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محمد عّواد

ان��ط��ل��ق��ت م��ط��ل��ع ه����ذا ال��ش��ه��ر ح��م��ل��ة إع��ام��ي��ة 
التنكيل  بظاهرة  يتعلق  ما  بكل  الوعي  لرفع 
باألطفال وبإهماله في إسرائيل ولتشجيع كل 
من يعرف عن أي ممارسة عنف ضد أطفال أن 

يبلغ السلطات ذات الشأن.
اللقاء اخلاص  حول هذا املوضوع أجرينا هذا 
م���ع ال���س���ي���دة ع���ن���ات أوف���ي���ر م���دي���رة م��ش��روع 
"م��ه��ل��ي��ڤ" م���ن م��ع��ه��د ح����روڤ امل���ب���ادر ل��ه��ذه 

احلملة.

الهدف  وما  مهليڤ  مشروع  هو  ما  "الصنارة":   
من احلملة اإلعامية؟ 

التنكيل  مل��ن��ع  م��ش��روع  ه��و  مهليف  م��ش��روع  ع��ن��ات: 
املشروع هو رفع  باألطفال في معهد حروڤ وهدف 
الوعي حلجم ظاهرة إهمال األطفال والتنكيل بهم في 
عن  والتبليغ  امل��وض��وع  معاجلة  ولتشجيع  إسرائيل 
ولتقليص  بهم  والتنكيل  األطفال  االعتداء على  حاالت 

حجم الظاهرة.

التنكيل  م��ص��ط��ل��ح  ي��ش��م��ل  م����اذا  "ال���ص���ن���ارة":   
باألطفال وإهمالهم؟

فإننا  ب��األط��ف��ال  التنكيل  ع��ن  نتحدث  عندما  ع��ن��ات: 
نعني التنكيل واالعتداء اجلسدي والنفسي واجلنسي 
وإه��م��ال األط���ف���ال, وك���ل األم����ور ال��ت��ي مت��س ب��ق��درات 

األطفال السليمة.

بعض  يعتبره  ما  يشمل  هذا  وهل  "الصنارة":   
باستخدام  والتربية  ال��ت��أدي��ب  م��ن  ن��وع��اً  األه��ال��ي 

ضربات خفيفة على اليد او مكان آخر؟
عنات: ليس املقصود كل ضربة خفيفة أو تأنيب يوّجه 
باتاً  أن العنف جتاه األطفال ممنوع منعاً  للطفل, علماً 
عندما  هنا  القصد  ولكن  األح���وال,  من  حالة  أي  وف��ي 
متواصل  أو ض��رر  بالغة  إصابة  ح��ول  ي��دور احلديث 
يلحق بالطفل لفترات طويلة بسبب تعرضه للعنف أو 
البالغني بشكل خاص. والتشديد هنا  التنكيل من قبل 

تعرض األوالد للتنكيل من قبل أشخاص بالغني.

 "الصنارة": وهل توقيت هذا املشروع نابع من 
ارتفاع في حاالت التنكيل باألطفال؟

 2015 سنة  تأسيسه  مت  "مهليڤ"  مشروع  عنات: 
في  أُج���ري  واس��ع  لبحث  صعبة  معطيات  أع��ق��اب  ف��ي 
جامعة حيفا مبشاركة وزارة املعارف وُسّمي "بحث 
تيريانا", حيث بينت نتائجه أّن طفالً واحداً من بني كل 
خمسة أطفال في إسرائيل يتعّرض الى تنكيل من قبل 
البحث عينة واسعة جداً من  بالغ. وقد شمل  شخص 
الدولة,  في  االجتماعية  واالنتماءات  الشرائح  جميع 
حيث شمل أكثر من 12 الف طفل من اليهود والعرب 
مباشر  بشكل  ُسئلوا  الذين  والعلمانيني,  واملتدينني 
أسئلة عن التنكيل واإلهمال, األمر الذي دّل على هذه 
النتيجة املقلقة )طفل واحد من بني كل خمسة أطفال( 
وفي أعقاب هذه املعطيات أّسسنا مشروع "مهليڤ" 
ب���ه���دف رف�����ع ال����وع����ي ب���خ���ص���وص ح���ج���م ال���ظ���اه���رة 
الوقائي,  امل��ج��ال  ف��ي  خ��اص��ة  معاجلتها,  وب��ض��رورة 

بهدف تقليص حجمها.

املجتمع  في  الظاهرة  حجم  هو  ما  "الصنارة":   
العربي, حسب نتائج البحث؟

خمسة  كل  من  واح��داً  أّن  نتيجة  على  حصلنا  عنات: 
للتنكيل.  يتعرض  اإلسرائيلي  املجتمع  كل  من  أطفال 
وهناك حاالت ونتائج مختلفة وبارزة اكثر في بعض 
امل��ج��م��وع��ات ال��س��ك��ان��ي��ة ول��ك��ن أف��ّض��ل االع��ت��م��اد على 
أطفال  خمسة  ك��ل  ب��ني  م��ن  طفل  وه��ي  العامة  النسبة 

يتعرض للتنكيل من قبل شخص بالغ.

 "الصنارة": ما هي الوسائل التي ستستخدمونها 
لرفع الوعي بهذا اخلصوص؟

"مهليڤ"  مشروع  يحاول  التي  الطرق  إح��دى  عنات: 
رفع الوعي حول املوضوع بواسطتها هي حملة تفسير 
وتوضيح طويلة  املدى ومتواصلة التي ما زالت مستمرة 
الطفل  ث���الث س��ن��وات, مب��ش��ارك��ة مجلس س��الم��ة  م��ن��ذ 
ومعهد حروڤ, حيث نتوجه الى اجلمهور العريض والى 
متخذي القرارات والسياسة بواسطة حملة إعالمية في 
ڤيديو  أف��الم  بواسطة  مبعظمها  تتم   , اإلع���الم  وس��ائ��ل 
شبكات  على  خاصة  فحاوى  حتمل  وپوستات  قصيرة 
وامل��ق��اب��الت  ب��ال��ت��ق��اري��ر  االج��ت��م��اع��ي, مغلفة  ال��ت��واص��ل 
التي  واملقابلة  التقليدية.  اإلع��الم  وسائل  في  الصحفية 

جتريها اآلن  معي هي جزء من هذه احلملة اإلعالمية.

 "الصنارة": ما الذي مت حتى اآلن, وماذا شملت 
احلملة للمجتمع العربي؟

عنات: لغاية اآلن أطلقنا خمس موجات من احلمالت 
امل��اض��ي��ة, ك��ل حملة حملت  ال��ث��الث  ال��س��ن��وات  خ���الل 
املاضية حملة  السنة  رسالة خاصة, حيث وّجهنا في 
خاصة للمجتمع العربي من خالل فيلم خاص أعددناه 
االجتماعية  التواصل  شبكات  في  خاصة  ومضامني 
وت��ق��اري��ر وم��ق��اب��الت, وف��ي ه��ذه السنة أع��ددن��ا شيئاً 
من  خاصة  حملة  بنينا  حيث  العربي  للمجتمع  مميزاً 
أُع��ّد من أّول��ه آلخ��ره من قبل ممثلني عرب  خالل فيلم 
ومشاهير عرب يشاركون في حملة شرح وتوضيح, 
كنّا  حيث  السابق  في  به  نقوم  كنا  ما  بخالف  وذل��ك 
ن��ت��رج��م ف��ي��ل��م��اً أع���ّد ب��ال��ع��ب��ري��ة ال���ى ال��ع��رب��ي��ة ونالئمه 

للمجتمع العربي. هذه السنة األمر يختلف متاماً.

 "الصنارة": وهل كانت في البحث نتائج خاصة 
املجتمع  ف��ي  م��وج��ودة  ليست  ال��ع��رب��ي  باملجتمع 

اليهودي؟
للتنكيل  اخل��ط��ورة  م��دى  أّن  البحث  م��ن  ت��ب��نّي  ع��ن��ات: 
ع��اٍل  صغيرة  س��ن  ف��ي  ع��رب��ي��ات  ب��ن��ات  ل��دى  العاطفي 
لدى بنات لوالدين من مستوى اجتماعي - اقتصادي 
العربي  املجتمع  على  التركيز  قررنا  وعندما  منخفض 
ف���ي ه����ذه احل��م��ل��ة اإلع���الم���ي���ة وض��ع��ن��ا ن��ص��ب أعيننا 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��رب��ي��ة ب����دون اس��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف. أن��ا 
األوالد بدون عنف"  وذلك ألن  القول "تربية  أفضل 
التربية  بهدف  "العقاب  مصطلح  يستخدم  من  هناك 
والترشيد", أو "العقاب التربوي". ومن جهتنا نعتبر 
هذه املصطلحات غير صحية وال يجب أن نستخدمها. 
ألن كل عقاب جسدي ال ميكنه ان يكون تربوياً وهناك 

الكثير  من األبحاث التي أجريت في العالم والتي تدل 
على أّن العقاب اجلسدي لم ينجح بالتوصل الى تذويت 
أو تغيير في سلوك الطفل لفترة طويلة, وأن هناك طرقاً 
الهدف.  ه��ذا  لتحقيق  استخدامها  ميكن  كثيرة  أخ��رى 
ك��ذل��ك ف���إّن ال��ق��ان��ون ف��ي دول���ة إس��رائ��ي��ل ي��ق��ول بشكل 
واض���ح إّن ع��ق��اب األط��ف��ال ع��ق��اب��اً ج��س��دي��اً ي���ؤدي الى 
فإنه ممنوع حسب  لذلك  باألطفال  والتنكيل  األض��رار 
القانون. ومع هذا نعلم أّن هذه األمور ما زالت منتشرة 
في الكثير من األماكن في دولة إسرائيل وليس فقط في 
املجتمعات  في  أكثر  منتشرة  ولكنها  العربي,  املجتمع 
املتدينة واحملافظة أكثر. لذلك عندما أعددنا االستطالع 

األولي حتضيراً للحملة سمعنا من قسم األطفال أنهم 
الكالمي  التنكيل  وكذلك  ممنوع  الضرب  أّن  يعرفون 
قيمة  وتقليل  التأنيب  أو  الصراخ  خالل  من  والنفسي 
الطفل وإه��ان��ت��ه أم���ام اآلخ��ري��ن. وح��ت��ى ل��و ك��ان هناك 
أهاٍل يعرفون أن ذلك ممنوع إالّ أنهم مازالوا يواجهون 
األق��ل نهدف في  ذل��ك, فعلى  اإلمتناع عن  صعوبة في 
هذه احلملة الى تشجيع الناس على التبليغ عن حاالت 

تنكيل ميارسها غيرهم جتاه األطفال.

 "الصنارة": على سبيل املثال؟
أطفاالً  رأوا  اذا  أو  التعليمية  األط��ر  ف��ي  مثالً  ع��ن��ات: 

يعانون من التنكيل في أماكن أخرى.

معينة  م���ؤس���س���ات  ه���ن���اك  ه���ل  "ال����ص����ن����ارة":   
تستعينون بها في هذه احلملة؟

لعدة  ش��راك��ة  عملياً  ه��و  "مهليڤ"  م��ش��روع  ع��ن��ات: 

يشمل  ح��ك��وم��ي��ة,  ووزارات  وم��ن��ظ��م��ات  م��ؤس��س��ات 
ممثلني أعضاء عن جميع الوزارات واملكاتب احلكومية 
الصحة  ال��رف��اه,  امل��ع��ارف,  وزارة  مثل:  الصلة,  ذات 
واألمن الداخلي. كذلك فإّن وزارة الرفاه مشاركة في 
لتوجهات  وحلوالً   إجابات  تقدم  التي  احلالية  احلملة 
واستشارات وايضاً تبليغات بواسطة "مركز احلماية 
واجوبة  خدمة  يقدم  بحيث  الناصرة,  في  ل��ني"  بيت 
 118 هاتفي  موكيد  بواسطة  وأيضاً  العربية,  باللغة 
يعالج  ان  ميكنه  وال����ذي  ال��رف��اه  ل����وزارة  يتبع  ال���ذي 
احلماية  مركز  ك��ان  ح��ال  ف��ي  توجه  أي  م��ع  ويتعامل 

"بيت لني" مغلقاً.

العربي  للمجتمع  نصيحة  من  هل  "الصنارة":   
لتقليص ظاهرة العنف والتنكيل باألطفال؟

عنات: أقول, إنه بأيدينا نحن البالغني, إمكانية تقليص 
من  الكثير  لدينا  ب��األط��ف��ال.  التنكيل  وح���االت  ظ��اه��رة 
القوة بأيدينا وعلينا استخدامها بشكل يساعدنا على 
وواث��ق��ني  ف��رح��ني  ليكونوا  وتنشئتهم  األوالد  تربية 
وملنع املس باألطفال, بالذات في األماكن التي يتوجب 
وحمايًة,  أماناً  األكثر  األماكن  أنها  فيها  يشعروا  أن 
الذين  األط��ف��ال  األم��اك��ن ه��ي بيوتهم, وأق��ص��د  وه���ذه 

يتعرضون للتنكيل من قبل أبناء عائالتهم.

 "الصنارة": ماذا بشأن تعرض األطفال للعنف 
والتنكيل من خارج العائلة والبيت؟

عنات: نعم, هناك تنكيل وعنف يتعرض إليهما األطفال 
الذين  األط��ف��ال  معظم  أن  ون��ع��رف  البيت.  خ��ارج  م��ن 
العائلة,  خارج  من  أشخاص  من  لالعتداء  يتعرضون 
املعتدي  م��ع  مسبقة  معرفة  على  الطفل  ي��ك��ون  حيث 
البالغ. فكم باحلري عندما يتم التنكيل بالطفل من قبل 
أشخاص من داخل العائلة, من أقرب األشخاص إليه 

الذي من املفروض أن يوفر له احلماية.
إننا نفترض أّنه في حال تعرض الطفل الى التنكيل من 
قبل شخص من خارج العائلة فإّن  الوالد يتجنّد أكثر 
,ويتوجه  املعتدي  العنصر  من  الطفل  حماية  أجل  من 
أكثر من أجل احلصول على مساعدة لوقف االعتداء أو 
التنكيل. ولكن هذا األمر ال يكون في جميع احلاالت, 
ففي عدة مجتمعات يكون هناك ارتياب من إخراج أمر 
ينّكل  الذي  العنصر  الى اخلارج وللتبليغ عن  االعتداء 
باألطفال حتى في احلاالت التي يكون فيها من خارج 

العائلة, ولكن هذه حاالت يكون الصراع فيها أقل. 

 "الصنارة": متى يكون الصراع أكثر؟
ال��ص��راع وال��ت��رّدد يكونان أكثر ف��ي احل��االت  ع��ن��ات: 
التي يكون فيها االعتداء من قبل شخص أو أشخاص 
العائلة مصلحة  العائلة, عندها تكون داخل  من داخل 
حلفظ ه��ذا ال��س��ر ب��ال��داخ��ل وه���ذا "اإلس��ك��ات" يخلق 
ناحية  فمن  وحيداً  به  املنّكل  الطفل  فيه  يكون  وضعاً 
كثيرة  ح���االت  ف��ي  ألّن  ب��ال��س��ّر  اإلف��ش��اء  يستطيع  ال 
يهّددونه, بادعاءات اّنه يتم حبس األب أو األم أو أنهما 
سينتحران, أو ُيدخلون الى ذهنه أّن  احداً لن يصّدقه 
األم���ور,  يختلق  ب��أن��ه  يقنعونه  وه��ك��ذا  ي��ك��ذب,  أن��ه  أو 
والطفل من جانبه يكون في حالة غير ممكنة حيث أّن 
وآث��اراًَ صعبة طويلة  أض��راراً  يترك  باألطفال  التنكيل 
مالئمة  تبقى  نفسية  او  جسدية  ندبات  وهناك  امل��دى 
له طيلة احلياة. ولألسف نعرف أن األشخاص الذين 
حاالت  في  يتحّولون  طفولتهم  في  للتنكيل  تعرضوا 
ك��ث��ي��رة )ول��ي��س ف��ي جميع احل�����االت( ال���ى أش��خ��اص 

عنيفني ومعتدين بأنفسهم, ألن هذا ما عرفوه.

 "ال���ص���ن���ارة": ال���ى م��ت��ى ت��س��ت��م��ر ه���ذه احلملة 
اإلعامية؟

منذ ثالث  الفسيرية مستمرة  التوضيح  عنات: حملة 
بدأت  التي  اخلاصة  االعالمية  احلملة  وه��ذه  سنوات 
حتى  ستستمر  اجل���اري  مت��وز  شهر  م��ن  الثامن  ي��وم 

نهاية الشهر.

عنات أوفير مديرة مشروع "مهليڤ" في لقاء خاص بـ"الصنارة":

نّظمنا حملة إعالمية خاصة للمجتمع العربي لتقليص ظاهرة التنكيل باألطفال

عنات أوفير


