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   جيي  فيي  ا تفييي  الميييي   فيي  نقيي  الكه بييي،   التيييي  انقتييي : عيي   ،اجتميعييي  معيشييي  ضييط،تي  الييي،   اللبنيييني،   يعييي 

 الشيع،  إلي  بيإلضييف  الميكك،    المشيكل تؤ ي. ،غي هي العنف  مظيه  ،القين،   «ال ،ل » غييب النفييي   أزم  الح ا   

 االختصيصيي  ،في  االنفعييل  ،سي ع  ،الطضيب ،بيلييس،  نفس   بضطت الشع،  إل  تطيي   إح اث عل  الق    ،ع   بيلعجز

 .عتييي عال النفسي 

 المي،ات  يعيشيهي التي  الضيط،تي  أ  فتعتبي  سي كي،  جي ج، ابي  علييي الي كت،   الجيمعيي  ،األسيتيك  النفسيي  المعيلجي  أمي

 آخي   إلي  شخ  م  القل  ش   تختلف. التبيع  بيلقل  شع، ا اإلنسي  عن  التطيي  ي،لّ  العي   ،ف  تطّي   ع،امل ه  اللبنين 

 . ا،  بشكل القل  اآلخ  البعض يعي  بينمي بس ع   الشع،  هكا البعض فيتخت 

. الكيال  في  ال غبي  ،ع   الت كيز  عل  الق    ع   الحيل  قل  بيلت،ت   بيلتعب  الشع،  عل  ،القل  االنزعيج أع اض ت تكز

 ،ب،اسيت  اليبعض  بعضيه  بيي  ،االنزعييج القلي  مشييع  األشيخي  يتنيقيل إك الجميعي   الظيه   مفه، » إل  س كي، تشي 

 اليبال   مطيي    في   غبتي  ،يي ّ   ال،اقي  اليبعض فيي فض السلبي   المشيع  تلك ح   م  يزي  مي االجتميع   الت،اصل ،سي،ل

 .«الحل،ل ايجي  محي،الا  المشيكل اآلخ  البعض ي،اج  بينمي

 جميي  عني  عنيفي  سيل،كيي  إلي  حتمييا  تيؤ ي» أ   ،  مي  األفي ا   عني  الطضب مشيع  تعزز الضط،تي  أ  عتييي ت،ضح

 .«العنيف للسل،ك استع ا  ،ل يه  الطضب  مشيع  إ ا   عل  ضعيف  ق    ل يه  الكي  األشخي  عن  بل األف ا  
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 االتم،نيي  مشييع  الت،ّقي   علي  القي    ،عي   األسيسيي  الخي مي  في  نقي  إلي  عنف م  لبني   ي،اجههي الت  الظ ،ف تكبح

 إ  كي   ايميي  الي كت،   السي ي ي الينف، علي  ف  االختصيصي  تق،ل. ال،تن  ،االنتميء ،بيلم،اتن   بيل في   ،الشع،  ،األم 

 األميل  ،بفقي ا  بييلعجز  شيع،  القلي   أعي اض ظه، : التيل  النح، عل  المجتم   ف  النفسي  الصح  ف  تؤث  المشيع  تلك

 أخي ،  جهي  مي . ان فيعيي  فعيل   ا  المنظمي   غيي  الف،ضي،ي  السيل،كيي  يفيق  مي ،بيلظل  المسؤ،لي  تجي  بيلطضب شع، 

 اإللهيي   ،نمييكج الثيبتي   ال كيي،ز ،تطييب الي،ميي   بيلنشييتي  ،االهتميي  ،الحميي،  المسيؤ،لي   مشييع  الع،اميل تليك ُتضعف

 .البنيء  االجتميعي  ،القي 

 ،بعي   بيلسيلبي   الشيع،  إلي  تيؤ ي الضيط،تي  إ  هيزاز  مي  الي كت،   االجتميي  علي  في  ،البيحثي  الجيمعيي  األستيك  تق،ل

 ،بي تبيتيي  المسييتقبل  ،بينتظييي  بيييلتم،   الشيع،  الفيي   ليي ، يقييلّ . «تيفهيي  األمي،  جمييي » أ  ،اعتبييي  التطيييي   عليي  القي   

 .«غ يبيا » نفس  الم،ات  فيج  بيأل ض  ،بتمسك  بيل،ت 

 م جي  ي،جي  ال أني  ،بميي  اخليي  غضبي الصعب  الظ ،ف تلك ت،لّ . ،بيالستسال  ،بيلكسل  بيلتعب  الشع،  األشخي  ،ينتيب

 .البعض بعضه  بيتجي  غضبه  االف ا  في،ّج  إليهي  الطضب ت،جي  يمك  مسؤ،ل  مح    جه  أ،

 الم،اجه  آليي 

 ،الع،اميل الضييغت  الع،اميل بيي  ت،ازنييا  عتيييي  ،في  الضيط،تي   مي  ،التعيميل التكّييف علي  الف   ق    تتتلب العي    ف 

 أ، اللقييء مسييحي  سي،اء ال اعمي   الع،اميل أ  غيي . ،معينييته  مشييع ه   عي  التنفيي، علي  األشيخي  تسيع  الت  ال اعم 

 حي بيل ا ،االهتميي  الكاتيي  ال عييي  أهميي » علي  عتيييي تشي   ليكلك . بسزميتهيي تختني  م يني  في  تيتقل  األص قيء  أ، التفيؤل

 .«أعبي،  م  ،التخفيف ال،اق  لم،اجه  النفسي  

 األمي اض   جي  تخيف الحيي    الخي جيي  األزميي  ظل ف  أن  ،   تي يز ال كت،   النفسي  ،المعيلج  الجيمعي  األستيك  تلحظ

 ،تشيي . الخي جيي  المشييكل ،م،اجهي  التيسقل  بسيبل األشيخي  يتلهي  إك  «ف،بيي» ،الـ القل  إل  االكت،يب م  ال اخلي   النفسي 

 سي كي، ت كيز المقيبيل  في . مج يي  غي  العملي  النصي،ح ُتعتب  الميلي   ،األزمي  المعيشي  الش ،ت تلك ظل ف  أن  إل  ،  

 .فيهي الط    ،  م  بيلعمل ،م،اجهتهي معهي ،التعيمل القل   حيال  إل  التنب  أهمي  عل 

 إلي  التنبي  بسييت   ي،ميي  نشييتي  في  االنخي ات: أب زهيي عي    بيسم،  األفي ا  كي   تنصيح التح يي   تلك م،اجه  أجل ،م 

 فيي  االنخيي ات ،القليي   العنييف م،اضييي  إليي  التعيي ض ميي  الحيي  ،التييكم   النيي   فيي  االجتيي ا  بيي ل الممكنيي  اإليجيبييي  الفيي  

 بيلســـيـيت   القي ا  ،أخيك ،القلي  ،الحيز  الطضيب مؤشـــيـ ا  تح ي  ،ملم،س   س يع  نتي،ج كا  الم ، قصــــي   نشيتي 

 االنخي ات ،السيعي    الخيصي  المنيسيبي  بيبعض االحتفييل لي   أهمي  ،تشكل الف   تعن  بنشيتي  االنخ ات الفعل    ا  عل 

 للمشييع  المعي ي األثي  تجنيب األمي،   مج ييي  علي  ،السييت   بييلف   الشيع،  لتعزيز تصي مي  غي  مجتمعي  نشيتي  ف 

 حيل في  ال ؤيي  لي يه  نشييتي  أشيخي  مي  ،التعيميل االجتمييع   الت،اصـيـل ،سيي،ل ب،اسيت  البعـــيـض يتنيقلهي الت  السلبي 

 .المشيكل

 أمل بي ق 

 أ  إلي  مشيي    «الحلي،ل ،إيجيي  المبي  ا  أخك عل  الق    ل يه  الكي  األشخي  بعض ف   ا،مي أمل ي،ج » أن  هزاز تؤك 

 المبيي  ا  بعيض ،جي، » إلي  فتلفي  كي    أمي. «للتطيي  ،عزيم  أفكي  ل يه  ،ني  ي  مميزي  أف ا ا يض ّ  اللبنين  المجتم »

 المجتمي  منظميي  مثيل المجتمي   خ مي  في  الظي ،ف ،تطييي  الحلي،ل إليجي  يسع،  الكي  االجتميعيي  القي   ،بعض الحسن  

 .«ق،ق ح ،تنيص  الم،ات  ت ع  الت  ،الجمعيي  الم ن  
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