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يسرنا يف هيئة حقوق اإلنسان أن نقدم لآلباء واألمهات واملهتمني مبشكالت 
الطفولة هذا الكتيب التعريفي الذي حياول تقديم تصور شامل عن أمناط العنف 
الذي ميكن أن ميارسه اآلباء أو املعلمون أو من يتعامل مع الطفل بدون قصد، 
مما قد يعرض الطفل للكثري من املخاطر الصحية والنفسية واالجتماعية. ومن 
منطلق دور هيئة حقوق اإلنسان يف رفع الوعي احلقوقي جلميع شرائح اجملتمع، 
الطفل. وهذه الكتيب  العنف األسري جتاه  صدرت هذا الكتيب عن أمناط 
كتب بلغة سهلة وميسرة يستطيع اآلباء واألمهات باختالف مستوياتهم التعليمية 
والثقافية استيعابها، بعيدًا عن اللغة األكادميية املعقدة. وقد حرص الكتيب 
على أن يقدم جمموعة من التوصيات اليت تقيس مقدار جناح اآلباء واألمهات يف 

التعامل األمثل مع أوالدهم. 
عبداهلل  الدكتور  األستاذ  وهو  الكتيب  هذا  عن كاتب  شيئًا  نذكر  أن  بقي 
سعود  بن  حممد  اإلم��ام  جبامعة  االجتماع  علم  أستاذ  اليوسف  العزيز  عبد  بن 
متناول  يف  تصبح  لكي  سهلة  بلغة  الكتيب  هذا  بإعداد  قام  الذي  اإلسالمية، 
مجيع شرائح اجملتمع. والدكتور اليوسف له مساهمات ودراسات كثرية يف جمال 
األسرة وجمال العنف األسري.كما أنه له مساهمات إعالمية وثقافية يف جمال 
األسرة واالحنراف واجلرمية. وختامًا نرجو أن نكون قد وفقنا يف تقديم ماهو 
مفيد ونافع يف نشر ثقافة حقوق الطفل وحتقيق شيء من األهداف اليت يتوخاها 
والة األمر يف مملكة اإلنسانية بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز وولي عهده األمني األمري سلطان بن عبدالعزيز حفظهما اهلل. 
واهلل ولي التوفيق.

تقديم

رئيس هيئة حقوق اإلنسان

تركي بن خالد السديري
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مقدمة
متثل األسرة الركن األساس يف بناء أي جمتمع، وذلك ألن انتماء الفرد جملتمعه 
داخلها  الفرد  يرتعرع  اليت  األوىل  اليت تشكل اخللية  انتمائه ألسرته  يتم عرب 
ويتعلم من خالهلا معايري وقيم اجملتمع األكرب، ويعرف من خالهلا ما هو مقبول 
أو مفروض اجتماعيًا. ورغم أن األسرة من املفرتض أن تقوم بدورها السوي يف 
اجملتمع من خالل تشريب الناشئة املعايري والقيم اليت حتافظ على أمن اجملتمع، 
إال أن بعض األسر قد تصبح عاجزة عن تشريب الناشئة معايري وقيم اجملتمع، 
وذلك بسبب تصدع األسرة أو نتيجة لوفاة أحد الوالدين أو كليهما أو انفصاهلما 
يعين  ال  الوالدين  وج��ود  أن  األس��ب��اب. كما  من  سبب  ألي  أحدهما  غياب  أو 
بالضرورة جناح األسرة كوحدة اجتماعية مستقرة يف تشريب الناشئة املعايري 
والقيم االجتماعية اليت حتميهم من االحنراف واجلرمية، خاصة يف حال غياب 
وجود  بسبب  أو  كليهما،  أو  الوالدين  أح�د  لدى  الصحيح  الرتبوي  األسلوب 
الشجار الدائم بني الوالدين ما ينعكس بدوره على األمن االجتماعي لألطفال 
عن  والبحث  الشارع  إىل  للخروج  يدفعهم  عامل طرد  ويكون  األس��رة،  داخل 
مكان آخر أكثر استقرارًا من األسرة. وإضافة إىل ذلك فإن هناك اختالالت 
كثرية قد تصيب األسرة وتعيقها عن أداء الدور املطلوب منها يف اجملتمع، مثل 
تباين أساليب الرتبية والتوجيه والتنشئة االجتماعية من الوالدين، وتعارضهما 
أحيانًا حبيث ختتلط على األوالد معرفة الصواب من اخلطأ.كما أن التحوالت 
والتغريات االجتماعية اليت مير بها اجملتمع السعودي قد تنعكس بدورها على 
وتنشئة  استقرارها  على  األس��رة يف احملافظة  مهمة  ما جيعل  األس��ري،  البناء 
أوالدها التنشئة الصحيحة أمرًا بالغ الصعوبة يف جمتمع أصبحت الكثري من 
املعايري والقيم االجتماعية تتغري بسرعة وتتعرض للكثري من التحديات، حيث 
تزاحم األسرة مؤسسات اجتماعية أخرى تشاركها وتنافسها يف عملية التوجيه 
والرتبية. وقد ميارس اآلباء واألمهات أساليب تربوية غري صحيحة حبيث تنعكس 
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سلبًا على األوالد، وهذا الكتيب التوعوي يهدف إىل تسليط الضوء على أمناط 
الوالدين  وواجبات  الطفل  الوعي حبقوق  إشاعة  بهدف  األطفال،  العنف جتاه 
حنوه.ويف البداية سوف حندد املقصود بالعنف األسري يف هذا الكتيب، حيث 

يشوب هذا املفهوم الكثري من اخللط والضبابية. 

معنى العنف األسري في سياق الثقافة االجتماعية:
أضن أن مفهوم العنف األسري من املفاهيم اليت يكتنفها الكثري من الغموض، 
وليس ذلك بسبب صعوبة التعريف من الناحية اللغوية، وإمنا مرد ذلك إىل أن قضية 
العنف األسري ومن ثم مفهوم العنف األسري يف غالبية الدراسات والكتابات 
اليت استعرضت العنف األسري مل تؤخذ يف سياق الثقافة االجتماعية اليت تتعامل 
مع هذا املفهوم. وأعتقد أن مشكلة مفهوم العنف األسري توازي حجم مشكلة 
العنف األسري بوصفها مشكلة أو ظاهرة، ومامل حيدد مفهوم العنف األسري 
بعبارات ومفاهيم واضحة فإن قضية العنف األسري ستظل من القضايا املعلقة 
بسبب ضبابية املفهوم والتناول من قبل الباحثني. أما مفهوم العنف األسري الذي 
 سوف ينطلق منه هذا الكتيب فيتمحور حول املفهوم التالي: يعرف العنف األسري
يف هذا الكتيب بأنه: »أي اعتداء أو إساءة حسية أو معنوية أو جنسية أو بدنية 
أو نفسية من أحد أفراد األسرة أو األقارب أو العاملني يف نطاقها جتاه الطفل، 
يكون فيه تهديد حلياته وصحته )البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية( وماله 
)ممتلكاته( وعرضه. وهذا املفهوم ينطلق من احلديث الشريف: »كل املسلم 
يف  يؤخذ  أن  على   .)3933 ماجه:  )ابن  وعرضه«  وماله  دمه  حرام  املسلم  على 
احلسبان أيضًا أن يكون مفهوم اإليذاء متوافقًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
حبيث ال يعترب أي توجيه تربوي نصت عليه الشريعة اإلسالمية بضوابطه جتاه 

األوالد ضمن مفهوم اإليذاء.
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من هو الطفل؟
من  الثامنة عشرة  دون  إنسان  هو كل  املتحدة،  األمم  تعريف  الطفل، حسب 

عمره، مامل ينص قانون دولة ما على اعتباره ناضجًا قبل بلوغ هذه السن. 
أما يف الشريعة اإلسالمية فالطفل هو من كان دون سن اخلامسة عشرة.

ما االعتداء؟
هو أي سلوك يقوم به أحد الراشدين ) أو األب وأالم ( حنو الطفل، ويدخل ضمن 
 – االعتداء اجلسدي   – العاطفي  االعتداء   – اإلهمال  التالية:  األربعة  األمناط 
االعتداء اجلنسي. وسريد شرح لكل منط من هذه األمناط على النحو التالي: 

النمط األول/ اإلهمال:
يتعرض عدد كبري من األطفال لإلهمال يف خمتلف أرجاء العامل. وُيعّرف اإلهمال 
بأنه ذلك النمط »من سوء املعاملة الذي يعرب عن الفشل يف توفري الرعاية املناسبة 
لعمر الطفل« شأن املسكن وامللبس والغذاء والرتبية والتعليم والتوجيه والرعاية 
اجلسدية  القدرات  لتنمية  الضرورية  األساسية  االحتياجات  من  وغريها  الطبية. 
والعقلية والعاطفية. واإلهمال، خبالف االعتداء اجلسدي واجلنسي،يتسم بصفة 
االستمرارية، ويتمثل يف منط غري مناسب من الرعاية والرتبية، وتسهل مالحظته 
من قبل األشخاص القريبني من الطفل. فاألطباء واملمرضون وموظفو دور الرعاية 
الوالدين  وري��اض األطفال واألق��ارب واجل��ريان هم عادة أول من يشك يف إهمال 
ألطفاهلما الرضع أو الصغار. وسوف نستعرض أمناط لالهمال على النحو التالي:

�( اإلهمال اجلسدي:
الرعاية  تأجيل  أو  رفض  ويشمل  الشائعة.  املعاملة  سوء  ح��االت  غالبية  وميثل 
الصحية الضرورية للطفل، وجتاهل الطفل وتركه وحيدًا بال رقابة أو إشراف، 
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أو معاقبته بالطرد من املنزل وعدم تلبية احتياجاته اجلسدية والعاطفية بشكل 
مالئم، وحرمانه من الشعور باألمان يف بيته. وقد خيّلف اإلهمال اجلسدي آثارًا 
مدمرة على منو الطفل، منها سوء التغذية واإلصابة بأمراض خطرية واإلصابات 
البدنية البالغة كاجلروح والكسور واحلروق النامجة عن عدم مراقبة الطفل 

واالعتناء به، فضاًل عن فقدان الطفل الثقة يف نفسه مدى احلياة. 

2 ( اإلهمال الرتبوي: 
من  حرمانه  أو  سبب،  ب��دون  املدرسة  عن  بالتغيب  للطفل  السماح  أمثلته  ومن 
الذي حيتاجه يف دراسته. ومن  العون اإلضايف  توفري  أو  املدرسة،  التسجيل يف 
نتائجه التخلف الدراسي واملعريف للطفل وحرمانه من اكتساب املهارات األساسية 

الضرورية لنموه، وقد يؤدي النسحابه من املدرسة أو الحنرافه السلوكي. 

3 ( اإلهمال العاطفي: 
ويشمل تكرار التصرفات غري الصحيحة أمام الطفل، مثل ضرب الزوجة أمامه 
أو السماح للطفل بتعاطي الكحول أو املخدرات أو حرمانه من العالج النفسي 
إذا كان حيتاجه، فضال عن حتقري الطفل واالستخفاف بشأنه وحرمانه من 
بنفسه  الطفل  ثقة  تدهور  السلوكي  النمط  هذا  نتائج  ومن  واحملبة.  العاطفة 
الكحول  تعاطي  إىل  واجته  ورمبا احنرف سلوكه  بأهميته،  إحساسه  وعدم 
أو املخدرات ،وغريها من السلوكيات التدمريية  اليت قد تصل إىل االنتحار. 
كما أن اإلهمال العاطفي املفرط للرضع قد يؤدي إىل توقف منوهم ورمبا إىل 

الوفاة. 

4 ( اإلهمال الطيب: 
وميثل عدم توفري الرعاية الصحية املالئمة للطفل رغم توافر القدرة املادية على 
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ذلك. وبشكل عام يؤدي اإلهمال الطيب إىل تدهور صحة الطفل، ورمبا نتجت 
الطفل  أخذ  عدم  الطيب  اإلهمال  أمثلة  ومن  مضاعفة.  صحية  مشاكل  عنه 

للطبيب أو متابعته منوه الصحي.

النمط الثاني/ االعتداء العاطفي: 
ميكن تعريف االعتداء العاطفي بوصفه النمط السلوكي الذي يهاجم النمو 
الشتم  يشمل  وهو  الذاتية.  بقيمته  وإحساسه  النفسية  للطفل وصحته  العاطفي 
والتحبيط والرتهيب والعزل واإلذالل والرفض والتدليل املفرط والسخرية والنقد 
ويعترب  اللفظي  التطاول  جمرد  يتجاوز  العاطفي  واالعتداء  والتجاهل.  ال��الذع 
خطر  تهديد  وهو  للطفل،  واالجتماعي  العاطفي  النمو  على  كاسحًا  هجومًا 

للصحة النفسية للشخص.  جييء يف أشكال عديدة منها: 

� ( حتقري الطفل واحلّط من شأنه: 
يؤدي هذا السلوك إىل رؤية الطفل لنفسه يف الصورة املنحّطة اليت ترمسها ألفاظ 
ذويه، ما حيد من طاقة الطفل ويعّطل إحساسه الذاتي بإمكاناته وطاقاته. ومن 
ذلك إطالق أمساء على الطفل مثل »غيب«، »أنت غلطة«، »أنت عالة« أو أي اسم 
أخر يؤثر يف إحساسه بقيمته وثقته بنفسه، خاصة إذا كانت تلك األمساء تطلق 

على الطفل بصورة مكررة. 

2 ( الربود: 
يتعلم األطفال كيف يتفاعلون مع العامل من حوهلم من خالل تفاعالتهم املبكرة 
واحملبة،  بالدفء  مفعمًا  أطفاهلم  مع  الوالدين  سلوك  كان  فإذا  والديهم.  مع 
فإن هؤالء األطفال يكربون وهم يرون العامل مكانًا آمنًا مليئًا بفرص التعلم 
سيحرمون  فإنهم  بالربود  يتسم  الوالدين  سلوك  كان  إذا  أما  واالستكشاف. 
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أطفاهلم من العناصر الضرورية لتحقيق منوهم العاطفي واالجتماعي. واألطفال 
باردًا مثريًا  العامل مكانًا  لريوا  دائم يكربون  للربود بشكل  يتعرضون  الذين 
للسأم، واألغلب أن معظم عالقاتهم املستقبلية لن تكون ناجحة. كما أنهم لن 
يشعروا أبدًا بالثقة احملفزة لالستكشاف والتعلم. ومثااًل على ذلك أنه عندما 
يرسم الطفل لوحة يشعر بالفخر بها ويأتي لوالديه بكل محاس لينظرا فيما 
يراه هو اجنازًا، ولكنه يقابل بعدم اكرتاث أو الصراخ يف وجهه بأنه يضيع 
وقته يف أمور غري ذات فائدة. عمومًا فإن الطفل يشعر بالربود من والديه إذا ما 
كانا غري مباليني يف التعبري عن مشاعرهم إلجنازات الطفل وجناحاته. ومثااًل 
آخر على الربود عدم حضور الوالدين إىل مدرسة الطفل عندما يدعيان إليها، 
خاصة إذا كانت هناك فعاليات يشارك فيها الطفل ويتغيب والداه لسبب ال يراه 
مقنعًا، خاصة إذا تكرر ذلك، ما يرسخ يف عقل الطفل وذاكرته أن والديه 

»ال يهتمان«. 

3 ( التدليل املفرط: 
عندما يعّلم الوالدان أطفاهلما االخنراط يف سلوك غري اجتماعي، فإنهما 
حيرمانهم من عيش جتربة اجتماعية طبيعية يف املستقبل. فالتدليل املفرط 
يؤدي  ما  به،  احمليطة  والظروف  احلياة  واقع  تعلم  على  الطفل  يساعد  ال 
ومن صور  الكرب.  يف  اآلخرين  ومشاركة  املسؤولية  لصعوبات يف حتمل 
التدليل املفرط أنه عندما يقول أو يفعل الطفل خطأ يؤثر سلبًا يف شخصيته 
)خاصة عندما يكون هذا اخلطأ مكررًا وأصبح عادة للطفل(، فتكون 
ردة فعل الوالدين سلبية وال حياوالن تعديل سلوك الطفل لكي ال ينزعج، 
ويعتقدان أنه »سوف يصلح حاله عندما يكرب«. صحيح أنه يبدو إن الطفل 
سعيد بهذا الوضع يف الوهلة األوىل، ألنه حر يف أن يفعل ما يريد وال يرى 
من حياسبه أو يردعه، ولكن واقع األمر ليس كذلك. فالطفل قد يفقد 
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شعوره باألمان ألنه ترك وحده يقرر من دون أن يشعر بأنه يوجد من يساعده 
يف اختاذ القرار الصحيح إذا ما أخطأ أو احتاج إىل مساندة. فشعور الطفل 
بعدم األمان و التوتر قد يكون له تأثري سليب على شخصيته، خاصة إذا 
كان اجملتمع و األفراد احمليطون به ال يقبلون أو يرفضون تصرفاته غري 

الالئقة.
الطفل إىل  املرفوضة من اجملتمع عندما يذهب  و  الالئقة  التصرفات غري  ومن 
جممع جتاري مثاًل ويتصرف بطريقة تزعج اآلخرين، أو يلحق خرابًا باجملمع. 
البيت بعد لعبه باخلارج وبإصرار،  أو عندما تطلب األم، من ولدها أن يدخل 
شارحة له أضرار كونه يف الشارع إىل هذا الوقت، ولكن يصر الطفل على 
عدم الدخول و البقاء يف الشارع فترتاجع األم وترتك الطفل ليقرر هو متى يريد 
الدخول. فالطفل الذي يعلم أن أمه ال تتهاون معه عندما يكون املوضوع يتعلق 
بأمنه مثاًل يشعر باألمان أكثر من الطفل الذي تتسامح أمه معه وترتكه يقرر 

هو ما يرتبط بأمنه. 

4 ( القسوة: 
حباجة  فاألطفال،  مماثلة.  تكون  قد  نتائجها  ولكن  ال��ربود  من  أش��د  وه��ي 
للشعور باألمان واحملبة حتى ينطلقوا يف استكشاف العامل من حوهلم، ويتعلموا 
تشكيل عالقات صحية. أما حني يتعرض األطفال ملعاملة قاسية من ذويهم فإن 
العامل ال يعود له »معنى« بالنسبة إليهم،وستتأثر كل جماالت التعلم بتجربتهم 

القاسية، وسيتعطل منوهم العاطفي واالجتماعي والثقايف. 
القسوة،  من  الدرجة  هذه  التستحق  أخطاء  على  القاسي  العقاب  القسوة  ومن 
واألسوأ عندما يعاقب الطفل وال يعلم ما هو خطؤه وال ملاذا يعاقب؟ مثال آخر 
على القسوة هو عندما يكون للوالدين توقعات غري واقعية من أوالدهم ال تتناسب 

مع أعمارهم أو حتى منوهم العقلي والعاطفي. 
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� ( التضارب: 
إن أسس التعلم تكمن يف التفاعالت األوىل بني الطفل وذويه. فعرب التفاعالت 
منسجمة  نتائج  ألفعاله  أن  الطفل  ويتعلم  اآلخر  منهما  يشّكل كل  املنسجمة 
ومتطابقة، وذلك هو األساس األول للتعلم. ومن هذه التجربة يتعلم الطفل أيضًا 
يف  منسجمًا  املربي  يكون  ال  عندما  ولكن  تلّبى.  سوف  حاجاته  بأن  يثق  أن 
استجابته للطفل وتصرفاته، فإن هذا الطفل لن يتعلم ما جيب عليه توقعه من 
ما  الطفل  يعلم  عندما  حياته.  طيلة  لديه  التعلم  خربات  سيؤثر يف  ما  البداية، 
فإن  أم غري صحيح،  فعل، صحيحًا كان  لكل  يتوقعها  اليت  الفعل  ردة  هي 
التفكري بطريقة منطقية.  مهارات الطفل احلياتية سوف تتطور ويتعلم الطفل 
عليها،  الفعل  وردود  أفعاله  نتائج  يتوقع  أن  الطفل  يستطيع  ال  عندما  ولكن 
فعملية التعليم، وخاصة يف املهارات احلياتية، تتأثر سلبًا، فضاًل عن أنها سوف 
ترتك الطفل يعيش ضغطًا معنويًا ألنه اليعلم ردة فعل اآلخرين وما هي عاقبة 
األمور، خاصة إذا ما أراد أن يبدأ جتربة جديدة. ومثااًل يسريًا على التضارب 
الطفل  يذهب  مثاًل  متشابهة.  أمور  يف  خمتلفة  بطرق  الوالدان  يتصرف  عندما 
إىل مكان ما من غري استئذان فيقوم والداه مبعاقبته بشدة، بينما قد يذهب 
مرة أخرى إىل املكان ذاته من غري استئذان ويتغاضى الوالدان عن ذلك متامًا 
من دون إعطاء أي سبب ميكن للطفل فهمه و استيعابه. ومثااًل آخر على ذلك 
عندما يكسر الطفل شيئًا عزيزًا على األم يف البيت. حتاول األم أن تفهم الطفل 
أنه ارتكب خطًأ فادحًا وأن هذا الشيء عزيز عليها وقد يكون سعره مرتفعًا 
وكم هي بائسة اآلن بعد فقدانه، فتستخدم العقاب اجلسدي و النفسي وتصف 
الطفل بأوصاف جارحة. ولكن عندما تأتي صديقة العائلة مع أطفاهلا يف زيارة 
وعندما  ذات��ه،  الشيء  الضيوف بكسر  أطفال  أحد  ويقوم  الطفل،  منزل  إىل 
بأنه  وإقناع صديقتها  الوضع  تهدئة  األم  على طفلها، حتاول  الصديقة  تغضب 
مل حيصل شيء مهم وأنه من السهل شراء قطعة أخرى مماثلة، وبالتالي فإن 
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الطفل ال يستحق العقاب. موقف كهذا يرتك الطفل يف حرية عميقة وثقة بالنفس 
هابطة، عندما يرى التضارب و التناقض يف تصرف أمه عندما كسر هو الشيء 
وعندما كسره ابن صديقتها. عندما يشاهد الطفل هذا التضارب، وخاصة إذا 
كان بصورة مستمرة، فإنه خيلف آثأرًا سلبية على صحة الطفل النفسية وعلى 

قدرته التعليمية. 

6 ( املضايقة والتهديد: 
وذلك يشتمل على تهديد الطفل بعقوبات شديدة أو غري مفهومة تثري الفزع يف 
نفسه،  وخاصة إذا ما ترك الطفل ينتظر العقاب وال يعلم متى وماذا سوف حيل 
به. قد تصل املضايقة إىل التهديد بتحقري الطفل أمام أصدقائه، كسر يده أو 
رجله، طرده من املنزل إذا مل يتمكن من إجناز ما يطلب منه القائم بأمره. إن 
آثار املضايقة و التهديد تشبه آثار التحقري، وإن كانت تتضمن عنصر ضغط 
إضافيًا. والتهديد يفزع الطفل مما يؤدي إىل تشويه نفسيته وتعطيل قدرته على 
التعامل مع املواقف العصيبة أو الضغوط. فاخلوف املستمر وانتظار األسوأ يهدد 
إحساس الطفل باألمان و الطمأنينة، ما يولد لديه مشاكل نفسية، كأن يصبح 
دائم التوتر قليل الرتكيز، ولكن األمر ال يقتصر على اجلانب النفسي فقط، 
إذ قد تظهر عليه إعراض جسدية أيضًا كالضعف املستمر وعدم القدرة على 
مقاومة األمراض. فالطفل الذي يعيش حتت طائلة املضايقة و التهديد املستمر 
لديه فرصة ضئيلة يف النمو النفسي السليم والقدرة على إجياد عالقات اجتماعية 

سليمة من دون مشكالت. 

� ( اإلهمال العاطفي: 
الطفل.  مع  نفسيًا  متواجدين  غري  ال��وال��دان  يكون  عندما  العاطفي  اإلهمال 
بأن يكونا منشغلني بأنفسهما غافلني عن الطفل، أو يفشالن يف التفاعل مع 
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احتياجات الطفل العاطفية. ويكون اإلهمال العاطفي عندما حيتاج الطفل إىل 
إهمال  ذلك.  يريدان  ال  ولكنهما  إياه  إعطاءه  الوالدان  يستطيع  و حنان  رعاية 
الطفل عاطفيًا قد ينتج عنه حرمان الطفل القدرة على احلصول على التفاعالت 
والعواطف األساسية اليت حيتاجها لكي ينمو منوًا عاطفيًا وثقافيًا واجتماعيًا 

سليمًا. 

� ( اختالل السيطرة: 
يأخذ اختالل السيطرة ثالثة أشكال، فهي إما مفقودة أو مفرطة أو غري متوازنة. 
ففقدان السيطرة يعرض الطفل خلطر إيذاء نفسه وحيرمه التجربة واحلكمة 
املتناقلة عرب خربة الكبار. مثال على ذلك هو ترك الطفل يقرر مشاهدة قنوات 
التلفاز اليت حيبها، حتى لو مل تكن املادة املبثوثة صاحلة لسنه وثقافة اجملتمع، 
وحتى إذامل حيدد الوالدان ساعات حمددة ملشاهدة التلفاز، وكذلك بالنسبة 
الذات  تأكيد  ف��رص  من  األط��ف��ال  فتحرم  املفرطة  السيطرة  أم��ا  لإلنرتنت. 
ذلك  مثااًل على  بهم.  العامل احمليط  منعهم من استكشاف  وتنميتها من جراء 
عندما ال ترتك مساحة للطفل ميارس فيها مهارة اختاذ القرار، بأن يقرر الكبار 
مجيع حتركاته فيضطر إىل االستئذان يف كل عمل مهما كان صغريًا. فان 
إعطاء الطفل ثقافة ومعلومات كافية متكنه من اختاذ قرارات سليمة يساعد 
الصحيحة  القرارات  اختاذ  مهارة  على  ويدربهم  االجتماعي  و  العاطفي  منوهم 
يف األمور الصغرية، واليت هلا أثر كبري يف كربهم عندما حيتاجون إىل اختاذ 
قرارات أكرب. وأما السيطرة غري املتوازنة فهي تثري لدى األطفال مشاعر القلق 
واالضطراب، وقد تؤدي إىل عدد من املشاكل السلوكية، فضاًل عن إعاقتها 
ويقوالن  اليوم  ما  موضوع  على  الوالدان  يسيطر  عندما  للطفل.  املعريف  النمو 
للطفل جيب أن تفعل ما نقوله لك، ولكن يف اليوم التالي ال يهمهما املوضوع 
ذاته ويطلقان احلرية للطفل يف التصرف فيه، فذلك يرتك الطفل حائرًا خائفًا ال 
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يعرف حدود حتركاته وصالحياته. وبصورة عامة، فاألطفال ال يشعرون باألمان 
والراحة عندما يتلقون تصرفات متناقضة من القائمني على أمر تربيتهم. 

� ( العزل: 
إن عزل الطفل أو فصله عن التجارب االجتماعية الطبيعية حيرمه من تكوين 
املعريف  بنموه  يضّر  الطفل  فعزل  االكتئاب.  إىل  به  ي��ؤدي  وق��د  الصداقات، 
والعاطفي واالجتماعي بشكل كبري، ويرافقه عادة أشكال أخرى من االعتداء 
العاطفي، وغالبًا االعتداء اجلسدي. ومثااًل للعزل حرمان الطفل من االختالط 

باالخرين واكتساب اخلربات احلياتية خوفًا عليه.

�0 ( الرفض: 
عندما يرفض أحد األبوين الطفل فإنه يشّوه صورته الذاتية ويشعره بعدم قيمته. 
واألطفال الذين يشعرون برفض ذويهم منذ البداية يعتمدون على تنمية أمناط 
للرفض يف صغره،  يتعرض  الذي  والطفل  النفس.  لطمأنة  سلوكية مضطربة 
ميتلك فرصة ضئيلة يف أن يصبح طبيعيًا عندما يكرب. جيب أن ينتقد الوالدان 
أفعال الطفل وليس شخصيته. جيب أن يوضح الوالدان للطفل أنهما ال يرفضانه 
هو بل يرفضان أفعاله وحيددان الفعل املرفوض. هناك فارق كبري إذا ما قيل 
للطفل بأن والدك يظن أنه كان بإمكانك أن تكون أفضل يف املدرسة وأن 
تكون درجاتك أفضل، أو أن يقال له إن والدك يظن أنك إنسان فاشل وكسول 

التستطيع أن تكون أفضل مما أنت عليه. 

النمط الثالث/ االعتداء الجسدي:
يلحق  الذي  األذى اجلسدي  املعاملة اجلسدية عامًة إىل  أو سوء  االعتداء  يشري 
بالطفل على يد أحد والديه أو ذويه. وهو ال ينجم بالضرورة عن رغبة متعمدة يف 
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إحلاق األذى بالطفل، بل إنه يف معظم احلاالت ناتج عن أساليب تربوية قاسية أو 
عقوبة بدنية صارمة، أّدت إىل إحلاق ضرر مادي بالطفل أو كادت. وكثريا ما 

يرافق االعتداء اجلسدي على الطفل أشكال أخرى من سوء املعاملة. 

أنماط االعتداء الجسدي:
بقبضة  طفله  الوالدين  أح��د  ض��رب  ذل��ك  على  والشائعة  املؤسفة  األمثلة  وم��ن 
اليد، أو بأداة ما، يف الوقت الذي ينهال عليه بسيل من اإلهانات والشتائم. ويف 
هذه احلالة، يعترب الطفل ضحية اعتداء جسدي وعاطفي يف آن واحد. ويشمل 
االعتداء البدني على الطفل الرضوض والكسور واجلروح واخلدوش والقطع 
والعض، وأية إصابة بدنية أخرى. ويعترب اعتداًء كذلك كل عنف ميارسه أحد 
والدي الطفل أو ذويه إذا تسبب يف أذى جسدي للطفل. ويشمل ذلك ضربه بأداة 
والرفس  واإلغ��راق  واخلنق  والتسميم  والصفع  واحلرق  واللطم  اليد  بقبضة  أو 
بدنية  أو كسور  ج��روح  عن  تسفر  وإن مل  املمارسات،  ه��ذه  واخل��ض. فكل 
ظاهرة، لكنها تعترب حبد ذاتها اعتداء بدنيًا على الطفل. )للمزيد انظر موقع 

مجعية البحرين النسائية مشروع »كن حرًا«(.

النمط الرابع/ االعتداء الجنسي على الطفل:
لبالغ  الرغبات اجلنسية  الطفل إلشباع  استخدام  الطفل هو  االعتداء اجلنسي على 
أو مراهق. وهو يشمل تعريض الطفل ألي نشاط أو سلوك جنسي، ويتضمن غالبًا 
التحرش اجلنسي بالطفل من قبيل مالمسته أو محله على مالمسة املتحرش جنسيًا. 
األطفال  وبغاء  اجملامعة  الطفل  على  اجلنسي  لالعتداء  األخ��رى  األش��ك��ال  وم��ن 
واالستغالل اجلنسي للطفل عرب الصور اخلالعية واملواقع اإلباحية. ولالعتداء اجلنسي 
آثار عاطفية مدّمرة حبد ذاته، ناهيك عما يصحبه غالبا من أشكال سوء املعاملة. 

وهو ينطوي أيضًا على خذالن البالغ للطفل وخيانة ثقته واستغالله لسلطته عليه.
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كيف يقع االعتداء؟
هناك عادًة عدة مراحل لعملية حتويل الطفل إىل ضحية جنسية:

�- االختالء بالطفل:
إن االعتداء اجلنسي على الطفل عمل مقصود مع سبق الرتصد. وأول شروطه أن 
خيتلي املعتدي بالطفل. ولتحقيق هذه اخللوة، عادة ما يغري املعتدي الطفل بدعوته 
إىل ممارسة نشاط معني كاملشاركة يف لعبة مثاًل. وجيب األخذ باالعتبار أن 
معظم املتحرشني جنسيًا باألطفال هم أشخاص ذوو صلة بهم. وحتى يف حاالت 
التحرش اجلنسي من »أجانب« )أي من خارج نطاق العائلة( فإن املعتدي عادة ما 
يسعى إىل إنشاء صلة بأم الطفل أو أحد ذويه، قبل أن يعرض االعتناء بالطفل أو 
مرافقته إىل مكان ظاهره بريء للغاية كساحة لعب أو متنزه عام مثاًل. أما إذا 
صدرت احملاولة األوىل من بالغ قريب، كاألب أو زوج األم أو أي قريب آخر، 
وصحبتها تطمينات مباشرة للطفل بأن األمر ال بأس به وال عيب فيه، فإنها عادة 
ما تقابل باالستجابة هلا. وذلك ألن األطفال مييلون إىل الرضوخ لسلطة البالغني، 
خصوصًا البالغني املقربني هلم. ويف مثل هذه احلاالت، فإن التحذير من احلديث 
مع األجانب يغدو بال جدوى. ولكن هذه الثقة »العمياء« من قبل الطفل تنحسر 
عند احملاولة الثانية، وقد حياول االنسحاب والتقهقر، ولكن مؤامرة »السرية« 
والتحذيرات املرافقة هلا ستكون قد عملت عملها واستقرت يف نفس الطفل، 
بيننا.  يبقى  أن  ال��ذي جيب  الصغري«  »سرنا  لعبة  إىل  األم��ر  املتحرش  وسيحّول 
منه ملس  يطلب  أن  أو  للطفل  املتحرش  التحرش عادة مبداعبة  وتبدأ حماوالت 
أعضائه اخلاصة، حماواًل إقناعه بأن األمر جمرد لعبة مسلية وأنهما سيشرتيان 
منحى  لألسف،  وهناك،  اللعبة.  تنتهي  حاملا  مثاًل  يفضلها  اليت  احللوى  بعض 
آخر ال ينطوي على أي نوع من الرقابة. فاملتحرشون األعنف واألقسى واألبعد 
الطفل  والتهديد واخلشونة إلخضاع  العنف  احنرافًا مييلون الستخدام أساليب 
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على حممل  تهديداتهم  الطفل  قد حيمل  احل��االت،  هذه  ويف  لنزواتهم.  جنسيًا 
اجلد، ال سيما إذا كان قد شهد مظاهر عنفهم جتاه أمه أو أحد أفراد األسرة 
اآلخرين. ورغم أن لالعتداء اجلنسي، بكل أشكاله، آثارًا عميقة ومريعة، إال 
أن التحرش القسري خيلف صدمة عميقة يف نفس الطفل بسبب عنصر اخلوف 

والعجز اإلضايف.

2- التفاعل اجلنسي: 
إن التحرش اجلنسي باألطفال، شأن كل سلوك إدماني آخر، له طابع تصاعدي 
مّطرد. فهو قد يبدأ مبداعبة الطفل أو مالمسته، ولكنه سرعان ما يتحول إىل 

ممارسات جنسية أعمق.

3- السرية:
العواقب  لتاليف  للمتحرش،  بالنسبة  األهمية  بالغ  أمر  السر  على  احملافظة  إن 
من جهة، ولضمان استمرار السطوة على ضحيته من جهة أخرى. فكلما ظل 
السر يف طي الكتمان، أمكنه مواصلة سلوكه املنحرف إزاء الضحية. وألن 
إلقناع  وسعه  ما يف  يبذل كل  فإنه  للقانون  أن سلوكه خمالف  يعلم  املعتدي 
الطفل بالعواقب الوخيمة اليت ستقع إذا انكشف السر. وقد يستخدم املعتدون 
األكثر عنفًا تهديدات شخصية جتاه الطفل، أو يهددونه بإحلاق الضرر مبن 
حيب كشقيقه أو شقيقته أو صديقه، أو حتى أمه، إذا أفشى السر. وال غرابة 
التهديد والرتويع. والطفل عادة حيتفظ  أن يؤثر الطفل الصمت بعد كل هذا 
أو  احتماهلا،  يطيق  ال  درجة  واألمل  احلرية  يبلغ  حني  إال  داخله،  دفينًا  بالسر 
إذا انكشف السر اتفاقًا ال عمدًا. والكثري من األطفال ال يفشون السر طيلة 
من  تبلغ  لبعضهم،  بالنسبة  التجربة،  إن  بل  جدًا.  طويلة  بعد سنني  أو  حياتهم 
اخلزي واألمل درجة تدفع الطفل إىل نسيانها )أو دفنها يف الوعيه( وال تنكشف 



2�

العنف األسري تجاه األطفال

املشكلة إال بعد أعوام طويلة عندما يكرب هذا الطفل املعتدى عليه ) للمزيد 
.)http://www.be-free.info/Be-Free/Ar/sexabuse انظر

على  مقتصرة  ليست  اخلطرية  الظاهرة  هذه  فإن  موضوعيني،  نكون  وحتى 
اجملتمع السعودي، فأياديها الغامشة متتد لتعبث بالرباعم اليانعة يف مجيع األقطار 
العربية. ولكن ألن هذه األمور من املسكوت عنها اليت حيرم احلديث فيها، 
حتاط بسرية تامة وتكتم شديد وغالبًا ال تتوافر إحصاءات دقيقة متيط اللثام 
عن استشراء هذه الظاهرة أو تلك، مما يدخل حتت بند املسكوت عنه، بل إن 
اجملتمع يستشيط غضبًا لو حاولنا تسليط األضواء على هذه الظواهر اخلطرية، 
أو وضعها حتت منظار البحث والدراسة، ويفضل التعامي عنها والتظاهر بعدم 
وجودها. فدون شك التفكري يف التحرش اجلنسي باألطفال جيعلنا نرتعد َفَرَقًا 
ألجيال  النفسية  الصحة  على  خوفنا  مكامن  وحي��رك  اليانعة،  براعمنا  على 
املستقبل الذين ستقوم على عواتقهم الفتية مهمة بناء األوطان ونهضتها وتطورها، 
وجيب أن يدفعنا إىل حماولة البحث عن األسباب احلقيقية هلذه الظاهرة حتى 
نقضي عليها وجنتثها من جذورها، فاالستثمار احلقيقي يكون يف اإلنسان، 
النائمة،  األسئلة  وإث��ارة  باملرض  االع��رتاف  تتجلى يف  العالج  بداية  وإن كانت 
وحماولة حتريك املياه الراكدة.وهذا الكتيب الذي تصدره هيئة حقوق اإلنسان 
هي حماولة إلنارة هذه الطريق. وجيب أن يعرف اآلباء واألمهات أنه ثبت علميا 
أن من أكثر اإلشكاليات صعوبة التعامل مع آثار ما بعد التحرش اجلنسي، 
وأنها ترتك بصماتها البشعة على نفس الضحية، وقد ال تستطيع أبدًا التخلص 
من آثارها األخطبوطية امللتفة بإحكام عليها.. من شعور بالدونية وإحساس قاتل 
بالذنب، ألن الضحية يظن أنه شريك للجاني يف جرميته بشكل أو بآخر. ولذلك 
بتوفري سبل  يتحتم علينا أن حناول أن نقضي على املشكلة يف مهدها؛ وذلك 
الوقاية منها، ويأتي على رأسها كشف املستور واحلديث عن املسكوت عنه، 
بتوعية األطفال واالنفتاح على التحدث معهم عن هذه األمور احلساسة واخلطرية، 
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وتثقيفهم وتغذية شعورهم بالكرامة اإلنسانية وتوعيتهم بطرق الدفاع عن أنفسهم 
)زاهد،  جنسيًا.  بهم  يتحرش  أن  حي��اول  من  وجه  يف  وح��زم  بصالبة  والوقوف 
.)http://www.asharqalawsat.com/=304559( 1426ه����(  أم��ل، 

توجيهات تربوية:
قبل أن خنتم هذا الكتيب الذي يستعرض أمناط العنف جتاه األطفال حيسن أن 
نطرح بعض التوجيهات الرتبوية للتعامل األمثل مع األوالد، حيث نعتقد أن هناك 
إذا كانت  ما  ملعرفة  اإلجابة عنها  الوالدين  جمموعة من اخلطوات جيب على 
العالقة بينهم وبني أوالدهم تسري يف اجتاهها الصحيح وبشكل سليم وسوي، 

وهذه اخلطوات سوف نستعرضها على النحو التالي:

�- احلياة ليست مأكاًل ومشربًا وملبسًا فقط:
وامللبس  والشرب  األكل  توفري  أنهم مبجرد  واألمهات  اآلباء  من  الكثري  يظن 
ألوالدهم يكونون قد أدوا رسالتهم الرتبوية واألبوية حنو أوالدهم، فإذا كنت 
نهاية املطاف فأنت تقع يف اخلطأ  وامللبس هو  أن توفري األكل والشرب  تظن 

األول الذي يباعد بينك وبني أوالدك.

2- التعبري اللفظي:
الشاقة اليت عشناها، وبسبب ثقافة وبناء اجملتمع،  لعلنا بسبب طبيعة احلياة 
جند من الصعوبة مبكان التعبري ألوالدنا بكلمات احلب الصرحية، وحنسب 
أن توفري االحتياجات األساسية كاٍف للتعبري عن حبنا هلم. لكن يف حقيقة األمر 
البنات، حيتاجون إىل مساع كلمة )أحبك، أنت غالية  فإن األوالد وخصوصًا 
والعاطفة اجلياشة  تعرب عن مشاعر احلب  اليت  الكلمات  من  عندي( وغريها 

حياهلم. إن مثل هذه الكلمات سوف يكون هلا مفعول كبري يف حياة األوالد.
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3- احلديث عن مشكالته وخماوفه:
إليهم  ويتحدث  أوالده  مع  جيلس  أن  الصعب  من  أنه  اآلب��اء  بعض  جيد  قد 
عن خماوفهم والصعوبات اليت تواجههم يف املدرسة ومع زمالئهم، مما يبعد 
يستطيعون  وال  عنه  بعيدون  بأنهم  يشعرون  وجيعلهم  وبينه،  بينهم  املسافة 
ولكي  أوالدك،  وبني  بينك  املسافة  تبلغ  نفسك كم  اسأل  إليه.  احلديث 
اليت  املشكالت  لتعرف  معهم  جلست  مرة  كم  نفسك  اس��أل  ذلك  تعرف 
يعانون منها، وكلما كانت هذه اجللسات قليلة أو معدومة فإن هذه داللة 

على بعد املسافة.

4- املشاركة يف النشاطات:
اليت  النشاطات  يف  مشاركتهم  ه��ي  األوالد  م��ن  للتقرب  وسيلة  أف��ض��ل 
ميارسونها، مثل التدريس هلم أو مشاهدة التلفزيون معهم، أو اجللوس يف 
املنزل واملشاركة يف نشاطات مشرتكة تستهوي اجلميع. كل هذه الوسائل 
ميكن أن تفتح آفاقًا جديدة كثرية من التفاعل بني األب وأوالده، وتكون 

فرصة للحديث واحلوار وتلمس الصعوبات اليت يواجهها األوالد وتذليلها.

�- إعطاء الوقت الكايف لألسرة والتحرر من االلتزامات:
الرمسية  وااللتزامات  العمل  ارتباطات  جترفنا  قد  العصرية  احلياة  ظل  يف 
بعيدًا  نفسه  األب  األصدقاء وغريها، حبيث جيد  واالجتماعية وجمامالت 
جدًا عن أسرته ويتحول املنزل إىل فندق لألكل والنوم فقط. إن سرعة احلياة 
العصرية قد تشجع على هذا النمط من السلوك،  ولكن احذر أيها األب أن 
جيرفك التيار، واسأل نفسك كم من الوقت تقضي مع أسرتك خالف وقت 
األكل والنوم، وكم تقضي معهم من وقت يف نشاطات مشرتكة حمببة إىل 

أنفسهم وتقربك منهم؟ سؤال حنتاج دائمًا أن نضعه نصب أعيننا.
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6- بناء العالقة ال حيدث بني يوم وليلة:
إذا كنت تشعر أنك بعيد عن أوالدك وال تستطيع االتصال معهم بشكل فاعل، 
فال جيعلك هذا تصاب باليأس وترتك احملاولة. إن أوىل خطوات صعود السلم 
تبدأ من الدرجة األوىل، وبناء عالقة مع األوالد وإقامة جسور احلب واملودة معهم 
حيتاج إىل الصرب واملداومة وعدم اليأس، حيث إن احملصلة هي استثمار يف أعز 
ما ميلك اإلنسان، أال وهم األوالد، لذلك ضع نصب عينيك أن بناء عالقة متوازنة 
مع األوالد يسودها احلب واملودة حيتاج إىل جهد من قبلك، وهذالن حيدث بني 
يوم وليلة، ولكن ال تيأس فهي صفقة مهمة حتتاج منا إىل تقديم الكثري من 

التضحيات والصرب لكي جنين النتائج والثمار السليمة إن شاء اهلل.

�- استعمال أسلوب الرسائل الورقية املكتوبة أو عرب اهلاتف النقال وغريها:
حماور  تتعدد  أن  ميكن  لذا  ط��رق،  بعدة  حيدث  أن  ميكن  الفاعل  االتصال 
االتصال مع األوالد، سواء باحلوار املباشر أو باستخدام الرسائل اليت تعرب فيها 
عن أهميتهم بالنسبة إليك وتؤكد هلم أنهم حيتلون مكانة كبرية يف حياتك، 

أو بأي طريقة تعزز بها آليات التواصل بينك وبني األوالد.

�- ناقشهم يف املشكالت اليت تواجهك:
إن مناقشة األوالد يف املشكالت اليت تواجهك، سواء يف العمل أو مع األصدقاء أو 
غريها، سوف جتعلهم يتشجعون لتبادل احلوار معك ومناقشة مشكالتهم معك دون 
خوف أو تردد، حيث ستكون مناقشتك هلم مبثابة أمنوذج لفتح احلوار والتواصل 

الفاعل معهم، ومشجعة هلم لكي يتواصلوا معك ويصارحوك مبا يشعرون به.

�- أعطهم حرية احملاولة واخلطأ:
إن أكثر األخطاء اليت قد يقع فيها اآلباء هي الصرامة يف التعامل وعدم إتاحة 
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الفرصة لألوالد يف احملاولة والتعلم من األخطاء، فعلى الرغم من كل اخلربات 
اليت سوف تقدمها لألبناء إال أنهم سوف ميرون بتجارب وخربات جديدة، حتتاج 
منهم إىل آليات للتعامل، ولن يستطيعوا معرفة اآلليات املثلى للتعامل مع املواقف 
أي  قبول  الصرامة يف عدم  فإن  لذا  إال من خالل احملاولة واخلطأ،  اجلديدة 

حماولة من األوالد هي مبثابة قتل لروح التجربة واملعرفة لدى األوالد.

�0- اخلطأ ال ميثل اإلشكالية الكربى:
إن اخلطأ ال ميثل اإلشكالية الكربى يف مسرية االبن الرتبوية، فمن خالل 
اخلطأ سوف يتعلم األوالد كيف يتفادون تلك األخطاء ويتفاعلون معها بشكل 
إجيابي. إن ما جيب التأكيد عليه دائمًا هو أنه بالرغم من أن اجلميع ميكن 
أن خيطئ، إال أن هناك حماذير جيب عدم جتاوزها، إضافة إىل ضرورة أن 
يتعلم االبن والبنت من السلوك السليب حبيث ال يكرره، ويصبح هذا اخلطأ 
جزءًا من بنائه املعريف وحصيلة جتربة لكي ال يستمر يف ممارسة السلوك غري 

الصحيح.

��- ال تكن سلبيًا يف نظرتك لألمور:
ينظر إىل اجلوانب اإلجيابية لدى  والتوجيه وال  النقد  دائم  اآلباء  البعض من 
األوالد  توجيه  ض��رورة  من  الرغم  وعلى  السلبيات،  على  ويركز  األوالد، 
والتوجيه قد يؤدي إىل  النقد  أن اإلس��راف يف  إال  يتجنبوها  للسلبيات لكي 
اإلنسان  يشعر  ال  وبالتالي عندما  نفسه،  االبن يف  ثقة  وعدم  ال��ذات  حتطيم 
باحملبة لذاته فإنه لن يشعر بأن اآلخرين حيبونه. إن على الوالدين أن يطرحا 
تقدم من مالحظات على  ما  فبقدر  متوازن،  واإلجيابيات بشكل  السلبيات 
اإلجيابية  السلوكيات  على  األوالد  شكر  جي��ب  فإنه  سلبية  سلوكيات 

وتأكيدها وزرع الثقة يف نفوسهم.
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�2- استعمال أسلوب التعليم باملوقف:
ميارسونها،  عندما  السلبية  السلوكيات  إىل  البنت  أو  االبن  تنبيه  ذلك  يعين 
وتوضيح خطورتها دون مبالغة أو تهويل، وبالضرورة التأكيد على أن املوقف 
البنت  أو  االبن  أنك حتب  الذات، ويقصد هنا  السلوك وليس  ننتقده هو  الذي 

ولكنك ال ترغب منهما يف ممارسة هذا السلوك أو ذاك.

�3- السياحة العائلية:
إن قضاء وقت مع األسرة والتحرر من القيود وااللتزامات غالبًا ال حيدث وأنت 
مستقر يف منطقة إقامتك. إن البعد عن املن�زل وااللتزامات يف مكان يضم العائلة 
واالتصال  وقت ممتع،  لقضاء  العائلة  أف��راد  الفرصة جلميع  يتيح  سوف  سويًا 
دورها  إىل  بإضافة  العائلية،  السياحة  تعترب  لذلك  بينهم.  فيما  فاعل  بشكل 

الرتفيهي، فرصة للتواصل بني أفراد األسرة بعضهم مع بعض بشكل سليم.

وختامًا نذّكر بأن أعظم استثمار ميكن أن حتققه يف حياتك، بعد طاعة اهلل 
سبحانه وتعاىل، هو تنشئة أسرة وأبناء صاحلني يسودهم الود واحملبة.

واهلل من وراء القصد.
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الخاتمة
استعرض هذا الكتيب أبرز أمناط العنف جتاه األطفال، اليت ميكن تلخيصها 

على النحو التالي: 

� ( اإلساءة اجلسدية: وهي أية إصابة للطفل ال تكون ناجتة عن حادث، وقد 
تتضمن اإلصابة كالكدمات أو اخلدوش أو آثار ضربات أو لكمات باجلسم، 
أو اخلنق والعض والدهس واملسك بعنف وشد الشعر والقرص والبصق أو كسور 

يف العظام أو احلرق أو إصابة داخلية، أو حتى اإلصابة املفضية إىل املوت .

2 ( اإلساءة اجلنسية: وهي حالة يعمد فيها شخص أكرب إىل استخدام الطفل 
ألجل أغراض جنسية، مثل االغتصاب والتحرش اجلسدي واجلنسي يف الشوارع 
أو من  العمل،  أرب��اب  قبل  والتحرش من  امل��زدمح��ة،  واألم��اك��ن  وامل��واص��الت 
خالل إجبار األطفال على ممارسات جنسية متنوعة، كما قد يكون التحرش 

باألطفال من قبل األقارب أو الوالدين.

3 ( اإلساءة االنفعالية: استخدم bassared.hard جمموعة من صور اإليذاء 
النفسي الذي يظهر يف األشكال اآلتية: 

• االزدراء: وهو نوع من التصرف جيمع بني الرفض والذل، فمثاًل يرفض 
الطفل  ينادي  وقد  نفسه،  الطفل  ويرفض  الطفل  الوالدين مساعدة  أحد 

بأمساء حتط من قدره ووصفه بأنه وضيع. 
• اإلرهاب: ويتمثل بالتهديد واإليذاء اجلسدي للطفل أو التخلي عنه إذامل 
يسلك سلوكًا معينًا، أو بتعريض الطفل للعنف أو التهديد من قبل أشخاص 

حيبهم، أو تركه مبفرده يف حجرة مظلمة. 
• العزلة: وهي عزل الطفل عمن حيبهم أو أن يرتك مبفرده لفرتات طويلة، 
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ورمبا مينع من التفاعالت مع الزمالء أو الكبار داخل وخارج العائلة. 
االستغالل والفساد: ويتضمن تشجيع الطفل على االحنراف مثل تعليمه   •
سلوكًا إجراميًا أو تركه مع خادم أو تشجيعه على اهلروب من املدرسة أو 

االشرتاك يف أعمال جنسية أو البيع والتسول يف الشارع. 

4 ( إهمال ردود األفعال العاطفية: ويتضمن إهمااًل حملاوالت الطفل التفاعل مع 
الكبار مثل اللمس والكالم والقبلة، والوالدان هنا يشعران الطفل بأنه غري 

مرغوب فيه عاطفيا. 
يهمله  أو  طويلة،  ملدة  وحيدًا  غالبًا  الطفل  يرتك  ما  حالة  يف  اإلهمال  ويكون 

الوالدان، مبا يتسبب يف حدوث مشكالت انفعالية أو صحية للطفل.

� ( اإلساءة الصحية: ويتمثل يف معاناة الطفل من اجلوع والبنية اهلزيلة والقمل 
واملالبس غري املناسبة، ويشعر الطفل نتيجة لذلك بعدم وجود أحد يرعاه. كما 

استعرض الكتيب بعض اخلطوات التوجيهية لآلباء للتعامل األمثل مع األوالد.
وفق اهلل اجلميع ملا حيب ويرضى. 
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أواًل: المراجع العربية
- القرآن الكريم.

- األمانة العامة للجنة الوطنية السعودية للطفولة، )1424ه�(، حقوق الطفل، وزارة 
الرتبية والتعليم، الشؤون الثقافية، الرياض.

- األهدل، عبداهلل أمحد، )1412ه�(، املسؤولية يف اإلسالم: كلكم راع ومسؤول 
عن رعيته، دار العمري للثقافة والنشر، جدة.

- الزهراني، سعد بن سعيد، )1424ه�(، ظاهرة إيذاء األطفال يف اجملتمع السعودي: 
دراسة ميدانية على عينة من األطفال الذكور يف مناطق اململكة الثالث الكربى: 

الرياض ومكة والدمام. مركز أحباث اجلرمية، بوزارة الداخلية، الرياض.
- آل سعود، منرية بنت عبدالرمحن، )1420ه�(، إيذاء األطفال، أنواعه وأسبابه 
استطالعية  دراسة  االجتماعية،  اخلدمة  ملهنة  حتديات  له:  املتعرضني  وخصائص 
مبدينة الرياض، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة امللك سعود، قسم الدراسات 

االجتماعية، الرياض.
- آل سعود، منرية بنت عبدالرمحن، )1421ه�(، إيذاء األطفال، أنواعه وأسبابه 

وخصائص املتعرضني له، الثقافة املصرية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. 
- العسريي، عبدالرمحن، )1422ه�(، األمناط التقليدية واملستحدثة لسوء معاملة 

األطفال، مطابع أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
- العطيوي، اعتدال، )د.ت(، أطفالنا واخلادمات: دراسة علمية ألثرهن على تلميذة 

املرحلة االبتدائية، دار العلم للطباعة والنشر، جدة..
واملناهج  الربامج  تطوير  أساليب  )1425ه����(،  عبدالعزيز،  عبداهلل  اليوسف،   -
التدريبية ملواجهة اجلرائم املستحدثة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.

- اليوسف، عبداهلل عبدالعزيز، )1425ه�(، أطفال الشوارع بداية مشكلة أمنية، 
جملة البحوث األمنية، اجمللد 13، العدد 29، الرياض.

- اليوسف، عبداهلل، )1423ه�(، األطفال الباعة واملتسولون: دراسة حول اخلصائص 
عند  التسول  أو  بالبيع  يقومون  الذين  لألطفال  والنفسية  واالقتصادية  االجتماعية 
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إشارات املرور الضوئية يف مدينة الرياض، وزارة الشؤون االجتماعية، الرياض.
- اليوسف، عبداهلل ) 1429 ( املشكالت األسرية يف اجملتمع السعودي . دار عامل 

الكتب . الرياض . 
- )موقع مجعية البحرين النسائية مشروع »كن حرًا«(.
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 Virginia
 3-Steven R. Donziger )1990( The real war on crime, New.
 York
 4-Emanual Marx )1997( The Social Context of Violence
Behavior, London, Kegan Paul.
 5-Michael McKenzie, )1993( Domestic Violent in America,
 Virginia.
 6-Steven R. Donziger )1990( The real war on crime, New
York.
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