كيف؟

يمكن لسلوكي أن يؤثر على اآلخرين؟
قــد يتبــادر إلــى ذهنــك أن العنــف األســري قــد يقتصــر علــى شــخصين فقــط همــا
أنــت وزوجتــك ،ولكنــه فــي واقــع األمــر
يؤثر على جميع أفراد العائلة وبصفة خاصة على األطفال.

ما هو سبب حدوث اإلساءة والعنف ؟

البعــض يعتقــد أن األطفــال ال يبالــون بالمشــاجرات التــي تحصــل بيــن الكبــار فــي
المنــزل وأنهــم ينســون مــا رأوه سـ ً
المشــادات الكالميــة
ـريعا ،كضــرب األب لــأم أو ٌ
والصــراخ الــذي يوجهــه أحدهمــا لآلخــر.
فــي الواقــع األطفــال ال ينســون أبـ ً
ـدا بــل إنهــم يعانــون بشــكل كبيــر نتيجــة العيــش
وســط أجــواء العنــف.
ً
ً
ســنا ،قــد يبــادرون لمســاعدة والدتهــم وقــد
وتحديــدا األكبــر
بعــض األطفــال
يقومــون بمحاولــة منــع الطــرف المســيء ،والبعــض منهــم تصيبــه الدهشــة
ويتملكــه الصمــت نتيجــة لمــا يــراه.
األطفــال يــرون العالــم مــن خــال محيطهــم ،وقــد يشــعرون بــأن العنــف يحــدث
بســببهم ،وقــد يشــعرون بالذنــب واالرتبــاك تجــاه حبهــم لوالدهــم وهــم فــي ذات
الوقــت ال يرغبــون فــي العنــف الــذي يحــدث.
األطفــال يدركــون مــا يشــعرون بــه مــن الداخــل ولكنهــم يجــدون صعوبــة فــي إخبــار
الكبــار ألنهــم قــد يكونــون خائفيــن جـ ً
ـدا أو ألنهــم ال يعرفــون كيــف يعبــرون عــن
مشــاعرهم بالكلمــات.
األطفــال قليلــو الحيلــة فيمــا يتعلــق بوقــف العنــف الحاصــل ويملكــون خيــارات
قليلــة لكنهــم يتعايشــون معــه إلــى أن يقــوم أحــد البالغيــن باتخــاذ قــرار االبتعــاد أو
تغييــر الوضــع القائــم.
خسارة أطفالك
معظــم الرجــال الذيــن يتلقــون المســاعدة فــي عــاج ســلوكهم العنيــف يفصحــون
عــن خوفهــم األكبــر وهــو خســارة أطفالهــم ،والمقصــود هنــا خســارتهم عاطفيـ ًـا
وليــس خســارة وجودهــم جسـ ً
ـديا ،ويتمثــل قلقهــم بشــكل عــام علــى مــدى رفــض
أطفالهــم لهــم بســبب ســلوكياتهم وعــدم رغبتهــم فــي المحافظــة علــى عالقــة
أطفالهــم معهــم.
التغييرات في سلوك طفلك ..
هل الحظت بأن طفلك بدأ يظهر أحد السلوكيات التالية:
• القلق
• العصبية والسلوك االنعزالي
• مشــكالت تكيفيــه (قلــة الحمــاس ،قلــة األنشــطة االجتماعيــة ،تدنــي التحصيــل
الدراســي)
• التبول الليلي
• األرق ( :اضطرابات النوم  -كوابيس)
• أمــراض نفسجســمية وتشــمل (الصــداع  ،شــكوى مــن اآلم فــي البطــن ،الربــو،
التأتــأة اللفظيــة)
• العدوانية مع الحيوانات
• الهروب من المنزل
• فقدان الشهية للطعام.

ً
مبكرا
إن أنماط العنف واإلساءة يتم تعلمها
ويمكــن أن تصبــح نمطـ ًـا مــدى الحيــاة .فاألطفــال يكبــرون ويكونــون عالقاتهــم
الخاصــة ،ويتصرفــون بنفــس الطريقــة التــي تعلموهــا ،وبهــذه الطريقــة فــإن
الســلوك العنيــف قــد انتقــل مــن جيــل إلــى الجيــل الــذي يليــه.
إن تحمــل مســؤولية العنــف الــذي يصــدر منــك ومحاولــة إيجــاد حــل بخصوصــه
يعنــي أنــك تملــك فرصــة جيــدة للتخلــص مــن النمــط الــذي اكتســبته ،إن أبنــاءك
وبناتــك سيســتفيدون مــن الخيــارات التــي تتخذهــا اآلن.
نــص نظــام حمايــة الطفــل علــى تجريــم أي شــكل مــن أشــكال اإلســاءة أو
االســتغالل للطفــل أو التهديــد بذلــك ،ومنهــا اإلســاءة الجســدية والنفســية
والجنســية واإلهمــال.
• الطفــل هــو كل شــخص لــم يتجــاوز ســن الثامنــة عشــر حســب مــا نــص عليــه
نظــام حمايــة الطفــل.
إهماال يعرض صاحبه للعقوبة تعرض الطفل ألي مما يلي:
• يعد إيذاء أو
ً
 -1إبقاؤه دون سند عائلي.
 -2عدم استخراج وثائقه الثبوتية ،أو حجبها ،أو عدم المحافظة عليها.
 -3عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
 -4التسبب في انقطاعه عن التعليم.
 -5وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
 -6سوء معاملته.
ً
جنسيا ،أو تعريضه لالستغالل الجنسي.
 -7التحرش به
ً
ماديا ،أو في اإلجرام ،أو في التسول.
 -8استغالله
 -9استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
 -10تعريضه لمشاهد مخلة باألدب ،أو إجرامية ،أو غير مناسبة لسنه.
 -11التمييز ضده ألي سبب عرقي ،أو اجتماعي ،أو اقتصادي.
البين المتواصل في تربيته ورعايته.
 -12التقصير ّ
 -13السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
 -14كل ما يهدد سالمته أو صحته الجسدية أو النفسية.
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