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التقوى

تعريف �لعنف
معقد�  مشكلة  �لعنف   *+
&�سع،  بشكل  &منتشر� 
علمًيا  �مًر�  ليس  &تعريفه 
هو  ما   Jبقد �ًضا 
�لبعض  فعرفه   .b9جتها�
غ#  �الستخد�<  بأنه 
�لتهديد   &� للقو�  �لشرعي 
 k_أل� Pباستخد�مها إلحلا
&�لضرJ باآلخرين.  &يعرفه 
 cلسلو� علما¢  من  عد9 
 cبأنه منط من �منا� �لسلو
�لذb ينبع عن حالة +حبا� 
�لتوتر  بعالما0   sمصحو
 Pسيئة إلحلا نية  &يتضمن 
�_kً ماb9 �&معنوb بكائن 

حي �& ما ينوs عنه.

�لعنف ظاهر2 عاملية
�لكث#  حيا�  �لعنف  يهد9 
كما  �لعا�،   o �لنا�  من 
 &�  �Jفينا 5يًعا بصو يؤثر 
بأخرk. ال يوجد بلد &ال 
بالعنف،  يتأثر   � ¬تمع 
&+* صوJ �لعنف &قصصه 
قد عمت Öتلف �أل&سا�، 
بال¢  �لعنف  �صبح  لقد 
�ملجتمعا0   Pميز عامليا 

 yJبسبب �نتشا& .Òيهد9 حياتنا &صحتنا &سعا9تنا 5يع&
�لو�سع، كث#È ما ينظر للعنف �نه جز¢ ال يتجز� من �حلالة 
�إلنسانية �& �نه حقيقة حياتية ميكن مو�جهتها &ال ميكن 

توّقيها. 

 لقد �نقضى �لقر* �لعشر&* 
هائًال   Òث&Jمو  y¢�J& Öلًفا 
 �  sخلر��&  Jلدما� من 
قبل،  من  �لبشرية   yتشهد
 )+  ٦٠ ºو  قضى  فقد 
حياִדم   Òتقريب مليو*   ٧٠
�لثانية  �لعاملية   sحلر�  o
من  نصفهم  من  &�كثر 
 �&Jمو  cهنا& �ملدنيني، 
&لكنه  &ضوحا  �قل  خر 
 �&Jنه مو+ �Jًألكثر �نتشا�
تز9�9  �ل�  �لفر9ية  �ملعانا� 
ال<  +�ا  يو<.  بعد   Òيوم
 kيعتد �لذين  �ألطفا` 
�ب  من  قبل  من  عليهم 
&�لنسو�  
ايتهم،  عليه 
بعنف  يؤَ_ْيـن   Ïلال�
قرنائهن.   &� �C&�جهن 
&�لشيوí �لذين ُيَعقُّو* من 

قبل �&ال9هم...
مانديـال:  نيلسو*  يقو` 
 �&Jمو �ملعانا�   yهذ  *+"
تتعلم  حيث  نفسه،  �د9 
�ألجيا` �لالحقة من عنف 
&حيث  �لسابقة،  �ألجيا` 
تتعلم �لضحايا من �جلنا�... 
ºن نريد ألطفالنا – &هم 
 b� o ألكثر تأثر� بالعنف�

العنفالعنف
 ضد األطفال ضد األطفال


و9 s9. +يها
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من  خالية  حيا�   – ¬تمع 
&لتحقيق   .Åخلو�& �لعنف 
ºد9   *� علينا  �ب  _لك 
 kنتصد& �لعنف   J&جذ
 *� ميكننا  فقط  عندئذ  |ا، 
�ملاضي  �لقر*  عب¢  ºو` 
 �J9 )+ من م#�� مدمر

فيه ع�d &عظة"
�لبشرية   *� يبد&  ال  لكن   
من  يكفي  ما  �خذ0  قد 
�لقر*  �خطا¢  من   dلع�
تقرير  �ظهر  فقد  �ملاضي، 
عا<  �لعاملية  �لصحة  ملنظمة 
�لذين  عد9   *�  ٢٠٠٢
فقد&� حياִדم بسبب �لعنف 
 yحد&  ٢٠٠٠ عا<   o
نسمة.  ماليني  ستة   C&جتا
&îسـهم  بالقتل  ثلثهم 
�لعسكـريـة  باألعما` 
عـن  فضًال  هذ�  �حلربية، 
 sخلــر��& �أل_يـا0 
يصعب   bلذ� �لو�سـع  

.yتقـدير

>شكاB �لعنف
�سب  �لعنف  يقسم 
�لصحة  ملنظمة  تقرير 
فئا0  ثال�   )+ �لعاملية 

يقو<  من  �سب  &�سعة 
للذ�0  �ملوجه  �لعنف  به: 
 Ãألشخا� بني  &�لعنف 
&�لعنف �جلماعي. &يقسم 
 Åألصنا�  yهذ من  كل 
Cمر   )+ �لو�سعة  �لثالثة 
�ملوجه  فالعنف  �صغر، 
 cلسلو� يتضمن  للذ�0 
�لذ�0  &+يذ�¢   bJالنتحا�
&�لعنف  &�لبتر.  كالتشويه 
 )+ يقسم   Ãألشخا� بني 

¬موعتني:
&عنف  �لعائلي  �لعنف 
�حلميمني، &�د�  �لقرنا¢ 
o �لبيت عا�9. &من �مثلته 

�العتد�¢ على �ألطفا`.
�ملجتمعي:  &�لعنف   
�ملنـز`   ÚJخا &�د� 
عنـف  مثل  عموًما. 
 sالغتـصا�& �لعصابا0 
�جلنسي &غ#ها من �شكا` 
�ملؤسسا0  ضمن  �لعنف 
�لعمل  &مو�طن   �Jكاملد�

&�لسجو* ...
فهو  �جلماعي  �لعنف  �ما 
�لذb يقو< به �نا� ينتمو* 
Cمر�  ضد  معينة  لزمر� 
�غر��  لتحقيق   kخر�

 &� �قتصا9ية   &� سياسية 
كاألعما`  �جتماعية: 
�لعسكرية &�لقتل �جلماعي 
&�لعنـف   sهـاJإل�&

�ملنظم..
�ملقالة   yهذ  o &سنركز 
على  �العتـد�¢  على 

�ألطـفا`:

على   ��العتد� هو  ما 
�لطفل

على  �العتد�¢   Åيعر
 &� فعل،   b� بأنه  �لطفل 
يعر�  فعل،  عن   iمتنا�
حيا� �لطفل &�منه &سالمته 
&صحته �جلسدية &�جلنسية 
للخطر  &�لنفسية  &�لعقلية 
 o  i&لشر�& كالقتل،   –
&�إل�ا`  &�إليذ�¢،  �لقتل، 
�العتـد�0�¢  &كافـة 

�جلنسية. 
تعريف  حسب   &�لطفل، 
كل  هو  �ملتحد�،  �ألمم 
عشر�  �لثامنة   *&9 +نسا* 
ينص   � ما   ،yعمر من 
 yJقانو* 9&لة ما على �عتبا
هذ�   ïبلو قبل   Òناضج

�لسن. 

خلفية تا
�ية
على  �العتد�¢   �Jمو لقد 
�ألطفا` منذ �Cمنة سحيقة، 
على  �صل   � �نه  +ال 
 ÒيµJ ֲדا   Åمعتر تسمية 
�مثلة  &من  مؤخًر�.  +ال 
_لك صد&J قانو* فرنسي 
عشر  �لسابع  �لقر*   o
 y9ال&� بقتل   sلأل يسمح 
�لطفل   *� على  يد`  مما 
_� ��ية   Òيكن موضوع �
�لقتل  +باحة   *+ خاصة. 
باألطفا`  تتعلق  كانت 
 &� �ملعاقني   &� �لشا_ين 
كما   ،íلصر��  b#كث
كانت ظاهر� بيع �ألطفا` 
�حلصو`  مقابل  لألغنيا¢ 
منتشر�،  Þنهم  على 
�ستغال`  ظاهر�  &كذلك 
كما  �لعمل.   o �ألطفا` 
�لبنا0   9�& عا�9  كانت 
 sلعر� جزير�   o مماJسة 

قبل �إلسال<.
 �Jلقد �حد� �إلسال< ثو 
�لقيم �ألخالقية   o عظيمة
�ألسـرية  &�لعالقـا0 
&�الجتماعية، +ال �* �ا&لة 
�ألطفا`  &ضع   o �لتغي# 
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التقوى

تعو9  �ملتأخر�   Jلعصو�  o
�لثامن  �لقر*  �اية   )+
عشر &بد�ية �لقر* �لتاسع 
عشر. فقد سنت �حلكومة 
 ١٨٧٢ عا<  �لdيطانية 
قانونÒ ֲדذ� �لشأ*، &يظهر 
عا< ١٨٩٩   Cجنا+ �&ضح 
�الحتا9   iستطا� عندما 
&الية  لسيد�0   bلنسو�
�لينوb �ألمريكية �حلصو` 
�حلكومة  مو�فقة  على 
�كمة  +نشا¢   o �ملحلية 
 o& باألحد��.  خاصة 
طبيب  بد�   ١٩٦٤ عا< 
باألشعة  Öتص  �مريكي 
بالتحد�  "كافيه"  يدعى 
�جلسدية  �إلسا¢�  عن 
لألطفا` من خال` &صف 
حاال0 من نزيف 9ماغي 
يقو<  &كسوJ عظا< كا* 

بتصويرها �ثنا¢ عمله. 
�لقو�نني  سنُّ   dيعت&  
 Òحتقق بذلك  �خلاصة 
لنبو¢� قرنية تتعلق بالزمن 
�ألخ# كما يقو` �ملصلح 
 o ضي �هللا عنهJ 9ملوعو�
تفس# ية ﴿&+_� �ملو¢&�9 
"&ككل  سئلـت...﴾ 

 �9Jلو��  kألخر� �لنبو0�¢ 
o هذy �لسو�J قد حتققت 
�يضo Ò هذ�  �لنبو¢�   yهذ
�هللا   dخ� حيث  �لعصر، 
تعا( هنا �نه سيأC Ïما* 
 9�& على  �حلظر  فيه  يتم 
�لقانو*،  بسـن  �لبنا0 
&سيعاقب �لو�ئد مبوجبه". 
+* �ألطفا` �لذb يتعرضو* 
بعو�قب   *&dيك لالعتد�¢ 
 Òتؤثر سلب  *� بد  سيئة ال 
كل  فتكا9  �يطهم،  على 
ضحية له تنقله +( ضحية 
�لذين  &�ألطفا`   .kخر�
 o لالعتد�¢  يتعرضو* 
ملماJسة   sقر� صغرهم 
�لشائن   cلسلو� هذ� 
هم  �لذين  �طفا|م  ضد 
بد&Jهم �ملو* ثاJ هذ� 
بو�طنهم   o `لعضا� �لد�¢ 
 �_+ جـامه،  فيصّبو* 
صغاJهم..  على   ،�&dك
بأسقا<  �ملجتمع  ليمتلئ   .
  >áلتـشـا�& �لسلبـية 
&�لغضب &�لعنف &�جلرمية 
&�ملـر�.   0�Jملخد�&
�ملعضلة  تستمر  &هكذ� 
o حلقة مفرغة ال بد من 

كسر طوقها.  
 Jثا تكو*  ما   Òغالب& 
�لضحايا  على  �العتد�¢ 
&ليس  &مزمنة.  مدّمر� 
معّد`  قيا�  �لسهل  من 
 o `ألطفا� �العتد�¢ على 
�ألسف  مع  ألنه  �ملجتمع 
 �Jًظهو �لعنف   iنو�� �قل 

.Úعرضة لالحتجا&
Jئيسية   iنو�� �Jبعة   cهنا
 : �ألطف̀ا على  لالعتد�¢ 
�العتد�¢ �جلسدb، �العتد�¢ 
�لعاطفي  �العتد�¢  �جلنسي، 

. &�إل�̀ا
�العتد�¢  منها  سنتنا&` 

�جلسدb فقط.

 ��العـتد� هـو  ما 
�جلسدy؟

سو¢   &� �العتد�¢  يش# 
عامًة  �جلسدية  �ملعاملة 
 bلذ� bجلسد� k_أل� )+
يد  على  بالطفل  يلحق 

_&يه.    &� &�لديه  �حد 
 �J&بالضر ينجم  ال  &هو 
 Pحلا+ o غبة متعمد�J عن
 o بالطفل، بل +نه k_أل�
عن  ناتج  �حلاال0  معظم 

 &� قاسية  تربوية  �ساليب 
 09ّ� بدنية صاJمة  عقوبة 
 b9ما  Jضر  Pحلا+  )+
ير�فق  ما   È#بالطفل. &كث
على   bجلسد� �العتد�¢ 
�لطفل �شكا` �خرk من 
سو¢ �ملعاملة. &من �ألمثلة 
على  &�لشائعة  �ملؤسفة 
_لك ضرs �حد �لو�لدين 
لطفله بقبضة �ليد �& بأ��9 
�لوقت �لذb ينها`   o ما
�إلهانا0  من  بسيل  عليه 
&�لشتائم. &o هذy �حلالة، 
يعتd �لطفل ضحية �عتد�¢ 
 *  o &عاطفي   bجسد

&�حد. 
�لبد�  �العتد�¢  &يشمل 
�لرضو�  �لطفل  على 
 w&جلـر�&  Jلكسـو�&
&�خلد&½ &�لقطع &�لعض 
 .kخر� بدنية  +صابة   &�
بأ��9  &يشمل �يضÒ ضربه 
&�للطم  �ليد  بقبضة   &�
&�حلرP &�لسفع &�لتسميم 
&�خلنق &�إلغر�P &�لرفس 
على   sلضر�& &�خلض 
مناطق حساسة من جسم 
�لطفل، كما تشمل +عطا¢ 
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من  كب#�  كميا0  �لطفل 
ح°  �ملهدئا0   &� �أل9&ية 
 yهذ فكل   .  Òنائم يبقى 
تسفر   �  *+& �ملماJسا0 
 Jكسو  &�  w&جر عن 
 dتعت &لكنها  بدنية ظاهر� 

�عتد�¢ �د _�ִדا.

�ملشكلة !مد� شيوعها
 bجلسد� �العتد�¢   *+
�ºا¢   o متفشية  مشكلة 
�ملعطيا0   *� &مع  �لعا�، 
+ال    ،Èجد  �J9نا  Pملوثو�
�نه يقدJ �نه قر�بة ٥٧٠٠٠ 
 ،٢٠٠٠ عا<  قتلو�  طفًال 
بكث#  _لك  من  &�كثر 
غ#  �العتد�¢  ضحايا  هم 
�إل�ا`.   &ضحايا  �ملميت 
 ٪٢٠  *� �أل�ا�  &تش# 
 ١٠  –  ٥& �لنسا¢  من 
عانو�  قد  �لرجا`  من   ٪
كانو�  عندما  �العتد�¢  من 

�طفاًال.
�لعـو�مل  بعـض   *+
 o ÈJ&9 الجتماعية تلعب�
�9Cيا9 خطر مماJسة �لعنف 
�ألطفا`.  ضد   bجلسد�
&من تلك �لعو�مل: �ألسر� 

�لو�لدين  ألحد  �لفاقد� 
&تد� مستوk �ملعيشة.

تdهن  عا<،  &بشكل 
�جريت  �ل�  �لد�Jسا0 
�العتد�¢  9&�فع  حو` 
 Å&ظر �ية   *�  ،bجلسد�
�لضغو�  تفاقم  معيشية 
 &� عائلها   &� �ألسر�  على 
تصعب �لتفاعل بني �لطفل 
�حتماال0  ترفع   yلد�&&
�ألسر�   yهذ طفل  تعر� 
&تشمل   .bجلسد� للعنف 
�ألطفا`   Å&لظر�  yهذ
 &� �لصحية  �ملشاكل   b&_
&�ألطفا`  �لنمو،  بطيئي 
غ# �ملرغوs ֲדم &�ألطفا` 
&�ألطفا`  �حلركة   b#كث
من  _&&هم  يعا�  �لذين 
ضغو� معيشية �& يتوقعو* 
 0�Cجنا+ �طفا|م  من 
ال  سلوًكا   &� &�قعية  غ# 

يتناسب مع سنهم.

�لتعرD على �ملشكلة
هو   bجلسد� �العتد�¢ 
 &� �العتد�¢  �شكا`  �كثر 
 Òفتضاح� �ملعاملة  سو¢ 
�لظاهر�  مؤشر�ته  أل* 

تد` عليه. &�خلطو� �أل&( 
مشكلة  على  �لقضا¢   o
على   bجلسد� �العتد�¢ 
 Åالعتر�� هو  �ألطفا` 
�لتالية  &�خلطو�  بوجو9ها. 
 Åلتعر� كيفية  تعّلم  هي 
&�عر�ضها  مؤشر�ִדا  على 
كا*   �_+ ما  لتحديد 
لالعتد�¢  يتعر�  �لطفل 
�لعديد   cهنا& بالفعل. 
ينبغي  �ل�  �لعو�مل  من 
&ضعها بعني �العتباJ عند 
تعر�  باحتمالية  �لتفك# 
 ،bطفل ما العتد�¢ جسد
&�&` هذy �لعو�مل: مكا* 
 kطبيعة &عمق �& مستو&
على  �لظاهر�  �إلصابة 
�لطفل &هل تطابق &صف 
�لسبب �ملزعو< �لذb يقا` 
�نه �k9 +( هذy �إلصابة �< 
تتناسب �إلصابة  ال. &هل 
�& مرحلة  �لطفل  مع عمر 
 P&حلر� فمثال  تطوyJ؟. 
مكو��  قاعد�  شكل  على 
�& مشو�� �& لفافة �لتبغ من 
�لطفل  يكو*   *� �لصعب 
قد �حلقها بنفسه خاصة +_� 
ما كانت o منطقة يصعب 

&كذلك  +ليها.  &صوله 
خد&½   &� �لعض   Jثا
 �Jًثا  cتتر �ل�  �ألظافر 
متو�Cية &غ#ها من  طولية 
�ل�  �خلد&½   &�  w&جلر�
تّد` على �ستخد�< ���9 ما. 
 kالعتد�¢ �ألخر� Jمن ثا&
�لطفل  على  تظهر  قد  �ل� 
 �Jمكسو  &� مفقو�9  سن 
�& بقع صلعا¢ o �لر�� قد 
تد` على شد �لشعر &نزعه 
 w&خد&½ �& جر Jثا &�

o طريقها لالندما`.

�لوقـاية
�ألمريكية  �لكلية  قدمت 
 ٣٠  o �ألطفا`  ألطبا¢ 
&ثيقة    ٢٠٠٥  �Jما
�جل  من  �ملتحد�  لألمم 
ֲדا  يقو<  �ل�  �لد�Jسة 
�لعنف  حو`  �لعا<  �ألمني 
ضد �ألطفا`، هذy �لوJقة 
 Å&معر هو  ما  خلصت 
عن &سائل تقليل �العتد�¢ 
�جلسدb على �ألطفا` &ما 
هو معر&Å عن �ألشكا` 
&سائل  من  جدًال  �ألكثر 
�لتأ9يب �لبدنية o �ألسر�. 



اجمللد الثاني والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٠ هـ  - متوز / يوليو  ٢٠٠٩ م

٣٢

التقوى

باختصاJ لقد متت مر�جعة 
�ملجر��  �لد�Jسا0  كل 
حو` �شهر �ل�dمج �ملطبقة 
ملنع �العتد�¢ على �ألطفا` 
منذ ١٩٩٥ &لغاية ٢٠٠٤ 
 yهذ من   Òي�   *� فتبني 
نتائج  �ية  �قق   � �ل�dمج 
�لو�قع   �J� ملموسة على
o �لتقليل من نسبة �العتد�¢ 
على �ألطفا`. &عزb _لك 
�سس  �عتما9  عد<   )+
علمية من قبل هذy �ل�dمج 
مبنية  معظمها  كانت  &+منا 
&�حلما�،   iالندفا� على 
�ل�dمج  بعض  &كانت 
يكتشف   ¶ لفتر�   Ú&ُْتر
¬دية  غ#  ��ا  مد�  بعد 
 �& خر.   برنامج   Úَّ&#ف
يكن �لوضع �فضل بالنسبة 
�ملعتدين على  �آلبا¢   Úلعال
 ،Jباخـتصا& �ألطفا`. 
على  عقو9   ٤ مضي  Jغم 
من  للتقليل  �لو�سع  �لدعم 
لألطفا`  �لبدنية  �إلسا¢� 
فإنه � تثبت فعالية �b من 
�ل�dمج �لوقائية �& �لعالجية 
�ألطفا`.  على  لالعتد�¢ 
بفشل  _لك  &يذكرنا 

 o �لكحو`  حظر  قانو* 
عا<  �ملتحد�  �لواليا0 
من  �لتقليل   o  ١٩١٩
حني   o �لكحو`.  تعاطي 
جند �* �إلسال< قد �حد� 

ثوo �J هذ� �مليد�*...

Bلتأ�يب �لبد� لألطفا�
هنالك +5اi �& على �ألقل 
�لثقافا0  بني   i5ا+ شبه 
Jفض  على  &�ملجتمعا0 
�ألطفا`،  ضد   �لعنف 
 cلسلو� معاي#   *� +ال 
�ألفر�9  بني  تتباين  �لعنيف 
&�لثقافا0  &�ملجتمعا0 
  *�Jخليز� فعصا  �ملختلفة،  
 Òساسي�  È¢جز كانت  مثًال 
مألوفÒ من &سائل �لتأ9يب 
o مد��J بريطانيا �لعظمى، 
 sلطال� sتستخد< لضر&
�قد�مهم   &� �&�Jكهم  على 
�& �يديهم.  �ما o �لوقت 
�اكم   *� فيمكن  �حلاضر 
يستخد<   bلذ�  �Jملد�
من  �خف  بدنية  عقوبا0 
  .sلطال� لتأ9يب  _لك 
 cيا هناJية كوJ5هو o&
٦٧٪ من �آلبا¢ يقبلو* جلد 

لتأ9يبهم،  بالسو�  �بنائهم 
&قد �بلغ ٤٥٪ منهم بأ�م 
يضربو�م �& يركلو�م  �& 

.Òحdيضربو�م ضربا م
تصبح  �لعلمية  �لقضايا   *+
يكو*  عندما   Èتعقيد �كثر 
ثقافية  �ختالفا0   cهنا
يتعلق  فيما  جوهرية  
باحلد&9 �لنهائية &�لوسطية.  
بالنسبة  �حلا`  هو  &هذ� 
�لبدنية  �لتأ9يب  لوسائل 
�ملؤخر�  (على  كالصفع 
|ا  �ل�  &�لتقييد،  مثًال) 
تاJيخ طويل من �الستخد�< 
كب#�.  ثقافا0   o �لو�سع 
  Òحديث �لعا<   Jلتيا�  *+
من  �لتخلص  ºو  يتجه 
 *� +ال  �ملماJسا0،   yهذ
�لقضايا  من  �لعديد   cهنا
�الختالفا0  منها  �ملتد�خلة 
�لثقافية &�لدينية &�حلساسية 
�لقيم  فر�  عن  �ملترتبة 
�ملجتمعا0  تتبناها  �ل� 
هي  �ل�   ،Òتقدم �ألكثر 
&�على  �فضل  بشكل  ممثلة 
�ملجتمعا0  على   ،Òصوت
�ألقل   kألخر� &�لثقافا0 

..Jحظا من �لتطو

غ#   sلضر� تأث0�#   *+
 s9أل� o قد نوقش b_ملؤ�
�لعلما¢  &ينقسم  �لعلمي. 
 )+  iملوضو�  o �لباحثو* 
 �Jملعا� �لفريق  فريقني:  
للعقاs �لبد� يرk �* كل 
�شكا` �لضرs هي مسيئة 
�لدعم  عن  �لنظر  بغض 
بعض  قبل  من  �ملوجو9 
كانت  مهما   &� �لثقافا0 
خفيفة.   �لعقوبا0   yهذ
�ملوقف  هو  �لثا�  �ملوقف 
 *�  kير  bلذ� �لشرطي 
يكو*   *� ميكن   sلضر�
سليمÒ �& ح° مفيدÈ حتت 

شر&� �د�9. 
�لتسع  �لسنو�0  &خال` 
 È9فإ* عد للوثيقة،  �لسابقة 
من �لد�Jسا0 قد فحصت 
 o �لبد�   sلعقا� نتائج 
�لعائال0 �ألمريكية من �صل 
بالعائال0  مقاJنة  +فريقي 
 ،«J&� ألمريكية من �صل�
&جد0 كل هذy �لد�Jسا0  
�Jتبا�   o هامة  �ختالفا0 
�لعقاs �لبد� لألطفا` مع 
للمجتمع   b9ملعا�  cلسلو�
 Åباختال �ألطفا`  عند 
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ففي  �لعرقية.  �ملجموعة 
�ألمريكية  �لعينا0 
 k9� +فريقي  �صل  من 
تقليل   )+ �لبد�   sلعقا�
 b9ملعا�  cلسلو�& �لعنف 
�لنتائج   yهذ  *+ للمجتمع. 
 sعمومية �* �لعقا kتتحد
مع  يتو�فق  لألطفا`  �لبد� 
�لعنف،  من  �على  نسبة 
��ية  تؤكد   Òيض� &هي 
�حتر�< �الختالفا0 �لثقافية  
لدk &ضع سياسا0 تتعلق 
 b_لبد� غ# �ملؤ� sبالعقا

لألطفا`.
 ٢٠٠٧  �Jما  o  Òحديث&
 Robert Jقا< كل من �لدكتو
جامعة  من    E. Larzelere

�لواليا0   o �&كالهوما 
 Brett  Jلدكتو�  & �ملتحد� 
ن�dسكا  من جامعة   Kohn

علمية  مر�جعة   `&� بنشر 
�جريت  �ل�  للد�Jسا0 
على تأ9يب �ألطفا` �لبد�، 
&سائل  &بني  بينه  &قاJنت 
�ملستخدمة  �لبديلة  �لتأ9يب 
من قبل �ألبوين.  &مبر�جعة 
على  �لبحث  من  سنة   ٥٠
تأ9يب �ألطفا`، حد�9 ٢٦ 

بتأث0�#  �J9سة _�0 صلة 
على  �لفيزيائي   sلعقا�
�لنتيجة  كانت  �ألطفا`. 
نتائج   *� +ليها  توصال  �ل� 
�لتأ9يب �لبد� تكو* �سو� 
�لتأ9يب  بوسائل  مقاJنة 
يكو*  عندما  فقط  �لبديلة 
�لتأ9يب �لبد� هو �لوسيلة 
يكو*  عندما   &� �أل&لية 
 sكضر)  Èجد  Èشديد
�لوجه &�لر��).  +* نتائج 
�لتأ9يب �لبد� �العتيا9ية � 
من  �سو�  &ال  �فضل  تكن 
باستثنا¢  بديلة،  &سيلة   b�
�ظهر0  &�حد�  �J9سة 
 o �لبد�  للتأ9يب  �فضلية 
 .0�Jملخد� تعاطي  منع 
 Òمثالي  Òمنط عَرفو�  كما 
 Åِّعر �لبد�،   sللعقا
 bملشر&�، &�لذ� sبالضر
من  �فضل  نتائًجا  �عطى 
تأ9يب  &سائل   ١٠ نتائج 
بديلة من �صل ١٣، &نتائج 
�لثالثة  للتقنيا0  مماثلة 
 sلضر� &عرفو�  �لباقية. 
غ#   sضر بأنه  �ملشر&� 
ال  عندما  يستخد<  مؤ_، 
�لتأ9يب  &سائل   bجتد

�لعز`  مثل  �ألخف  �لبديلة 
 ÚJخا �لطفل  (يبقى 
�د�9)  Cمنية  لفتر�  �لغرفة 
 bجر� �ث  على  (بنا¢ 
 ٦  -٢ بعمر  �طفا`  على 
 sلضر�  Åعر& سنة).  
صفعتني  بأنه   b_ملؤ� غ# 
على  مفتوحة  بيد   Òتقريب
�َألْلَيَتْين بشر� �* ال يكو* 
�ألs عندها فاقد �لسيطر� 
على نفسه نتيجة �لغضب. 
يعلم  �ملشر&�   sلضر�  *+
مع   s&يتجا  *� �لطفل 
�ألخف،  �لتأ9يب  &سائل 
للجو¢  �حلاجة  يقلل  مما 

للضرs مستقبًال.

�لتطبـيقا�
 *� )+ Éيش# �لبحث �حلا
 b9العتيا� �لبد�  �لتأ9يب 
سيئة  نتائج   bبأ يتر�فق  ال 
عن  Cيا�9  �ألطفا`  على 
خر.   تأ9ي�   sسلو�  b�
فإ*  _لك  عن  &فضًال 
ضربتني غ# مؤ_يتني  هي 
�لوسائل  �كثر  من  &�حد� 
�لتأ9يبية  جد&k عندما ال 
يستجيب �ألطفا` بعمر ٢-

٦ سنو�0 للوسائل �لتأ9يبية 
من   Úكاإلخر� �ألخف، 
�لوقت...   لبعض  �لغرفة 
 sهذ� يع± �* حظر �لضر&
نتائج  له  سيكو*  بالكامل 
هذ�  يدعم  &مما  عكسية.  
سجال0   *� �ملوقف، 
مثًال  �لسويد   o �جلرمية 
تش# +( �* �العتد�¢ �لبد� 
على �ألطفا` &�العتد�0�¢ 
�إلجر�مية  قد �î �9�9Cسة 
 ٪٤٨٩ بنسبة  �ضعاÅ؛ 
عا<   )+  ١٩٨١ عا<  من 
١٩٩٤ �b خال` �لـ ١٥ 
 bسنة �ل� تلت �حلظر �لذ
فر� o �لسويد على كل 
 o) `ألطفا� sشكا` ضر�

عا< ١٩٧٩).
+* خالصة هذ� �لبحث ال 
 *� �لو�لدين  على   *� تع± 
�لبد�  �لتأ9يب  يستخدمو� 
 *+   .*&Jتا� طريقة   bبأ
 sلضر� حظر   Åهد
من  �لتقليل  هو   wملقتر�
لألطفا`  �إلسا¢�  معدال0 
�لبد�  �لتأ9يب  &�شكا` 
�لشديد�.  &بقدJ ما يتمكن 
�لو�لد�* من �ملحافظة على 
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طفلهم،  مع  +�ابية  عالقة 
&يشجعو� �لسلوc �لطيب، 
 cللسلو &يستجيبو� 
تأ9يب  بوسائل  �لسيئ 
ما   Jبقد &فعالة،  خفيفة 
الستخد�<  حاجتهم  تقل 
 i9لر� &سائل   &�  sلضر�
�ألخرk. �ب �* يستخد< 
�لضرs &فقÒ لنتائج �لبحث 
ال  عندما  فقط  �لعلمي 
لوسائل  �ألطفا`  يستجيب 
من   &� �ألخف،  �لتأ9يب 
مؤ_   cسلو  Åيقا+ �جل 
  .(iJلشا�  )+ (كالركض 
 Òب عد< �ستخد�مه مطلق�
�لسنة  خال`  �لرضيع   kلد
يكن   �  *+  ÈJ9نا& �أل&( 
مطلقا قبل سنة &نصف من 
�ألهل  على  �ب  �لعمر.  
�طفا|م   *� من  �لتأكد 
+جر�¢   b�  *� يدJكو*  

 ،sلك �لضر_ o تأ9ي� مبا
يكو* �9فعه هو حب �ألهل 
فإ*   È#خ�& &�هتمامهم.  
 Ò�9ئم �لبد� �ب  �لتأ9يب 
تقلل  بطريقة  يستخد<   *�
الستخد�مه  �حلاجة  من 
 sلضر�  *+ مستقبًال.  
من  _لك  �قق  �ملشر&� 
�الستجابة  تعزيز  خال` 
للوسائل �لتأ9يبية �ألخف.  
�ألطفا` Öتلفو*، فالوسيلة 
ال  قد  �لو�حد�  �لتأ9يبية 
�ألطفا`  كل  مع   bجتد
ال  قد  نفسها  &�لوسيلة 
 o نفسه  �لطفل  تناسب 
كل �أل&ضاi، &ينبغي على 
�نكة  يستعملو�   *� �ألهل 
طيفÒ من خيا0�J �لتأ9يب 
للوصو`  �طفا|م  ملساعد� 
ما ميكنهم &فق  �قصى   )+
من  بدًال  �لكامنة،  قد�Jִדم 

 0�Jنقيد خيا  &� �* ºظر 
.�J&فعالة من غ# ضر

�حد�  خالصة  هي   yهذ
 iملوضو� o أل�ا� �لعلمية�
ما  نأخذ  �ال  �ب  �ننا  +ال 
يقدمه �لعلما¢ بتقليد �عمى 
+منا نأخذ منه ما يتناسب مع 
قيمنا &�خالقنا &9يننا، فالعلم 
�م#  يقو`  كما  �حلقيقي، 
�ملؤمنني نصرy �هللا، ال ميكن 
�* �صل عليه �إلنسا* ما 
فاملؤمن   ،kبالتقو يتحل   �
يرk بنوJ �هللا �للطيف �خلب# 
 Jألبصا� تدJكه  ال   bلذ�
 yهذ  *� +ال  يدJكها.  &هو 
حو`  تساáًال  تث#  �لنتائج 
حلظر  �جلهو9   k&جد
 Òمطلق  sلضر� �ستخد�< 
&هل  �ألطفا`،  لتأ9يب 
سلبية  لتأث0�#  _لك   k9�
كا* من شأ�ا Cيا�9 �لعنف 

ضد �ألطفا`؟!.
عد9   o بقية  &للحديث 
موقف  فيه  نتنا&`  قا9< 
 *+ �ألمر  هذ�  من  �إلسال< 

شا¢ �هللا.

:
�ملصـا�
�لعنف  �لعاملي حو`  �لتقرير   .١
منظمة  عن   J9لصا� &�لصحة 

�لصحة �لعاملية ٢٠٠٢
�لكلية  من  �ملقدمة  �لوثيقة   .٢
عا<  �ألطفا`  ألطبا¢  �ألمريكية 
لألمم  �لعا<  �ألمني   )+  ٢٠٠٥
ضد  �لعنف  لد�Jسة  �ملتحد� 

�ألطفا`.
 Robert E. Larzelere ٣.�J9سة 
نتائج  مقاJنة   :Brett Kohn  &
�لعقاs �لبد� مع طرP �لتأ9يب 

.٢٠٠٧ �Jلبديلة. ما�
٤. �ملوقع �إللكتر&�:

http://www.be-free.info/parents/

/Ar/emoabusepa.htmAr

الوحدة خير من جليس السوء


