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محمد عّواد

إن��ط��ل��ق م���ؤخ���راً م���ش���روع "م��ه��ال��ي��ڤ" )م��ن 
القلب( ملنع التنكيل باألطفال, الذي هو عبارة 
ع��ن م��ش��روع مشترك ب��ن ع��دد م��ن املنظمات 
البحث  مجال  في  العاملة  البالد  في  ال��رائ��دة 
والوقاية من التنكيل باألطفال مثل: "املجلس 
طحاروڤط  ومعهد  الطفل"  لسالمة  الوطني 

ومعهد "مايرز جونت - بروكديل".
وي��ش��م��ل امل����ش����روع ح��م��ل��ة ت��وع��ي��ة ل��رف��ع 
الوعي بخصوص ظاهرة االساءة لألطفال 
ق��درة  وحت��س��ن  وتقليلها  ب��ه��م  وال��ت��ن��ك��ي��ل 
األن��ظ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا. وت��ع��رض 
احلملة مجموعة من األطفال الذين يلعبون 
أحدهم  ي��د  النهاية  ف��ي  وتظهر  ب���راءة  بكل 
 1" وشعار  واضحة  زرقاء  كدمات  وعليها 
البالد يتعرضون  من كل خمسة أطفال في 

للتنكيل على يد شخص بالغ".
وقد أصبحت ظاهرة التنكيل باألطفال ظاهرة 
مقلقة ووباًء حقيقياً, ووفقاً ملعطيات املجلس 
ف��إّن   ,2016 للعام  الطفل  لسالمة  ال��وط��ن��ي 
هناك ما يقارب نصف مليون طفل معروفون 
 367 بينهم  من  االجتماعية  اخلدمات  ملكاتب 
املعطيات  تبن  كذلك  للخطر.  معّرضون  ألفاً 

قاصرين  بخصوص  تقرير  ألف   44 هناك  أّن 
أُحيلوا للعالج على يد اخصائين اجتماعين 
18 ألف ملف في  لقانون األح��داث, وأنه ُفتح 
قبل  م��ن  بقاصرين  تنكيل  بقضايا  الشرطة  

أفراد من األسرة وغيرهم.
ح���ول ه���ذه احل��م��ل��ة وظ��اه��رة اإلس����اءة لألطفال 
االخصائية  مع  اللقاء  هذا  أجرينا  بهم  والتنكيل 
ال��ن��ف��س��ي��ة ن���ادي���ا م����ص����اروة, امل���رك���زة ال��ق��ط��ري��ة 
ومنع  اجلنسانية  ال��وح��دة  في  العربي  للوسط 
)اخلدمات  "شيفي"  في  األط��ف��ال  على  االع��ت��داء 
ال��ت��ع��ل��ي��م(,  وزارة  ف���ي  االس��ت��ش��اري��ة  ال��ن��ف��س��ي��ة 
تقدم  وال��ت��ي  "مهاليڤ"  م��ش��روع  ف��ي  الشريكة 
أن  ع��ل��م��اً  امل���ش���روع,  ع��ل��ى  للقائمن  االس��ت��ش��ارة 
السيدة مصاروة مرافقة للمشروع بكل ما يتعلق 
باحلملة الدعائية للمشروع في الوسط العربي.

"1 من كل خمســـة 
البــالد  أطفـال يف 
للتنكيــل  يتعرضون 
عىل يد شخص بالغ"



 ليلك: كيف انطلقت احلملة؟
قصير  فيلم  ُينشر  العربية  املواقع  كل  في  ناديا: 
األطفال  نسبة  وه��ي  خمسة",  من  "واح��د  اسمه 
الفيلم  م��دة   .20% أي  للتنكيل  يتعرضون  الذين 
بعض,  م��ع  يلعبون  أط��ف��االَ  ويصف  دق��ائ��ق  بضع 
أّي��ا  ليبيّنوا  أيديهم  االط��ف��ال  ُيظهر  اللعبة  وخ��ال 
يد  على  تظهر  معينة  مرحلة  وف��ي  مختلفا,  منهم 
للتنكيل  التي هي عامة  األطفال كدمة زرقاء  أحد 
الذين  األط��ف��ال  ع��دد  أّن   اجل��س��دي عليه. وح��ي��ث  
 20% نسبة  يشكل  أحدهم  ف��إن  خمسة,  يلعبون 
أط��ف��ال يتعرض  ك��ل خمسة  م��ن  "واح���د  أن  أي 
إظهار  على  تساعد  ال��زرق��اء  للتنكيل".والكدمة 
نوع واحد من التنكيل اجلسدي, ولكننا نعرف أن 
التنكيل اجلسدي فقط وال  التنكيل ال يقتصر على 

تظهر كل العامات على اجلسد.

في  األط��ف��ال  ملجمل  عامة  النسبة  ه��ذه  ليلك:   
الدولة. هل هناك معطيات حول األطفال العرب 

الذين يتعرضون لإلساءة والتنكيل؟
املجتمع  في  األطفال  نسبة  أن  نعرف  نحن  ناديا: 
ال��ع��رب��ي ال���ذي���ن ي��ت��ع��رض��ون ل��ل��ت��ن��ك��ي��ل أع��ل��ى من 
اعتمدت  التي  الدولة. فالدراسة  العامة في  النسبة 
 3 قبل  أُجريت في جامعة حيفا  احلملة  عليها هذه 
من  بهم  املنّكل  األطفال  نسبة  أن  وبيّنت  سنوات. 
الوسط العربي أعلى من النسبة في الوسط العام, 
األمر الذي يؤكد أنها ظاهرة اجتماعية واسعة في 
الوقوف  ع��دم  علينا  يحتم  وه��ذا  العربي,  الوسط 
الذي من املهم أن نعرفه  مكتوفي االي��دي. واألم��ر 
هو أن جزءاً كبيراً من املعلومات حول هذا املوضوع 
الذين  التي ُفتحت ومن األشخاص  امللفات  هو من 
ي��ب��لّ��غ��ون. ول��ك��ن ال��دراس��ة ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي حيفا 
إعتمدت  خمسة"  من  "واح��د  النتيجة  الى  وأدت 
ع��ل��ى األط���ف���ال ال���ذي���ن ب��لّ��غ��وا, مب��ع��ن��ى أن م��ع��ّدي 
الدراسة سألوا األطفال أنفسهم: "هل مررمت في 
 20% التنكيل"؟ فأجاب  السنة األخيرة بنوع من 
األطفال  ج��اءت من  االج��اب��ة  هنا  "ن��ع��م".  ب�  منهم 
وال  االجتماعي  الرفاه  مكاتب  من  وليس  أنفسهم 
تصلها  التي  املستشفيات  وال  البالغني  األشخاص 

عادة احلاالت الصعبة.

 ل��ي��ل��ك: م���ا ه���ي أن������واع ال��ت��ن��ك��ي��ل ودرج�����ات 
صعوبتها؟

من  مختلفة  أن����واع  ع��ل��ى  ي��ت��دّرج  التنكيل  ن��ادي��ا: 
الى درج��ة صعبة  الصعوبة, من درج��ة منخفضة 
على  يصنّف  ال��ذي  اجلسدي  التنكيل  فهناك  ج��داً. 
الذي  اجلنسي  التنكيل  وهناك  متفاوتة,  درج��ات 
التنكيل  اآلخ��ر على درج���ات, وه��ن��اك  ه��و  يصنف 
نابية  كلمات  الطفل  ُنسمع  كأن  العاطفي  النفسي 
قيمته  من  وتقلّل  كرامته  جترح  وكلمات  ومؤذية 
وسطنا  ف��ي  ول��أس��ف,  ي��س��وى.  ال  بأنه  وتشعره 
مؤذية.  الكلمات  هذه  تكون  الذي  للمقدار  ننتبه  ال 
فالضربة قد تترك عامة ونشاهدها ولكن اإليذاء 
النفسي والعاطفي يبقى متجذراً في نفسية الطفل. 

واالهمال العاطفي هو أيضاً تنكيل عاطفي.

 ليلك: على سبيل املثال؟
ألوالدن��ا  امل��ادي��ة  باالحتياجات  نهتم  ع��ادة  ن��ادي��ا: 
في  ننسى  ول��ك��ن  وال���ل���وازم,  واألك���ل  اللبس  مثل 

الكثير من املرات ان هناك احتياجات أخرى للطفل: 
أن  اليها  احتياجات عاطفية ونفسية يكون بحاجة 
تتنفذ كي يتطور. وبذلك يكون مثل هؤالء االطفال 
كل  إن  أقول  نفسية  وكأخصائية  عاطفياً.  مهملني 
األهل  فاهتمام  ببعضها  مرتبطة  التطور  جوانب 
بتحصيل الطفل الدراسي قد ُيدخل الطفل الى نوع 
من الضغط وفي النهاية يتدّنى حتصيله الدراسي 
ف��األه��ل ال ي��ك��ون��وا واع���ني دائ��م��اً أن ال��ت��ط��ور عند 
األطفال هو شمولي اكثر. فكل اجلوانب هي جزء 

من نفس الشخص الذي هو الطفل. 
وه��ن��اك اإله��م��ال ال���ذي ق��د ي��ك��ون اه��م��االً جسدياً: 
إهمال في الطعام, في اللبس أو إهمال في اجلوانب 
الفحوصات  الى  طفلها  األم  تأخذ  ال  كأن  الطبية, 
أهمال  أو  لعاج طبي.  بحاجة  كان  اذا  أو  املطلوبة 
جوانب عاطفية وجوانب اجتماعية ونفسية للطفل 

ومراحل تطوره.

التي  الطفل بااللعاب   ليلك: وماذا عن تزويد 
يطلبها؟

املهم ف��ي ه��ذا امل��وض��وع ه��و ليس األلعاب  ن��ادي��ا: 
جنلس  الوقت  من  كم  بل  ألوالدن���ا  نشتريها  التي 
ففي  معهم.  نتكلم  او  معهم  ونلعب  أطفالنا  م��ع 
نكون  الطفل وال  أمام  األلعاب  كثيرة نضع  أحيان 
معه بل نكون مشغولني بالهاتف أو نتابع األخبار 
األطفال  إلش���راك  حاجة  هناك  آخ��ر.  ش��يء  أي  أو 
ومشاركتهم في األلعاب وفي االحداث اليومية. من 
املهم ان نضع الطفل في سلم اولوياتنا واهتمامنا.

وزارة  وح���دة  ف��ي  تفعلونه  ال���ذي  م��ا  ل��ي��ل��ك:   
التعليم ملجابهة هذه الظاهرة؟

غالبية  ولكن  تنفيذها,  يتم  أمور  عدة  هناك  ناديا: 
وم��س��ت��ش��ارات,  مستشارين  م��ن  مركبة  ال��وح��دة 
للمستشارين  امل��ي��دان  ف��ي  م��رش��دون  ه��م  ال��ذي��ن 

التعليمية  واألط����ر  امل�����دارس  ف��ي  وامل��س��ت��ش��ارات 
تأهيات مهنية تكون عبارة  ننظم  األخرى, كذلك 
أي���ام دراس��ي��ة ودورات واس��ت��ك��م��االت بهدف  ع��ن 
االط��ف��ال  م��ع  وللتعامل  للظاهرة  املهنيني  توعية 
ينتبهوا  ولكي  الظاهرة.  هذه  في  ميّرون  قد  الذين 
ال���ى االش�����ارات ال��ت��ي ت��ص��در ع��ن االط��ف��ال وال��ت��ي 
في  معهم  نعمل  ك��ذل��ك  الطفل.  ب��ه  مي��ر  م��ا  تعكس 
امليدان بخصوص ما ميكن عمله في حالة رصدهم 
بإساءة.  مير  بأنه  يشّكون  أو  ب��إس��اءة  مير  لطفل 
اليه  يتوّجه  عنواناً  أك��ون  أن  هي  هناك  ووظيفتي 
االخصائيون النفسيون بحال شّكهم مبرور طفل 
أقوم  احلالة  ه��ذه  مثل  وف��ي  إس���اءة,  أو  بتنكيل  ما 
مبرافقة االختصاصي النفسي املوجود في االطار 
التعليمي إياه, بخصوص ما يجب عمله أو الى أي 
الطفل ومع  يتوجهون وكيف يتصرفون مع  جهة 
داخ��ل  مهنية  لتأهيات  ب��رام��ج  ننظم  كذلك  أه��ل��ه. 
للمعلمني واحياناً  املدارس والروضات والبساتني 
ل��أه��ال��ي, اس���ب���وع ت��رب��ي��ة ح���ول االس������اءات ضد 

األطفال بهدف رفع الوعي حول الظاهرة.
يعرفه  حياتية"  "م��ه��ارات  ب��رن��ام��ج  ه��ن��اك  ك��ذل��ك 
يعرف  ق��س��م  وه��ن��اك  وم��س��ت��ش��ارة  مستشار  ك��ل 
ك��ي��ف ي��ت��ص��ّرف م��ع م��وض��وع االس�����اءات, وليس 
االس��اءات,  مع  التصرف  الكبار  يعرف  كيف  فقط 
وكيف ينتبهون للتنكيل بهم أو بزمائهم والى من 

يتوجهون وكيف يتوجهون.

ل��ي��ل��ك: ه��ل ت��ؤه��ل ه���ذه ال��ب��رام��ج ذوي ال��ش��أن 
لشخص  ميكن  وكيف  بهم؟  املنّكل  لتشخيص 

غير مهني تشخيص طفل منّكل به؟
ناديا: هذه هي اخلطوة القادمة التي نحاول عندنا 
عليها.  نعمل  أن  الوحدة  في  وعندنا  املشروع  في 
فهناك إشارات قد تقود الى الشك بأن الطفل مير 
ولكن  أط��ف��ال  محقق  شخص  ك��ل  فليس  ب��إس��اءة. 

ملجرد الشك يجب استشارة املهني.

 ليلك: على سبيل املثال؟
مزاج  في  تكون  قد  التي  التغييرات  مثاً,  ن��ادي��ا: 
ضائقة  على  ت��دل  ق��د  امل��زاج��ي��ة  فالتقلبات  الطفل. 
ل��دي��ه, ول��ي��س ب��ال��ض��رورة على إس���اءة اواع��ت��داء.. 
جداً  اجتماعي  فطفل  كذلك.  األم��ر  يكون  قد  ولكن 
ان���ه بشكل  ول��دي��ه أص��ح��اب وف���ّع���ال, اذا ش��ع��رن��ا 
اصدقائه,  مع  للعب  اخل��روج  عن  توقف  مفاجيء 
أو اذا شعرنا بتغيير على تصرفاته االجتماعية او 
تغيرات في اجلانب اجلسدي مثل النوم أو األكل, 
سواء لأقل أو األكثر, أو اذا بدأ يتعرض الى احام 
وكوابيس, فهذه اشارات تدل على اساءة. وكذلك 
اذا بدأ أطفال ميتنعون عن الذهاب الى مكان معني 
في  معني.  شخص  مع  التواجد  عن  امتنعوا  اذا  أو 
مثل هذه احل��االت يجب أن نفحص السبب. ولكن 

ــم  ــت ــه ـــــــــادة ن ع
ـــات  ـــاج ـــي ـــت ـــاالح ب
ـــا  ــة ألوالدن ــادي امل
مثل اللبس واألكل، 
ــن نــنــى ان  ــك ول
هنــــاك احتياجـــات 
ــــــرى لــلــطــفــل أخ
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طفاً  بأن  اجل��زم  ميكننا  ال  أننا  الى  االنتباه  يجب 
مير بإساءة من اشارة واحدة بل من عدة أمور. 

الكثيرة  أّن االسئلة  ومن املهم أن ينتبه األهل الى 
تسيء  ق��د  حتقيق  أن��ه��ا  ع��ل��ى  تظهر  ال��ت��ي  للطفل 
املهم  م��ن  لذلك  متهم.  بأنه  يشعر  بحيث  للطفل, 
فيما  الطفل  فيها  نسأل  التي  الطريقة  تكون  كيف 
اذا كان يشعر بأنه مير بإساءة أو يشعر شعوراً 
بشكل  معه  ت��ص��رف  معني  شخص  جت��اه  سلبياً 
وميكن  ع��ادي.  بشكل  التصرف  املهم  من  معني. 
مراقبة الطفل على عدة مستويات بدون أن يشعر. 
فقد أظهرت الدراسة املذكورة أّنه رداً على سؤال 
ُوّجه لأطفال: ما هو الشيء الذي يجعلك تفصح 
عن االساءة التي مررت بها, جاء في املقام الرابع 
اجلواب: "اسألوني وأنا أخبركم". أي, السؤال 
الولد,  مع  التحقيق  عدم  املهم  من  ولكن  املباشر. 

والتواصل مع شخص مهني ومختص.

 ليلك: كيف يتعامل األهل مع املوضوع؟ هل 
هناك تستر بسبب عامل اخلوف أو اخلجل أم 

أن مصلحة الطفل هي املهمة؟
ن��ادي��ا: ه��ن��اك ع��دة أم���ور ت��ق��ال رداً على س��ؤال��ك, 
فهناك ردود فعل عامة موجودة لدى أغلب الناس 
وحتى لدى املهنيني, نابعة من عدم الرغبة برؤية 
إنكار وتقليل  ال��ردود فيها  اساءة لأطفال. وهذه 
من أهمية احلدث وفيها ذعر وخوف. وكلها ردود 
وكتجربة  أخ��رى  جهة  م��ن  متوقعة.  نفسية  فعل 
إّن  ال��ق��ول  باستطاعتي  امل��وض��وع  ف��ي  ع��ام��اً   15
للتعامل  بالنسبة  وسطنا  في  كبيراً  تغييراً  هناك 
مع هذه القضايا وبالذات مع التعامل مع اإلساءة 
أقل  ه��ن��اك  ك��ان  سنة   20  -  15 فقبل  اجلنسية. 
الظاهرة,  او  امل��وض��وع  ه��ذا  مع  للتعامل  جاهزية 

ولكن مع الوقت هناك تغيير من قبل األهالي ومن 
التربويني  واملستشارين  واملعلمني  املهنيني  قبل 
وك���ل اجل��ه��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل ح���ول ال��ط��ف��ل, بحيث 
الظاهرة  ه��ذه  وج��ود  حقيقة  يتقبلون  الكبار  ب��دأ 
وهذه  االطفال.  مع  للتعاون  استعدادهم  ويبدون 

بالنسبة  املهني  للتأهيل  بالطلبات  تظهر  األم��ور 
للموضوع, وأيضاً في استشارات األهل للجهات 
أوالده��م, حول موضوع  أو مع  لوحدهم  املهنية, 

االساءة.
وسائل  ف��ي  امل��وض��وع  ح��ول  النشر  وباعتقادي, 
في  ساهم  االجتماعي  التواصل  ومواقع  االع��ام 

إحداث التغيير.

ل��ي��ل��ك: ك��ي��ف ت��ع��رف��ن ال��ط��ف��ل؟ وك��ي��ف ي��ع��ّب��ر 
األطفال عن ضائقتهم؟

ناديا: الطفل, برأيي, هو منذ والدة الشخص الى 
ان يبلغ الثامنة عشرة. وهذه الشريحة وعلى كل 

مراحلها متر بإساءات ومسؤوليتنا هي أن نتابع 
األطفال  جميع  ولكن  سنوات   3 سن  من  األطفال 
معرضون لإلساءة. وأحد األمور التي من املهم أن 
اجيال  في  أّنه  هو  عنه,  األهالي  يقرأ  وأن  ُتعرف, 
مختلفة يعبر األطفال عن ضائقتهم بطرق مختلفة. 
فيها  يعبّر  التي  الطريقة  املدرسة  جيل  قبل  فطفل 
عن شيء مّر به هي بتصرفاته أو بألعابه. فليس 
به  مّر  ما  حول  بالكام  اإلدالء  يستطيع  طفل  كل 
وذلك ألننا كأهل لم نعّود األطفال على التحدث عن 
كل األمور أثناء اجللوس على طاولة العشاء مثاً, 
أو اثناء التحدث مع األوالد عن أي موضوع آخر.

أم����ا االط���ف���ال ف���ي ج��ي��ل امل���درس���ة ف��ت��ظ��ه��ر ه��ذه 
العامات  او  التركيز  خال  من  بالتعليم,  األمور 
االجتماعية مع االصدقاء. وفي جيل  والعاقات 
الرسم  وأحياناً  مختلفاً.  التعبير  يكون  املراهقة 
نأخذه  أالّ  يجب  ولكن  الطفل,  ب��ه  م��ّر  عّما  يعبّر 
من  احلكم  علينا  إس��اءة,  لوجود  كعامة  لوحده 
خال التغيرات املزاجية والسلوكية واهتماماته. 
ي��ج��ب االه��ت��م��ام ب��ع��دة أم����ور م��ج��ت��م��ع��ة. وي��ج��ب 
جيداً  أوالده���م  يعرفون  األه���ل  أن  على  التأكيد 
لذلك  عليهم.  يطرأ  تغيير  ب��أي  يشعرون  وأنهم 
يجب عدم إهمال أي تغيّر وأنصح بأن يتوجهوا 
كذلك  املوضوع.  في  واملهنيني  االخصائيني  الى 
يجب ان نتحدث مع أوالدنا بكثرة كي ال يشعروا 
االحتياجات  إيصال  فيجب  العاطفي.  باالهمال 
املادية واجلسدية وفي نفس الوقت عدم نسيان 
مع  التواصل  املهم  وم��ن  األخ���رى,  االحتياجات 
بخصوص  معهم  احلديث  من  واالك��ث��ار  أطفالنا 
أم����ور ي��وم��ي��ة ع��ام��ة ول��ي��س ف��ق��ط ع���ن امل��درس��ة 

والدراسة.

ليلك: في احلاالت التي يتوصل فيه االهالي أو 
أي جهة أخرى الى أن الطفل يتعرض لإلساءة 

أو التنكيل, ما الذي عليهم فعله؟
هو  وم��ن  االس���اءة  بنوعية  يتعلق  األم���ر  ن��ادي��ا: 
التوجه  ال��ذي أس��اء. فهناك ح��االت يكون عليهم 
للجهات القانونية ألن هذا حق من حقوق الطفل. 
وه��ن��اك م��ن��ش��ورات ت��ق��ول م��ت��ى ي��ج��ب ال��ت��وج��ه 
أن  ه��و  اك��ث��ر  يهم  م��ا  ول��ك��ن  القانونية.  للجهات 
عدم  ه��و  خ��ط��وة  وأه���م  ال��ط��ف��ل,  بحماية  يهتموا 
عودة االساءة للطفل, خاصة أّن بعض االساءات 
حتصل من اجلانب القريب أي من أبناء األسرة. 
فمن املهم أن نوقف االساءة ونحمي الطفل, وفي 
في  س��واء  لاستشارة,  نتوّجه  أن  الوقت  نفس 
املدرسة, االخصائي النفسي, العامل االجتماعي 
أو أي شخص نثق به. وميكن تلقي االستشارة 
هاتفياً,  امل��درس��ة  ف��ي  النفسي  االخ��ص��ائ��ي  م��ن 
ان  اي��ض��اً  املهم  وم��ن  فعله.  يجب  م��ا  بخصوص 
فوضع  للطفل,  النفسي  الوضع  تقييم  نحاول 
اذا كان تعرض لإلساءة  النفسي يختلف  الطفل 
مل��رة واح���دة أو لعدة س��ن��وات. ف��درج��ة االس��اءة 
تختلف, وال تكون كل اساءة كاألخرى, لذلك من 
لتقييم  مختص  مهني  بشخص  االستعانة  املهم 
وضع الطفل. فأحياناً في سن بعد املدرسة تكون 
االس����اءة ل��اط��ف��ال ع��ن ط��ري��ق األه���ل, وم��ن هنا 
الطفل  وضع  لتقييم  املهنية,  االستشارة  أهمية 
ووضع األهل ودور كل منهما في االساءة. يجب 
االّ نهتم مبساعدة الطفل لوحده فهناك حاجة في 

بعض املرات ملساعدة األهل ومعاجلتهم.

التنكيل باألطفــــــال 
اجتامعية  ظــاهــرة 
واسعة يف الوسط 
العريب, وهذا يحتم 
علينا عدم الوقوف 
مــكــتــويف االيـــدي
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