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وقفة في شفاعمرو احياء للذكرى
الـ  48لرحيل جمال عبد الناصر
ب �ق �ل��م  :م��ه��ا س � ��اق ال� �ل ��ه ت��ل��ي -
اخ�ص��ائ�ي��ة اجتماعية للمعاجلة
الزوجية واالسرية

م��ا ه��و ال��ذك��اء ال��ع��اط��ف��ي وم���ا هي
اهميته لدى االطفال؟
ال��ذك��اء ان ��واع  ،وع ��ادة نحن نسمع ع��ن ال��ذك��اء
العقلي أو الذهني  ،لكن يوجد نوع آخر من الذكاء
له أهمية وتأثيرا كبيرا على شخصية االنسان
وحياته العلمية والعملية وهو الذكاء العاطفي .
عندما نُعرف الذكاء العاطفي نتطرق باألساس
الدراك االن��س��ان وف�ه�م��ه ل��ذات��ه  ،ال�ت�م�ي�ي��ز بني
مشاعره ،ادارة والتحكم مبشاعره  ،والتعامل مع
االخرين ومشاعرهم بتعاطف .
يجب علينا التركيز على الذكاء العاطفي مثلما
نهتم بالذكاء العقلي من مرحلة الطفولة املبكرة ،
لكي نزود أطفالنا بقدرات تساعدهم على التعبير
ع��ن م �ش��اع��ره��م ،ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ردود فعلهم
والتواصل مع االخرين.
الى اي مدى نحن بحاجة الى هذا النوع من
الذكاء بحياتنا؟
ت�ت�ح��دث االب �ح��اث ان م�س�ت��وى ع��ال م��ن ال��ذك��اء
العاطفي مهم لإلنسان  ،ويضمن له النجاح أكثر
من مستوى عال من الذكاء العقلي  .يواجه كل
انسان منذ طفولته حتديات وصعوبات يحتاج
لكي يواجهها لقدرات ومهارات عاطفية  ،فعليه
م�ث�لا ان ي�ب�ن��ي ال �ع�لاق��ات وال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن نفسه
واحتياجاته  ،وان يحتوي مشاعره ويتحكم بها.
ه��ذه امل�ق��درة تخفف من ردود الفعل الغرائزية
مثل السلوك العنيف والشعور بالوحدة  .الذكاء
ال�ع��اط�ف��ي ي�س��اع��دن��ا ع�ل��ى ال�ت��أق�ل��م وال�ت�ك�ي��ف مع
التغييرات املتوقعة وغير املتوقعة التي حتدث
معنا  ،ويساعد على حتمل االحباطات  ،والسيطرة
على الرغبات وتطوير عالقات شخصية ناجحة
على الصعيد العائلي واالجتماعي.
ما هو دور االهل بتطوير الذكاء العاطفي لدى
اطفالهم؟
ف��ي ع�ص��رن��ا ه��ذا ه �ن��اك ت�ن��اق��ص ب �ف��رص اللقاء
واالت � �ص� ��ال امل �ب��اش��ر ب�ي�ن االه � ��ل واوالده�� � ��م ،
ام��ا الن �ش �غ��ال ال��وال��دي��ن ب��ال�ع�م��ل  ،وام ��ا بسبب
االستعمال املفرط واملتزايد من قبل جميع افراد
ال�ع��ائ�ل��ة ل�ل��وس��ائ��ل التكنولوجية م�ث��ل ال�ه��وات��ف
الذكية والكمبيوتر  .ه��ذا النقص يؤثر سلبيا ،
ويضر بعملية بناء الذكاء العاطفي بشكل طبيعي.
على األهل ان يكونوا منوذجا ايجابيا ألوالدهم ،
فهم مرآة تعكس لألوالد أهمية احلوار والتعبير
ع��ن امل�ش��اع��ر  .دور االه ��ل م�ه��م وح��اس��م لبناء
املقدرة العاطفية  ،وعليهم تكريس وقتا للحوار
واحل��دي��ث العائلي  ،االص�غ��اء لتجارب اوالده��م
ومساعدتهم على اعطاء اسماء ملشاعرهم بدون
احلكم على سلوكهم .
االه �ت �م��ام مب�ش��اع��ر ال��ول��د ل�ي��س اق��ل اه�م�ي��ة من
سلوكه واجنازاته الدراسية  ،فعلى االهل ابداء
االهتمام بها  .طبعا من البديهي ان هناك اهمية
كبيرة لتقليص وحتديد الوقت املكرس الستعمال
االجهزة التكنولوجية  .الذكاء العاطفي يتطور
من خ�لال العالقات اإلنسانية التي منارسها ،
لذلك يجب ان نقضي وقتا أطول مع افراد العائلة
 ،االهتمام بهم وتبادل احلديث معهم.
أحيانا االب واالم ال يعيان م��دى تأثير البيئة
األسرية والعالقات بني افراد العائلة على نفسية
ال��ول��د  ،ف�لا ي��درك��ان ان ه �ن��اك ع�لاق��ة مباشرة

ب�ين س �ل��وك ال��ول��د وم �ش��اع��ره  ،وان مشاعره
متعلقة بالبيئة األسرية التي يوفرها له والداه.
عندما تتوجه ام او يتوجه أب لطلب املساعدة
و"معاجلة" ابنهم  ،قبل ان التقي بالولد احاول
ان افحص االطار العائلي  ،مناذج االتصال داخل
العائلة  ،القواعد واحلدود داخلها ،ومدى معرفة
األهل ملشاعر ابنهم  .ارشاد االهل يكفي احيانا
ألحداث تغيير ايجابي على سلوك االوالد.
وع� ��ي ال ��وال ��دي ��ن مل �ش��اع��ره��م  ،ال �ت �ع �ب �ي��ر عنها
وحتكمهم بها مهم جدا  ،بحيث فقط من يجيد
ذل��ك ميكنه ان يعلم اوالده تشخيص مشاعره
وال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن�ه��ا  .ب��اإلم �ك��ان ت�ع�ل�ي��م االط �ف��ال
وخ�ص��وص��ا ف��ي االج �ي��ال امل�ب�ك��رة ع��ن املشاعر
من خالل قراءة القصص واحلديث عن مشاعر
ابطال القصة  .أسهل للطفل او الولد ان يتحدث
عن مشاعر شخصيات القصة من ان يشارك
غيره مبشاعره بشكل مباشر  .السماح بالتعبير
ع��ن امل �ش��اع��ر ي�ج��ب ان ي��رف��ق دائ �م��ا بالتذكير
بالقواعد  .على الطفل ان يعرف ان الغضب مثال
على اخيه او صديقه مسموح وحتى مفهوم ،
لكن القاعدة هي ان الضرب ممنوع  .على سبيل
املثال عندما يرفض الطفل التوقف عن اللعب
او يصر على ش��راء لعبة معينة ميكن ان نبدي
التفهم ملشاعره  ،لكن بنفس الوقت علينا اتخاذ
القرار بشكل واضح ومباشر .
" ارى وافهم انه من الصعب عليك عدم شراء
اللعبة ،لكننا اشترينا لعبة باألمس ولن نشتري
اليوم".
كيف يساعد الذكاء العاطفي على مواجهة
ظاهرة العنف؟
اوال ال شك ان العائالت واملجتمعات التي فيها
ث�ق��اف��ة ت�ش�ج��ع التعبير واحل� ��وار ب�ين اف��راده��ا
تسودها نسبة اقل من العنف  .التحكم مبشاعر
الغضب  ،الغيرة واخل��وف والشرعية بالتعبير
عنها يساعد بدرجة كبيرة على تخفيف ردود
الفعل العنيفة  .هنالك أهمية للتنويه ان الذكاء
العاطفي على جميع مركباته مهم للذكور كما هو
مهم لإلناث  .التعبير عن املشاعر وادارتها مهم
ألبناء اجلنسني  .في مجتمعنا بشكل عام التعبير
ع��ن املشاعر م��ن قبل االوالد (ال��ذك��ور) يعتبر
ضعفا  ،وهذا بحد ذاته خطأ كبير بحقهم  ،حيث
يتسبب ف��ي اض�ع��اف فرصهم لبناء شخصية
ن��اض�ج��ة وه��ادئ��ة م��ن ن��اح�ي��ة نفسية  .ضعف
املقدرة على التواصل مع ال��ذات وم��ع االخرين
يتسبب بكثير من احلاالت لسلوك عنيف من قبل
االوالد والرجال خاصة  ،لكن ايضا لدى البنات
والنساء.
الوالدية  ،االمومة واالب��وة هي مهنة ال نتعلمها
في املدرسة وال نتحضر لها على الرغم من انها
اهم مهنة وأهم منصب منلكه  .علينا ان نعي مدى
اهمية هذه الوظيفة واملسؤولية الكبيرة التي تقع
على عاتقنا في اللحظه التي نختار فيها ان نكون
آباء وامهات  .لكي نكون وال��دان ناجحان علينا
ان نستفيد م��ن جتاربنا وم��ن جت��ارب غيرنا ،
وان نسأل ونستشير املختصني في املوضوع ،
وايضا ان نصغي ونتحاور مع اوالدنا .

يرفعون صور جمال عبد الناصر في شفاعمرو
مت في االيام االخيرة ،احياء ذكرى رحيل الرئيس املصري
السابق جمال عبد الناصر بوقفة عند دوار شهداء نكبة
 48في شفاعمرو (بجانب دار البلدية )  ،وذلك بدعوة من
جلنة احياء مئوية القائد جمال عبد الناصر .
ورف��ع املشاركون صور عبد الناصر والتي كتب عليها
أقوال له  ،منها  " :القومية العربية في قلب كل عربي"،
"إم��ا أن نحيا حياة شريفة كرمية أو منوت بشرف " ،
"اخلائفون ال يصنعون احلرية وامل �ت��رددون لن تقوى
أياديهم املرتعشة على البناء " .
في مستهل الوقفة  ،حتدث الكاتب زياد شليوط  ،عضو
جلنة املئوية منوها الى أن " هذه الوقفة تأتي في ذكرى
م ��رور  48ع��ام��ا ع�ل��ى رح �ي��ل ال �ق��ائ��د ع�ب��د ال �ن��اص��ر وق��د
خرج في حينه كل أبناء الشعب الفلسطيني لوداعه في
مسيرات حزن وجنازات رمزية "  ،معتبرا ان " الشعب
الفلسطيني م��ن أح��ق الشعوب باحياء ذك��راه "  ،وق��رأ
قصة قدمها الشيخ فواز حسني من حرفيش ،عن وقفة

مشهودة لعبد الناصر حدثت عام  1960حني دعا عمال
املوانئ العربية الى مقاطعة السفن األمريكية واستجاب
كل العمال العرب لندائه.
ثم قام املشاركون بالتوجه نحو نصب شهداء نكبة 48
ووضعوا إكليال من الورد باسم جلنة املئوية لروح القائد
عبد الناصر وشهداء النكبة  ،وهناك حتدث منسق جلنة
املئوية احملامي محمد ميعاري فأكد على " حضور عبد
الناصر فكرا ونهجا  ،وحتوله الى رمز قومي وانساني
في زمن التراجع عن الطريق القومي "  ،وقال أن " عبد
الناصر عصي على النسيان وال ميكن مقارنته بغيره من
الزعماء".
ه ��ذا وك ��ان م��ن ب�ين امل �ش��ارك�ين ف��ي ال��وق �ف��ة ال ��ى جانب
نشيطي جلنة املئوية ،عدد من الرجال والنساء احملبني
لعبد الناصر وطريقه من عدة قرى ومدن ومن نشيطي
األح ��زاب واحل��رك��ات الوطنية م��ن أب�ن��اء البلد  ،التجمع
الوطني واحلزب الشيوعي وغيرهم .

تنظيم وقفتني احتجاجيتني في
الناصرة وأم الفحم تضامنا مع رجا اغبارية

يرفعون صور رجا اغبارية في الناصرة
من علي مغربي مراسل صحيفة بانوراما
نظمت ح��رك��ة اب �ن��اء ال�ب�ل��د  ،ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة  ،وقفة
احتجاجية في ساحة العني في مدينة الناصرة  ،تضامنا
مع القيادي في احلركة رجا اغبارية الذي اعتقلته الشرطة
قبل فترة وق��دم��ت ض��ده الئحة ات�ه��ام نسبت ل��ه تهم "
التحريض على العنف والتماهي مع منظمة ارهابية " .
كما أعرب املشاركون في الوقفة االحتجاجية عن رفضهم
للتحريض على القيادات العربية واملالحقات السياسية .
برزت من بني املشاركني في الوقفة االحتجاجية عضو

الكنيست نيفني اب��و رح �م��ون ال��ى ج��ان��ب نشطاء قوى
سياسية ن�ص��راوي��ة واالس �ي��رة احمل��ررة داري��ن طاطور
وشخصيات يهودية يسارية .
ورفع احملتجون اعالم فلسطني وشعارات تنادي باطالق
س��راح رج��ا اغ�ب��اري��ة وص ��ورة ل��ه كتب عليها " احلرية
لرجا اغبارية " .وبدعوة من اللجنة الشعبية في مدينة
ام الفحم وجلنة املتابعة العليا للجماهير العربية ،مت في
نفس اليوم تنظيم وقفة تضامنية مع رجا اغبارية  .وحمل
املتظاهرون الالفتات التضامنية مع رجا اغبارية والتي
تطالب باطالق سراحه ،وترفض التهم املوجهة له.

