرون من �ش� ��أن بع�ض ��هم
البع�ض �أمام �أبنائهم .
وقال ��ت احلداد كذلك نحن بحاجة �إىل حملة
وطنية تخل�ص ��نا م ��ن الأف ��كار الهدامه التي
ب ��د�أت ت ��دق ناقو� ��س اخلط ��ر عل ��ى �أطفالنا
الننا نرب ��ي جيل من الأطفال .كما ان عدوان
الطفل يف املدر�س ��ة يكت�سبه من املجتمع ،وهو
من �أ�ش ��ياء امل�س ��تجده على املجتمع الكويتي.
فنح ��ن بحاج ��ة لتكات ��ف الرتبي ��ة والإع�ل�ام
حلمل ��ة �إعالمية تربوية لنبذ الأفكار الهدامة
باال�ض ��افة �إيل دور وزارة االوقاف وامل�ساجد
ب�ض ��رورة غر� ��س �إحرتام الآخرين .وان�ص ��ح
الأهل بعدم املناق�ش ��ة وال �سب الآخرين �أمام
االوالد .
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تع�صب الآباء
�أن هن ��اك عنف وهذا ما يجعل ��ه يتطاول علي
ا�س ��تاذ علم النف�س بجامعة الكويت د .عدنان مدر�سيه.
ال�ش ��طي ق ��ال �إن ري ��اح احلري ��ة الت ��ي ته ��ب
االطفال �ضحية امل�شهد ال�سيا�سي
عل ��ى الع ��امل العرب ��ي ال ميك ��ن �أن ت�ت�رك �أي
�ش ��خ�ص حمايد .فمظاهر العنف التي ترافق فيم ��ا قال ��ت �أ�س ��تاذ عل ��م االجتم ��اع ،ورئي�س
ه ��ذه الأح ��داث تبع ��ث الكث�ي�ر م ��ن املخاوف املجل�س القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية
والهواج�س لدى �أرباب الأ�س ��ر الذين يخ�شون ال�س ��ابق د.ع ��زة ك ��رمي �أن االنف�ل�ات الأمني،
تعر� ��ض �أبنائه ��م ل�ص ��دمات نف�س ��ية حمتملة والعنف امل�ستخدم يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب
ب�س ��بب فظاع ��ة ال�ص ��ور �أو حتى ب�س ��بب حدة حرب ال�سيا�س ��ة ،وعدم اال�س ��تقرار ال�سيا�سي
امل�ص ��طلحات التي تروج لها و�س ��ائل الإعالم يف بع� ��ض ال ��دول ه ��ي حتدي ��ات� ،ض ��حيتها
ال�س ��معية والب�ص ��رية وعندم ��ا ي ��ري الطف ��ل الأطفال .م�ش�ي�رة اىل ان امل�ش ��هد ال�سيا�س ��ي
الأحداث ال�سيا�س ��ية وينظ ��ر �إىل والده ويجده هذه الأيام قد حتول �إىل �ساحة قتال ودماء يف
متع�ص ��با من الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي ه ��ذا بدوره كل مكان ،حيث يتم املتاجرة بالأطفال يف ظل
يخل ��ق رد فع ��ل عك�س ��ي ل ��دى الطف ��ل ويت�أثر امل�ش ��هد ال�سيا�س ��ي ،وذلك من خالل امل�شاهد
بطريقة �س ��لبية تكاد تكون قوية خا�صة عندما املرعبة التي ي�شاهدها الأطفال كل يوم ،الفتة
يري الأطف ��ال القدوة احل�س ��نه داخل جمل�س �إىل �أن الأطف ��ال يف املدار�س تغريت �أفكارهم
الأم ��ة يت�ص ��ارعون فيت�أثر �س ��لوك الطفل النه و�سلوكهم من متابعة �أفالم الكارتون ،ومباراة
ي�أخ ��ذ قيم ��ة ال�ش ��يء م ��ن العنف وال�ص ��راخ كرة الق ��دم� ،إىل متابع ��ة ال�سيا�س ��ية ،والت�أثر
واملبالغة ،ويتبع ت�أثرا غري مبا�شر بال�سلوكيات بها ت�أث ًرا كب ًريا ،حتى دخلوا جمال ال�سيا�س ��ة،
وخا�ص ��ة �أنهم مواطنون يرت ��دون مالب�س مثل و�أ�صبحوا يتحدثون فيها لي ًال ونها ًرا.
�أب ��وه والطفل لدي ��ه حالة خوف من ال�ص ��غار وتابعت �أ�س ��تاذ علم االجتماع� :إن الأمر تعدى
والكبار وعندما يري حاالت الرعب يف الوطن لأك�ث�ر م ��ن ذلك ،حيث ق ��ام الأطف ��ال بتقليد
يب ��د�أ بداخل ��ه العنف وم ��ن اخلط�أ م�ش ��اهدة �أولياء الأمور من خالل االنق�س ��ام واالختالف
الطفل للعنف وال�ص ��راع ب�ي�ن الكبار ،والطفل يف �آرائهم ال�سيا�سية.
الآن ين�ش� ��أ وهو يعرف معنى الر�شوة النه �أخذ وطالب ��ت رئي� ��س املجل� ��س القوم ��ي للبح ��وث
القيم ��ة م ��ن الكب ��ار وه ��و متخيال �أنه ��ا قيمة االجتماعية واجلنائية ال�س ��ابق – احلكومات
�ص ��حيحة م ��ع ان الكبار يعتقدون ان الر�ش ��وة بتوف�ي�ر احلماية الكاملة للطفل من الت�أثريات
�س ��لوك مقبول ويت�أثر بذلك املراهقني والكبار ال�س ��لبية الت ��ي تع ��ود علي ��ه نتيجة لالنق�س ��ام
وينتقل هذا املعني �إليه ��م .والأطفال يت�أثرون ال�سيا�سي ،وانت�شار م�شاهد العنف بال�سيا�سة.
تاث ��را مبا�ش ��را وكذل ��ك املراهقني فوق �س ��ن والطف ��ل م�س� ��ؤولية اال�س ��رة وعليه ��م بتهذيب
�12س ��نه واالق ��ل من � 12س ��نه �أي�ض ��ا يعرفون �سلوكه وقت اللزوم.

