
  ١

  
  
  

  
  
  
  
  

  سريألا العنف
  هوعالج هوآثار هومظاهر هأسباب

  
  

  تأليف
  لييبحلا خالد بن سعود/د

  عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
  مدير مركز التنمية األسرية باألحساء
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  قبسات

  
            :قال اهللا تعـاىل 

           

         ] ٣/١٥٩عمران سورة آل[   
  
  

   :هللا عليه وسلماصلى  الرسول يقول
  

 

  
  .١/١٤٣إسناده جيد، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع : ، وقال العراقي)٢٣٢٩(رواه اإلمام أمحد يف املسند 
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  إهداء
  

  مانإىل اليد الدافئة اليت شعرت معها باأل
   )١( عبد العزيز.. جدي 

  رمحه اهللا تعاىل
  

 

                                                
  .هـ١٤١٤تويف سنة . العزيز بن حممد بن سعيد احللييب بن زيدعبد / و جدي أليبه) ١(
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  مقدمة
  :  أما بعد ، هللا رسولحممد  رمحة األمة احلمد هللا والصالة والسالم على

يت لا طفلةلا ؛)غصون(، حىت نبشتها طويالً رماد زماناًلا حتت )العنف األسري( فقد بقيت قضية
يـوم األربعـاء    ي اجلانيان جزاء فعلهما بقتلهما تعزيـراً وقد لق !!وتملا عذا أبوها وزوجته حىت

؛ فماتت )غصون(اليت كررت مأساة ) شرعاء(تلتها قضية  ،)١()م١٦/١/٢٠٠٨( ـه٨/١/١٤٢٩
   .)٢(على يد والدها وزوجته كذلك

 لتقيات واألحباثملا صحف والفضائيات، وعقدت هلالا) العنف األسري(قضية  وفجأة تصدرت
 واقع بدراسات تفصيلية؛ ال نزال ننتظرها؛ حـىت تقـوم برصـد   لا بد من تقصيعلمية، وكان ال لا
  .ظاهرة، وحتليل بياناا، مث تقدمي توصيات علمية لعالجهالا

 ،)سـعودية لا عربيـة لا ملكةملا عنف يفلا ظاهرة( :هذه الظاهرة هي دراسات حوللا ولعل أبرز
 هللا عبد.د: فريق علمي، يتكون من )اعيةجتمالا شؤونلا وزارة(من  بتكليفدراسة ميدانية؛ أعدها 

عزيز طاش نيازي، وصـدرت عـام   لا عبد.أ رميح، ولا صاحل بن رميح.يوسف، دلا عزيزلا بن عبد
  .)م٢٠٠٥(هـ١٤٢٦

 :سـعودية لا سـر ألا ذي تتعرض له أربع فئات ضعيفة يفلا عنفلا دراسة علىلا ركزت تلك
  .واخلادمة ،واملسن ،واملرأة ،طفللا

 ،)العنـف األسـري  ( ذين يعانون منلا حداثألا عظمى منلا غالبيةلا تائجها أنوكانت أبرز ن
 سرألا عنف يقع يفلا سوء، وأن غالبلا بسبب اختالطهم بأصدقاء ، دخلواالحظةملا ويدخلون دور

، واإلمهال هو أكثـر  بتالة بإدمان أحد أفرادهاملا ، أووالدينلا طالق أو وفاة أحدلا فككة بسببملا
 ضحية ال تتعـاون مـع  لا أن أسرةدراسة لا كما الحظتحداث، ألا ذي يتعرض لهلا اءيذإلا أنواع

جتماعية بكوادر متخصصة للتعامـل  الا مايةحلا ال بد من تزويد وحدة هسؤولة، ورأت أنملا هاتجلا
 والعمالـة  .نفسي واجلسديلا عنفلا نساء هولا وأكثر ما يتعرض له .)العنف األسري( مع حاالت

  .سنون لإلمهال من أسرهمملا سدي، كما يتعرضجلا عنفلا رتلية هوملا

                                                
  ).٦(، ص ١٦٣٥٨: العدد) م١٧/١/٢٠٠٨(هـ١٧/١/١٤٢٩اخلميس  جريدة احلياة ، )١(
  .)٦( ، ص١٦٤٤٤العدد ) م٢٠٠٨إبريل / ١٢(هـ٦/٤/١٤٢٩السبت  ، جريدة احلياة )٢(
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 طفـال، أو ألا ظاهرة، أو أجزاء منها، كاإلسـاءة إىل لا كما عقدت مؤمترات عديدة حول هذه
  .إخل ..سننيملا سيء معلا تعامللا سئ للمرأة، أوملا تعامللا

سهام إلا وحياولظاهرة، وليس إىل استقصائها، لا ضوء على هذهلا إىل إلقاء كتابلا ويهدف هذا
  .لولحلا يف عالجها ببعض
  :ثالثة فصول رئيسة هيوقد قسمته 

  .أسباب ظاهرة العنف األسري:  األول
  .وآثاره مظاهر ظاهرة العنف األسري:   الثاين

  .عالج ظاهرة العنف األسري: الثالث
  .حتت كل منها عدد من املباحث

يف هذا السبيل؛ للحد من ظاهرة احلـد  يف اجلهود الكبرية اليت تبذل  أكون قد أسهمتآمل أن 
  .اليت باتت دد أمننا األسري والوطين )العنف األسري(من 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  
  

  خالد بن سعود احللييب.د                                    
  

  هـ١٠/٨/١٤٣٠  األحساء                                        
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  متهيد
  .أكادميياً ، واإلشارة إىل بدايات استخدامه)العنف(مصطلح  حتديدحيتوي و
  

  :تعريف العنف
الشديد من القول : ضد الرفق، والعنيف: يف العربية) عنف(العربية فإن كلمة  اللغويةمن الناحية 

  وم. )٢("المه وعيره: ، وقد عنف به وعليه وعنفه)١( "والسري
وهى ماضـي   "القوة"أي  )vis(مشتقة من الكلمة الالتينية  )Violence( "العنف"فإن كلمة  

محل القوة أو تعمد "تعىن  )Violence( "عنف"وعليه فإن كلمة  "حيمل"واليت تعىن  )Fero(كلمة 
أن من معاين العنـف ممارسـة القـوة     Websterوذكر قاموس  "ممارستها جتاه شخص أو شئ ما

من خالل ممارسة القوة اجلسدية  اًشكل هذا الضرر مادي اجلسدية بغرض اإلضرار بالغري، وقد يكون
  .)٣(لطفل بالسباب أو التجريح أو اإلهانةلمن خالل تعمد اإلهانة املعنوية  اًأو معنوي ،بالضرب

أي فعل لفظي أو بدين أو إكراه موجه " :اصطالحا )العنف األسري(تعريفات  ولعل من أمجع
شخص يف مرتبة لا حرمان، ويعمل على وضع أو أو نفسي إىل شخص، ويتسبب عنه أذى جسدي

 .)٤("أدىن
أي اعتداء بدين أو نفسي أو جنسـي  " بأنه  :جرائيإلا )األسري( عنفلا كما ميكن تعريف  

   .)٥("سرة نفسهاألا سرة من فرد آخر منألا يقع على أحد أفراد
  .؛ لوجودهم داخل إطارهاسرة حكماًألا ادمات واخلدم ضمن أفرادخلا وتدخل

  
  
  

                                                
  .مادة عنفالقاموس احمليط للفريوزأبادي، ) ١(
  .؛ مادة عنف)م١٩٧٩(هـ١٣٩٩غة حملمود الزخمشري، دار صادر ـ بريوت، ساس البالأ) ٢(
مؤمتر حنو بيئة خالية من العنف لألطفال ،  ليلى الصايغ: أثرها على الطفل… أشكاهلا … مظاهرها … اإلساءة  )٣(

  م٢٠٠١، نيسان  عمان ،العرب
)٤( Heise,1994:47.  
  ).١٤( ص اليوسف والرميح ونيازي :العنف األسري )٥(
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  :بدايات ظهور املصطلح حديثا
، فقـد قـال   دلت األحاديث النبوية الكرمية على أن املصطلح كان موجودا عند العرب قدمياً

رفق ما ال يعطـي علـى   لاويعطي على  ،رفقلا رفيق حيب هللاإن (( :الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  .)١())عنفلا

الدراسـات احلديثـة يف    يف) سـري ألا العنف(وىل الستخدام مصطلح ألا بداياتلا كانت"و
ـ ا عنف واإلسـاءة لا اضي؛ وذلك لإلشارة إىل أعمالملا قرنلا سبعينات منلا  يت تسـتخدم ضـد  ل
تسعينيات؛ مما أدى إىل اتساع مفهومـه  لا ظاهرة خالل مدةلا هتمام بدراسة هذهالا زوجات، وزادلا

 دراسـات لا د دلت كثري منواحدة، وقلا عائلةلا يت ترتكب بني أفرادلا عنفلا ليشمل مجيع أعمال
تمعـات، وبـني   ا ظاهرة يف كثري منلا دة إىل انتشار هذهملا يت أجريت يف تلكلا جنبية والعربيةألا

 .)٢("ثقافات واجلماعاتلا خمتلف
  
  
  
  

                                                
  .)٢٥٩٣( رواه مسلم )١(
  ).٥(ص  :، مصدر سابقالعنف األسري  )٢(
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  الفصل األول
  
  

  أسباب ظاھرة العنف األسري
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عصر كامل، أي أن من ميارس ليست وليدة الساعة، وإمنا هي إفراز  )العنف األسري(ظاهرة إن 
؛ تراكمت منذ مراحل النمو األوىل؛ وخاصـة  العنف اليوم، هو مدفوع بدوافع داخلية شديدة جداً

حي كان العرف يقضي بالشدة والعنف يف التربية، دف التدريب على خشونة  الطفولة واملراهقة،
  .يت تسودها قيم متوارثةاحلياة وقسوا، وال سيما يف البادية ويف اتمعات القبلية ال

خارجية؛ جعلت اإلنسان خيسر أهـم طاقاتـه؛   ومث ساعد على اشتعاهلا مؤثرات بيئية داخلية   
وهي القدرة على إدارة املشاعر، والتحكم القوي يف توجيهها وضبطها، وقد قال الرسول صلى اهللا 

  .)١())لغضبالشديد الذي ميلك نفسه عند اليس الشديد بالصرعة إمنا ((: عليه وسلم
متعـدد   و مفهومأمهية بالغة التعقيد يف اتمع املعاصر، وهأصبح مفهوم العنف يكتسب (( وقد

ـ  ابدًءاجلوانب والوجوه،  بالعوامـل   اًبالعنف املدرسي واتمعي حىت األسري كونه أساساً مرتبط
  .)٢()) ة واالقتصادية والسياسية للمجتمعالثقافية واالجتماعي

  
  : يف أحباث الدارسني كر منهاأسباب كثرية، ذُ هلذه الظاهرةو
املشقة واإلرهاق من قـدرة  الناتج عن الضغط يقلل حيث مثل الفقر،  :أسباب اقتصاديةـ ١

عـن العمـل،    األوالد، وال سيما إذا كان األب عاطالًالزوجة واألبوين على حتمل أية ضغوط من 
  .واألسرة يف ظروف سكنية صعبة

م العائالت اليت حتدث فيها اإلساءة األسرية، ليس هلا جذور عائلية يف معظ :ـ أسباب عائلية٢
ال جتد من يعينها بذا بيئتها املباشرة، ومن مث ال تتوافر فيها املساندة الضرورية، من عائليت الزوجني، و

  .على مواجهة الصعاب
األوالد ضـروريا يف تربيـة   فاتمع الذي يرى يف القسوة عنصرا  :ـ التصورات احلضارية٣

سيربر اإلساءة إذا حدثت على أساس أن لألب أن يفعل ما يشاء لطفله، يف سبيل تربيته، ووجـود  
  .)٣(هذه املربرات والتسامح يعطي الضوء األخضر لألب الستخدام القسوة

                                                
  ).٢٦٠٩(ومسلم ) ٦١١٤(رواه البخاري  )١(
عمان،  ،)حنو بيئة خالية من العنف لألطفال العرب( :مؤمتر، حممود حممد مصري :العرب حنو بيئة ال عنيفة لألطفال )٢(

  .م٢٠٠١نيسان 
  .)٢٤- ٢٣(ص  عبد العزيز بن عبد اهللا الدخيل،.د :باب والظروفإساءة معاملة األطفال تلمس األس )٣(
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أن الذي يـرى   ـ  جبامعة اإلمام علم االجتماعستاذ أـ  ناصر حممد املهيزع.ده يؤكدوهو ما 
ن من ضرائب التنمية والتحضر ظهـور  إجاءت نتيجة للحياة العصرية، إذ  )سريالعنف األ(ظاهرة 

ويشري إىل أنه يف مرحلة ما قبل التنميـة   .مشاكل اجتماعية مل تكن موجودة يف اتمعات التقليدية
بسبب منط األسرة املمتدة اليت يوجد فيها األب واألم واألبناء  ؛أقل )العنف األسري(كانت قضايا 

ويف ظـل هـذه    .األبناء وزوجات األبناء، وهذا هو النمط الذي كان سائداً يف ذلك الوقتوأبناء 
األسرة، تكون السلطة األسرية موزعة على األفراد بطريقة شبه متساوية، األمر الذي يشكل محايـة  
ألفراد األسرة من تسلط شخص واحد، وإذا حصل اعتداء من شخص من أفراد األسرة على آخر، 

 .املعتدى عليه مصادر عديدة للدعم واملساندة االجتماعية فيسهم ذلك يف ختفيف مصابهفسوف جيد 
ويعتقد املهيزع أن تعاون أفراد األسرة البالغني يف أمور اإلعالة، خيفف من عوامل الضغط النفسـي  

  .)العنف األسري(واإلحباط، وهي من املنابع األولية ملشكلة 

تراكمات األمس املشـحونة  ليوم هو ـ يف نظري ـ ناتج   ما نشهده من جيل املربني اغري أن 
تركت آثارا خطرية على واقع املرأة البعيـد ـ يف بعـض     ؛ اليتبالعنف األسري ضد املرأة والطفل

على األساليب التعسـفية لـدى اآلبـاء    أوضاعه ـ عن وضعها الطبيعي يف الشريعة اإلسالمية، و 
  .م املختلفة مع املتربني؛ أوالدا أو طالباواألمهات، واملعلمني واملعلمات، يف تعامال

وذا فإين أرى أن العنف ليس حديثا، وإمنا هو ممتد لعدة أجيال، توارثـت التربيـة الصـلبة،    
  .وابتعدت عن التربية احملمدية املبنية على اللني والرمحة

العمـل   زحام املدينة واشتداد املنافسة على فـرص أسبابا أخرى؛ منها املهيزع .ديضيف كما 
جزهم عـن  وازدياد االستهالك مع ضعف املوارد واخنفاض الدخول وتراكم الديون على األفراد وع

  .وضعف الروابط األسرية تلبية متطلبام األساس

التعلم واإلحباط،  :من الناحية النظرية إىل سببني رئيسيني مها )العنف األسري(ويرجع املهيزع 
يتعلمه الفرد  ،يف بعض األحيان سلوكاً مكتسباً نانة عنيفة يكوإذ يرى أن العنف واالستجابة بطريق

ويلفت إىل بعض الدراسات اليت وجدت أن األفراد الذين يكونون  .خالل أطوار التنشئة االجتماعية
ويعتقد أن القيم الثقافية  .ضحية للعنف يف صغرهم، يمارسون العنف على أفراد أسرهم يف املستقبل

ن قيم الشرف واملكانة االجتماعية إرياً ومهماً يف تربير العنف، إذ اعية تلعب دوراً كبواملعايري االجتم
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وكذلك يتعلم األفراد املكانـات   .حتددها معايري معينة تستخدم العنف أحياناً كواجب وأمر حتمي
ر من ة أكثاالجتماعية وأشكال التبجيل املصاحبة هلا واليت تعطي القوي احلقوق واالمتيازات التعسفي

يتمتـع بكـل    ،أخاً أكـرب  مزوجاً أ مكان أباً أأن القوي يف األسرة سواء إالضعيف يف األسرة، إذ 
  .)١(ويطيعوا وإال تعرضوا لألذى الشديد االمتيازات اليت تضمن له أن يسمعواحلقوق وا

  :؛ منهامن األسباب لإلساءة األسرية، ولألطفال خصوصاً وذكر باحثون آخرون عدداً
ملدة طويلة جدا، كانت فيهـا  ملدة طويلة جدا، كانت فيهـا    سات تربوية وتعليمية وثقافية لآلباء واألمهاتسات تربوية وتعليمية وثقافية لآلباء واألمهاتغياب سياغياب سيا    ..١١

الوزارة تعىن باجلانب التعليمي فقط؛ حىت حتولت من وزارة املعارف إىل وزارة التربية والتعليم، لتبدأ الوزارة تعىن باجلانب التعليمي فقط؛ حىت حتولت من وزارة املعارف إىل وزارة التربية والتعليم، لتبدأ 
رحلة طويلة، متأخرة ما يقرب سبعة عقود، ولكن ال بأس فاألهم هو أا بـدأت رحلتـها علـى    رحلة طويلة، متأخرة ما يقرب سبعة عقود، ولكن ال بأس فاألهم هو أا بـدأت رحلتـها علـى    

  ..صحيحة؛ ملزج التربية بالتعليمصحيحة؛ ملزج التربية بالتعليمالطريق الالطريق ال
؛ فهناك من يرى أن التربية تكون بالعصا والكلمة القاسية، وهناك ؛ فهناك من يرى أن التربية تكون بالعصا والكلمة القاسية، وهناك املفاهيم التربويةاملفاهيم التربوية  اختالفاختالف    ..٢٢

من يرى إلغاءمها متاما، وهناك من يرى اجلمع بينهما، وال يزال األمر سجاال، ولكن هذا االختالف من يرى إلغاءمها متاما، وهناك من يرى اجلمع بينهما، وال يزال األمر سجاال، ولكن هذا االختالف 
تذبذبا يف شخصية األوالد، ويسمح للعنف تذبذبا يف شخصية األوالد، ويسمح للعنف رمبا يكون يف البيت الواحد؛ مما يسبب شقاقا زوجيا، ورمبا يكون يف البيت الواحد؛ مما يسبب شقاقا زوجيا، و

  ..األسري أن جيد مسوغا لوجوده يف بيئة ليست قادرة على التوحد يف املنهج التربوياألسري أن جيد مسوغا لوجوده يف بيئة ليست قادرة على التوحد يف املنهج التربوي
٣٣..    وهنمـا تقدمـه وزارة الشـؤون    مـا تقدمـه وزارة الشـؤون    إن إن ؛ ؛ االجتماعيةاالجتماعيةوالدور والدور   االجتماعيةاالجتماعيةون ون ؤؤبرامج الشبرامج الش  وهن

سـيبقى جهـد   سـيبقى جهـد     كنكناالجتماعية كثري، والقطاع الذي تعمل من أجله عريض، ويتسع باستمرار، ولاالجتماعية كثري، والقطاع الذي تعمل من أجله عريض، ويتسع باستمرار، ول
الوزارة أقل من احلاجة الواقعية، ولعل التفات الوزارة إىل تشجيع القطاع اخلريي لتحمـل تنفيـذ   الوزارة أقل من احلاجة الواقعية، ولعل التفات الوزارة إىل تشجيع القطاع اخلريي لتحمـل تنفيـذ   

الطاقات اهلائلة اليت يتمتـع ـا هـذا    الطاقات اهلائلة اليت يتمتـع ـا هـذا    مشروعاا ولو بدعم منها، خطة ذكية جدا؛ لالستفادة من مشروعاا ولو بدعم منها، خطة ذكية جدا؛ لالستفادة من 
  ..لوطنلوطنالقطاع، ووجود الدافعية والرغبة الشديدة لدى أفراده؛ طلبا لألجر، وخدمة لالقطاع، ووجود الدافعية والرغبة الشديدة لدى أفراده؛ طلبا لألجر، وخدمة ل

؛ ولذلك أسباب كثرية، تعود إىل صعوبة التعامـل مـع   ؛ ولذلك أسباب كثرية، تعود إىل صعوبة التعامـل مـع   االجتماعيةاالجتماعيةضعف برامج احلماية ضعف برامج احلماية     ..٤٤
؛ الذي يرفض أي تـدخل مـن   ؛ الذي يرفض أي تـدخل مـن   احلاالت اليت هلا مساس باألعراض، والتداخل مع األسرة، ورباااحلاالت اليت هلا مساس باألعراض، والتداخل مع األسرة، ورباا

              كافيـة،  كافيـة،  وطنيـة  وطنيـة  أطراف أخرى يف كيانه األسري، مهما فعل، إىل جانب عدم وجود كفـاءات  أطراف أخرى يف كيانه األسري، مهما فعل، إىل جانب عدم وجود كفـاءات  
  ..ذا االختصاصذا االختصاص  ؛ رمبا حلداثة االهتمام؛ رمبا حلداثة االهتمامقادرة على تأهيلهمقادرة على تأهيلهمأو برامج أو برامج 
واحترافيتها؛ مما جيعل كثريا من مرتكيب العنف بعيدين واحترافيتها؛ مما جيعل كثريا من مرتكيب العنف بعيدين   جوداجودا؛ أو عدم ؛ أو عدم برامج التوعيةبرامج التوعية  قلةقلة    ..٥٥

  ..عن تأثرياا، مع أا قد تكلف ماليني الرياالتعن تأثرياا، مع أا قد تكلف ماليني الرياالت
                                                

  ).١٦٣٧٦(العدد  :جريدة املدينة )١(
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بكـل  بكـل  ؛ ومن خالل التعامل مع االستشـارات  ؛ ومن خالل التعامل مع االستشـارات  ي املخدراتي املخدراتوتعاطوتعاط  ياد حاالت اإلدمانياد حاالت اإلدمانددززاا  ..٦٦
  ..قنواا، فإن عددا من جمرمي العنف األسري هم من أسرى املخدرات واملسكراتقنواا، فإن عددا من جمرمي العنف األسري هم من أسرى املخدرات واملسكرات

؛ وهو ما جيعل منهم بؤرا تثور كل حني وآخـر يف  ؛ وهو ما جيعل منهم بؤرا تثور كل حني وآخـر يف  ضحايا اإلساءةضحايا اإلساءة  عدم العناية باألطفالعدم العناية باألطفال    ..٧٧
  ..وجه االستقرار األسري، ورمبا األمين العاموجه االستقرار األسري، ورمبا األمين العام

كثـر اجلـاحنني   تت دراسات عـدة أن أ فقد أثب ،،تفكك األسرةتفكك األسرةازدياد حاالت الطالق وازدياد حاالت الطالق و   .٨
يف السعودية ) األحداث(مندل القباع من خالل خربته يف ميدان .أينتمون إىل أسر مفككة، والحظ 

يف هـذا   ينشئونأسر مفككة، وهؤالء األطفال الذين  أبناءمن حاالت اإليداع املؤسسي  %٧٥أن 
 رعبأو مكان  حني جيد الفرصة ساحنة يف أي زمان ؛املناخ ينطوون يف سلوكهم على احنراف كامن

  .وصار سلوكاً ممارساً ملموساً يف تصرفات حياتية ،عن نفسه
من  %٣٥ع أجرته اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان أن الأكد استط  ،،ضعف الوازع الديينضعف الوازع الديين   .٩

 .)١(سببه ضعف الوازع الديين )العنف األسري(حاالت 
طبيـب األطفـال   فر عمر املدي.ديرى ؛ حيث ظاهرة تدخل اخلادمات يف تربية األوالد .١٠

إيـذاء  ( :بعنـوان  يف الريـاض  يف ورقة عمل له يف مؤمتر اإلساءة إىل األطفال -واملراهقني النفسي
 األطفـال عن  والتئمس %٥٠ هلن دور خطري يف اإلساءة األسرية، إذ إن اخلادماتأن  -)األطفال
من األمهـات  % ٨٠-٥٠كما يرى أن  ،بعدن بسبب إساءن لألطفالأُ %٢٠-٥، فيما إن كلياً

من الوالـدين الـذين   % ٢٠الشخصية لدى  اضطراباتأن ، وكتئاباالاليت آذين أطفاهلن لديهن 
ضـعف  ، والصراعات واخلالفـات الزوجيـة   :سببني كذلك؛ مها :كما يضيف ،يؤذون أوالدهم

  .اخلدمات النفسية يف السعودية
 جلرميـة اعـامل  لهم وتدريب يومي يدخما يقوم به اإلعالم من شحن عاطفي لألطفال، . ١١
  .جبدارة

ملدرسـة  التلفزيون هـو  افإن  ،جلرميةالسجن هو جامعة اإذا كان « :لنفسايقول أحد علماء 
من  اًن فيها كثريأملقولة على قلة ما حتويها من كلمات إال اإن هذه  .»ألحداثاعدادية الحنراف إلا
ما  فكثرياً .ننا وقوتنا ومتاسك جمتمعنالثمن من أمالطرف عنها، وإال بذلنا اليت جيب أال نغض اين ملعاا

                                                
رئيس مركز  - استشاري أمراض األطفال والعناية املركزة-احمليميد عبد الكرمي  سليمان.د: إىل أين؟ ..أصابع االام )١(

  .شفى القوات املسلحة بالرياضمبست الطب االتصايل األكادميي، رئيس برنامج محاية الطفولة
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يفية إضـرام  وك، لبيوت بدون مفتاحاأبواب ولسيارة افتح أبواب  كيفيةلطفل انرى ونسمع تلقني 
لكهربائي بيد رجل بريء آخر بطريقة سهلة للغاية، بل كيف ميكن ختدير إنسان مبخدر مثلج التيار ا

الشهرية  حملقق كونانا مسلسلةلطفل، كما يف افيذ من قبل لتنالسام بطريقة ممكنة القتله بالغاز  متهيداً
  .واحملبوبة جدا لألطفال واملراهقني

، مبسطة لتصوير واإلخراجاوجرائم متقنة ل، املا يراه أمام عينيه من حروب وقت كل ذلك نظراً
ملتحركة الرسوم األفالم، ويف أفالم املشاهد يف تلك ا، فإن تكرار هذه حملدودامسهلة ليدركها بفهمه 

  .هللا تعاىلالذي يعيشون يف جمتمع آمن بفضل ا، خلطورة على أطفالناا اًبالغ يترك أثراً
لذين يشاهدون سلوكيات عدوانية حبجم كبري يف األطفال اإن (( :ملختصنيالكتاب ايقول أحد 

ؤثرات ملاوذلك حاملا تظهر ، وكيات ومن مث استعادا وتنفيذهالسلالتلفزيون، مبقدورهم خزن هذه ا
لذي يقـدم حـالً   العدواين السلوك العدوانية، وإن تذكر السلوكية االستجابة املالئمة إلظهار هذه ا

ملفهـوم  العدواين، ويصبح السلوك امن ) كبوتملا(لطفل قد يؤدي إىل إطالق هذا املشكلة يواجهها 
لتـأثري  الفعالة يف قوة الوسيلة التلفزيون اويظل ، لنجاح يف حل مشكلة اجتماعيةالعدواين مقترناً مع ا

  .))إعالمياً
 كثـار  إلا: ألكثر عدوانية؛ مثلاملشاهد الطفل أكثر عند اولعل كل أب وأم الحظا كيف ينشد

 ،التهديد بالكالم واإلشارات، وملتكررةاالشتائم ، ولغاضبالعالية والضجيج والصياح األصوات امن 
ألشياء ورميهـا  اإلقاء ، وألشياءاف، وبعثرة ألبواب بعناضرب مثل : ألشياءاملباشر ضد اعدوان وال

، حلرائـق اإشـعال  ، ولنوافـذ ا، وشيم ألشياءاتكسري ، وجلدرانالعشوائية على ابعنف، والكتابة 
 تـهم مهامج، ورهموونتف شعم ضر، وبعنفآلخرين اندفاع حنو الا: مثل آلخريناعدوان ضد وال
  .بل وقتلهم والفتك م حرقا ومتزيقا حماولة جرحهمو

ملنحـرفني تلقـوا   الشـباب  امـن   % ٣٩لعلمية يف أسبانيا أن الدراسات اقد أظهرت بعض و
تمـع  ا أن: ليحىياكاتبة طيبة لاوتؤكد  ،لتليفزيوناليت استمدوها يف تنفيذ جرائمهم من امعلومام 

لفضاء والقتال ا ملثرية وأفالمالعلمي اخليال امنها أفالم لرسوم، امن هذه لغريب ذاته نبذ أنواعاً كثرية ا
نف يف نفوسهم لعاألطفال، إذ توسع أعمال الدائر فيه، بعد ما تبني للعلماء ضررها يف ختريب نفسية ا

  .وجتعلهم يعتادوا
، بل تشترك معها كل جلرائماملسؤولة عن مثل هذه املتحركة ليست وحدها الرسوم اوالواقع أن 

رمني يعترفون حني يقبض اوكثري من  ،ر والصغار، للكباألمينالرعب والبوليسية والتحقيق اأفالم 
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لواقعية أكثر من أن حتصر يف هـذا  اواحلوادث  ،ليت تعرض عليهماألفالم اعليهم أم يقلدون جرائم 
  .الجتاها

لواليـات  اجريت دراسات على أطفال تتراوح أعمارهم بني مخس وعشر سنوات يف إحدى أُ
 ،آلخـرين األطفال احلرب أكثر عدوانية من اتخدموا لعب لذين اساألطفال افاتضح أن  ،ألمريكيةا

 ،ألطفـال الشعر واجللوس على غريهم من الرفس وشد امثل  ؛لضرب واالعتداءاوزادت فيهم نسبة 
 ،ملشـترك التعاون والتفكري اليت تعلمهم اكاأللعاب  ؛لذين استخدموا لعبا غري عدوانيةاألطفال اوأما 

   .العتداءاعن  وبعداً فإم كانوا أكثر هدوءاً
لعينة أن امن  %٧٢فأكد  ،جلرميةالتلفاز وأثرها يف شيوع ايف لبنان أجريت دراسة حول برامج و

أكدوا على أا تـؤدي إىل   %٤١و ،تمع أكثر مما ينفعهالعنف يضر التلفاز من برامج اما يعرضه 
  .)١(جلرمية والعنفاانتشار 

لـذين يسـتخدمون   ااهلم لسلبية يف نفوس أطفاهر لظوااآلباء عن قلقهم إزاء اوأعرب كثري من 
  .الجتماعياوالسلوك غري  ،لعدوانيةاعة لرتا، فقد ملسوا زيادة حلرباألعاب 
كما صطلح ومل يكن يتداول هذا امل ،لعنفا كان بعيدا عنتمع اأؤكد وبكل قوة أن هذا  إنين

مـن   امتص دماءهم عقوداًو ،وال يزاللشعوب اعاش على أشالء  ذيلالغرب، فالغرب ايستخدمه 
لفكر نفسه، ولكن بأمساء ورايات أخرى مصبوغة بكـل  اميارس  يوملالزمن حتت أمساء عديدة، هو ا

لنفسي، ويرفـع شـعارات   ا واألمانألمن، ا، وعلى عامليلالسالم ايتباكى على  بينما ،لطيفاألوان 
لسينمائية، وعلـى وجـه   اه إلعالمية، ومنتجاتاراجمه وهو ال يزال يشحن بإلرهاب، القضاء على ا
وأفـالم   ،لغرباليت نشأت يف اإلليكترونية اواأللعاب  ،لألطفال وجهةملالكارتون اخلصوص أفالم ا

 ،ألبريـاء الصغار اوالبغضاء واحلقد يف قلوب  عنفلاغرس جذور ي مباالرعب اليت تستهوي الشباب، 
توجهام وميوهلم إلقحـامهم يف   ملتطورة، واستغاللالتقنيات الشر باستخدام اغرقهم يف أوحال يو

  !..بأساليب براقة ومؤثرات قوية رميةجلاعامل 
وتشري دراسة أعدها مدير اإلعالم بالس العريب للطفولة والتنمية عبد املـنعم األشـنيهي، أن   
الربامج التلفازية املخصصة لألطفال اليت يصدرها الغرب إىل العامل العريب واإلسالمي حتمل يف ثناياها 
كل ألوان التطرف والعدوانية، وأن ذلك يزيد من احتمال حدوث السلوك العدواين لديهم إىل أكثر 

                                                
  ).١١٧-١١٦( عبد الرمحن بسيوين، ص.د: سيكلوجية اجلنوح )١(
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الربامج األمريكية تعـد املصـدر   أن وحذرت الدراسة من ، عن احلد التربوي املتفق عليه %٧٠من 
 ، وفقا إلحصـاءات %٩٩.٩األول السترياد برامج األطفال العربية، وقد وصلت فيها برامج العنف 

 حديثة، وأن هذه الربامج قلت يف أمريكا نفسها بعد التحذيرات اليت أطلقت هناك؛ باعتبارها سـبباً 
  .لالنزالق حنو اجلرمية واالحنراف، وازدادت يف البالد العربية أساساً

 ،وقد جاءت هذه الدراسة بعد حتليل مضمون ما بثته قناة فضائية عربية واحدة خالل أسـبوع 
 %٢٧وموضـوعات جنسـية،    %٣٠جرمية قتل، وتتضمن كذلك  ٣٠٠من  فوجد أا بثت أكثر

منها  من هذه اجلرائم عنف جسدي، %٩٦و، تدور حول احلب مبعناه الشهواين %١٥و جرمية قتل،
  .)١(عنف مدمر %٥٨

لسيئة اآلثار االيت فيها معظم هذه  ،لبالي ستيشناألعاب  خطورةبل تؤكد دراسات أخرى على 
طفـال  ألالدراسة على أن املتحركة، تؤكد تلك الرسوم اكوا قائمة على ليت ذكرت وستذكر؛ لا

حـىت   ؟يف أوصاهلم ودمائهملشديد اوالتوتر  لعنفامسة  توغلبتشجنات عصبية تدل على  يصابون
كما حدث ألحد  ؛ملوتانعم إىل  ..ملوتابل رمبا إىل  ،لدماغيالصرع األمر إىل أمراض ارمبا يصل 

حـني   ،لكبار يف روسيااحملترفني الشطرنج اعيب لصحف بالصورة أحد الا بل كما نشرت ،ألطفالا
  .انفجر خمه وسال من أنفه
متضي  ،لغرفة وعيناه مشدودتان حنو شاشة صغريةاقابع يف إحدى زوايا "ماذا تتوقع من طفل 

هما ويداه متسكان بإحكام على جهاز صغري ترجتف أصابع ،ملتحركةالرباقة األلوان ابربيق متنوع من 
وآذان  ،وتتحرك بعصبية على أزرار بألوان وأحجام خمتلفة كلما سكن ،من كل رجفة من رجفاته

صاغية ألصوات وصرخات وطرقات إلكترونية ختفت حينا وتعلو أحيانا أخرى لتستويل على من 
  .)٢("فال يرى وال يسمع وال يعي مما حوله إال هي ،أمامها
 

                                                
  .هـ١٣/٤/١٤٢٦ -املستقبل-  ،حتقيق لة سليمان :أفالم العنف واجلرمية واجلنس تسيطر على عقول أطفالنا )١(
، رجب )٦١(العدد  :الشقائق، -ار ثقايفباحث ومستش-إمساعيل حسني أبو زعرتنة : األلعاب االلكترونية وواقع أطفالنا )٢(

  ).٢٩( هـ،  ص١٤٢٣
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-) ألولالقاتل ا(، فالكثري من ألعاب لطفل فيصبح عنيفاًا لفيديو ميكن أن تؤثر علىاألعاب "إن 
لطفـل  النقاط كلما تزايد عدد قتاله، فهنا يتعلم الالعب من اتزيد رصيد  -فريست بريسون شوتر

  .)١())لقتل شيء مقبول وممتعاثانية أن 
مثل  ألطفالالنوم لدى اكما تزيد اضطرابات  ،تمع كلهاوما يتبع ذلك من أضرار أمنية على 

  .لظلمة واألشباحاخلوف من النفسي اوالتوتر  ،واألرق ،لكوابيسا
بـآالف   وليس األطفال وحدهم الذين يعانون من هذه املشكلة، بل إن الكبار مقصودون أيضاً

  .يف الضرب واللكمات والكلمات املسيئة املشاهد اليت أصبحت ون القتل، وتلقنهم دروساً
ما العربية لدراسات اليت أجريت حول إحدى القنوات الفضائية ولعل يف اجلدول التايل إلحدى ا
  :يشري بوضوح إىل هذه القضية اخلطرية

  
  يف سنة  شهر واحد  يوم واحد  ساعات ٨  املعروض
  ١٢٣١٢٠  ١٠٢٦٠  ٣٤٢  ١١٤  العري باللباس

  ٤٣٢٠  ٣٦٠  ١٢  ٤  أوضاع وأصوات جنسية
  ٤٤٢٨٠  ٣٦٩٠  ١٢٣  ٤١  اخلمر

  ٣١٣٢٠  ٢٦١٠  ٨٧  ٢٩  املراقص الليلية
  ٣٢٤٠٠  ٢٧٠٠  ٩٠  ٣٠  القبل واالحتضان
  ٢١٦٠  ١٨٠  ٦  ٢  العنف والقتل
  ٤٣٢٠  ٣٦٠  ١٢  ٤  الرعب

 
  
  
  
  
  

                                                
  ).٢٥٣( ، صسال سيفر.د: كيف تكون قدوة حسنة ألوالدك )١(
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  :الفصل الثاين
  
  

  

  مظاھر العنف األسري وآثاره
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  :حجم ظاهرة العنف األسري ومظاهرها: األول املبحث
  
  :العنف األسري ظاهرة عامليةـ ١

ت قوانني صارمة ملنعـه،  ليت سنالدول امل تسلم منها حىت  ظاهرة عاملية، )العنف األسري(بات 
اليت تقض مضاجع القادة واملختصـني يف اـالني    حىت أصبح من أكرب القضايا العاملية ،حلد منهاأو 

؛ هذا ما أكدته دراسة أصدرا األمم املتحدة، وأفادت بأن العنف ميارس ضد السياسي واالجتماعي
 )٧٣(سنة  )١٨(وم، وعلى أيدي ذويهم، حىت بلغ عدد الضحايا ما دون البنني والبنات داخل بي

  .مليون فتاة يف العامل )١٥٠(مليون صيب، و
أشارت إىل أن ما بني  ،لعاملاأجريت يف أجزاء متفرقة من  ميدانياً مسحاً ٥٠و يف ما يقرب من 

، خـالل  زوجها جلسدي من قبلاإليذاء النساء ذكرن أن تعرضن للضرب أو امن ) %٥٠-١٠(
لغالب إيذاء أو حىت إكراه واغتصـاب  اجلسدي يالزمه يف العنف الدراسات إىل أن احياا، وتشري 

  .)١(جنسي
يف  %٢٠ لنسـبة إىل السويسريني، وتـنخفض  ابني  )العنف األسري(من حاالت  %٤١وتقع 

على  %٢٩ا إىل لضحاياألجنبيات السويسريات واألجانب، بينما تصل نسبة املختلطة بني الزجيات ا
مـن نفـس    -لزوج والزوجـة اأي -لطرفان األغلب يكون األجانب أيضا ويف ايد أزواجهن من 

  .جلنسيةا
 )٧(امـرأة و  )٢٨(ألسرة سنويا حوايل اجلسدي داخل العنف ابلغ متوسط ضحايا  ؛ملقابلايف 

لقتل اوالت ملربح أو آثار حماالضرب انتيجة  لضحايا من إصابات جسيمةارجال، حيث يعاين أغلب 
  .غريها لنارية أواسواء باألعرية 

جرميتهم حتت يرتكبون  )العنف األسري(ملذنبني يف حاالت الرجال امن  %٣٠وبصفة عامة فإن 
  .لإلحصائية حلالة تقريبا، وفقاًالضحايا يكن يف نفس النساء امن  %١٠خلمر، واملخدرات أو اتأثري 

مـن   %٤٥متثل حوايل  )العنف األسري(تيجة ن لقتلىاإلحصائيات، فإن نسبة اومبوجب تلك 
 .)٢(م)٢٠٠٤و ٢٠٠٠(ملدة بني عامي اليت حدثت يف سويسرا سنويا يف القتل احاالت 

                                                
  .هـ ، عبد ايد طاش نيازي وكيل قسم االجتماع جبامعة اإلمام حممد بالرياض٦/٣/١٤٢٩اجلمعة  :جريدة اليوم  )١(
  .م١١/٣/٢٠٠٨نشر بتاريخ  :اجلزيرة نت )٢(
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يف  )العنـف األسـري  (تبني من مجيع الدراسات اليت جتريها الدول العربية على ظـاهرة  وقد 
   .تدي األولوأن الزوج بالتايل هو املع ،أن الزوجة هي الضحية األوىل ،جمتمعاا

حسب دراسـة   %٧١.٩ إىلوعلى سبيل املثال، تصل نسبة الزوج املعتدي يف اتمع املصري 
 .أختاًوزوجة وأماً وابنة  ؛املرأة ضدعنف الوميارس الرجل  .أجراها املركز القومي للبحوث يف مصر
غ نسبة ما تبل، في%٤٢.٦ة يف مصر حسب الدراسة السابقوتبلغ نسبة اآلباء الذين ميارسون العنف 

  .)١(%٣٧األخ املعتدي حنو 
م؛ أن أكثر ٢٠٠٦وقد أعلن يف اجلزائر عن نتائج دراسة أجريت يف شهري فرباير ويناير        

، %٢٢، والعنف النفسي بنسـبة  %٢٥من نصف النساء اجلزائريات يتعرضن للعنف اللفظي بنسبة 
  .)٢(%١٦والعنف اجلسدي بنسبة 

  
  :كة العربية السعوديةحجم الظاهرة يف اململـ ٢

العنـف  (كل الدالئل والدراسات ومراكز اإلحصاء يف الدوائر احلكومية ذات العالقة بقضـية  
فقـد  بكل أشكاله،  )العنف األسري(يف اململكة العربية السعودية، تشري إىل تزايد ظاهرة  )األسري

إليذاء بشكل يـومي،  من األطفال السعوديني يتعرضون ل %٤٥أظهرت دراسة بوزارة الداخلية أن 
  .%٥٨، تليها األطفال عند انفصال الوالدين %٧٠وأكثر الفئات تعرضا لإليذاء األيتام بنسبة 

 )٥٦٠٠(من إمجـايل   %٢٢بلغ عنها حلقوق اإلنسان امل )العنف األسري(بلغت نسبة  وقد
 ؛حالـة  )١٠٠(شهرا أكثر مـن   )١١(، وتذكر دار احلماية جبدة أا تلقت بعد إنشائها بـ قضية
ورِممن مرتكيب حـوادث   %٩٠أن وقد دلت بعض الدراسات على ؛ )العنف األسري(ضدها  س
  .من احلاالت ختص الزوج ضد زوجته %٥٠هم من الذكور، وأن أكثر من  )العنف األسري(

ات موثقة مـن وزارة الشـؤون   ما تيسر من إحصاءفيولعلنا نشاهد الفرق بني عدد احلاالت 
  .)٣(االجتماعية

  
  

                                                
  .قع حلواءمو )١(
  .م٢٠٠٧هـ إبريل ١٤٢٨ربيع األول  ،)١٧(العدد  :حقوق )٢(
  ).١٥٢-١٥١(ص  :ريالعنف األس )٣(
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  هـ١٤٢٤لعنف األسري عام ا
  ٧١  عقوق الوالدين

  ٧  سكر وضرب الزوجة
  ٨  سكر وخالفات عائلية

  ٧  عقوق الوالدين+ حالة غري طبيعية 
  ٦  مضاربة بني زوجني

  ٦  اعتداء شخص على حمارم
  ١٤٥  اعتداء الزوج على زوجته

  ٣  عقوق الوالدين+ ديد سالح واعتداء بالضرب 
  ٢١  ديد زوج لزوجته

  ١١  عقوق الوالدين+ عتداء بالضرب ا
  ١٤  سرقة+ عقوق الوالدين 

  ٤  سكر وعقوق الوالدين
  ٩  استنشاق بوية وعقوق الوالدين
  ٣  سكر واعتداء شخص على زوجته

  ٢  سكر واعتداء على والدته
  ٦٥  خالف عائلي

  ٣  عقوق والدين+ إتالف ممتلكات خاصة 
  ١٣  سوء معاملة األبناء
  ٥  الدتهاعتداء ابن على و

  ١  أخذ ابنة من زوجها
  ٨  الزوج زوجته وديدهاشجار 

  ٤  اعتداء شخص على زوجته وأخذ أوالدها
٤١٦  موعـا  

  
وقد أعلن مدير إدارة احلماية االجتماعية يف منطقة مكة املكرمة بأن احلاالت اليت سـجلت يف  

حاالت كمـا   ٥١٠التعامل مع مت !! حالة ٥٦٧هـ ١٤٢٨اململكة العربية السعودية العام املنصرم 
ـ ١٨/١/١٤٢٩جريـدة احليـاة   : (هو موضح يف اجلدول التايل : ، العـدد )م٢٦/١/٢٠٠٨(هـ

١٦٣٦٧(.  
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  اإلناث  الذكور  املدينة
  ١٥٧  ١٤  الرياض

  ١٦٢  ١٣  مكة والطائف
  ٥٧  ٩  املنطقة الشرقية
  ٢٢  ٣  عسري
  ٢  ١  حائل

  ٢١  ٣  املدينة املنورة
  ١٣  ٩  القصيم
  ٣  ١  اجلوف

  ٧  ١  رانجن
  ٦  ١  الباحة
  ٣  ١  جازان
  ٤٥٤  ٥٦  اموع

  ٥١٠  اموع الكلي
  

حقيقة األمر، فإن كثريا من احلاالت ال  لمتثأي أن الزيادة مطردة، واألرقام تقفز، مع أا ال 
يتم اإلبالغ عنها، وما يبلغ عنه رمبا يسجل ضد جمهول، ورمبا يبحث له عن سبب آخر؛ نظـرا  

فإنه ال يدخل هذه القوائم إال ما وصل إىل  . سيما حني يكون املعتدي الوالدين؛ الملشكلة القرابة
دور احلماية فقط، ال دور الشرطة، وال احلاكم اإلداري، وال القضاء، وال مراكـز األسـرة، وال   

  !!شيوخ القبائل ومن يف حكمهم
احمليميد، مصدر ( ره فيهااحمليميد، واليت مل يدل على مصادسليمان .دولعل األرقام اليت جبهنا ا 

  :األرقام تقولإن : تقولنتائج دراسة أو إفادة حكومية ، )سابق
  ..١٨١٨فتيات لالعتداء اجلنسي قبل سن الـ فتيات لالعتداء اجلنسي قبل سن الـ   ٤٤تتعرض فتاة واحدة من كل تتعرض فتاة واحدة من كل   
  ..١٨١٨أوالد لالعتداء اجلنسي قبل سن الـ أوالد لالعتداء اجلنسي قبل سن الـ   ١٠١٠يتعرض ولد واحد من كل يتعرض ولد واحد من كل   
    ..من هؤالء األطفال يكونون يف سن ما قبل املدرسةمن هؤالء األطفال يكونون يف سن ما قبل املدرسة% % ١٠١٠  
  ..من هذه احلاالت يكون فيها املعتدي قريباً للطفلمن هذه احلاالت يكون فيها املعتدي قريباً للطفل% %   ٩٠٩٠--  ٨٥٨٥  
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  ..من هذه احلاالت يكون املعتدي فيها أحد أفراد العائلةمن هذه احلاالت يكون املعتدي فيها أحد أفراد العائلة  %%٣٥٣٥  
  ..فقط من هذه احلاالت تضمنت عنفاً جسدياًفقط من هذه احلاالت تضمنت عنفاً جسدياً  %%١٠١٠  
  ..من مجيع االعتداءات وقعت إما يف مرتل الطفل أو املعتديمن مجيع االعتداءات وقعت إما يف مرتل الطفل أو املعتدي  %%٥٠٥٠  

لة، واحلاجة املاسة لاللتفات السـريع إليهـا؛   أرقام خميفة، تشري بوضوح إىل تفاقم حجم املشك
  .وتشخيصها بدقة؛ إلجياد احللول املناسبة هلا

  

 العنف األسري
 

 االنحراف
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  :اآلثار املترتبة على العنف األسري: املبحث الثاين
  :خطرية؛ منها اوال شك أن للعنف األسري آثار

ة فتـا ) ٨٥٠(دراسة بأن ظاهرة أيضا؛ حيث تقول  لميث خيشى أنالذي هروب الفتيات،  .١
هـ ١٤٢٦بلغ عدد اهلاربات يف عام لوزارة الداخلية  هربن يف العام املاضي، ويف إحصائية أخرى

 مكة ومثلـها يف منطقة حالة هروب يف ) ٣٠٠٠(هناك  فيما أكدت دراسة أخرى أن ،)١٣٣٤(
ن بعـض  إبـل   ..تسجل بسبب طبيعة اتمـع  الرياض، وأن هناك مئات احلاالت اليت ال منطقة

ومهما كـان   ؟بها التحرش اجلنسي داخل املنازلمن حاالت اهلروب سب % ٧٠ نأد املختصني أك
، ومع تسليمنا ملا جـاء يف البيانـات   )الظاهرة(أو ) املشكلة(حول توصيف مناسب بني االختالف 

إال أن املشكلة تبـدو حاضـرة    ،املشكلة إىل حد الظاهرة الرمسية مثل وزارة الداخلية بنفي وصول
١(تمعبثقلها على ا(. 

يف من عينـة حبـث    %٨٦.٨فاحلرمان العاطفي تسبب يف دخول ؛ جرائم الفتيات والنساء .٢
  .)٢(%١٣.٢سجون النساء، بينما القضايا املادية األخرى 

أشارت دراسة حديثة إىل تزايد عدد حماوالت االنتحار بني النسـاء مـن    ؛انتحار الفتيات .٣
من قسم الدراسات اجلامعية جبامعة امللك سـعود،  شهرياً، ورد ذلك يف دراسة  حالة )١٦إىل  ١١(
 .)٣(٢٠٠٦عام » العنف األسري املوجه ضد املرأة يف مدينة الرياض«سلوى اخلطيب، عن .د

من املعتـدين علـى األطفـال    من املعتـدين علـى األطفـال    % % ٩٥٩٥أن أن ؛ حيث ثبت استنساخ التجربة اإلجرامية مستقبالً  ..٤٤
  ،،رضوا لإلساءة يف طفولتـهم رضوا لإلساءة يف طفولتـهم من السجناء تعمن السجناء تع  %%٧٨٧٨وأن وأن   ،،ا هم أنفسهم لإلساءة يف طفولتهما هم أنفسهم لإلساءة يف طفولتهمتعرضوتعرضو

التعبري عن املزاج االنفعايل كما أن كما أن   ،،من العاهرات تعرضن لالعتداء اجلنسي يف طفولتهنمن العاهرات تعرضن لالعتداء اجلنسي يف طفولتهن  %%٩٥٩٥وأن وأن 
  .لالقتداء به يف أثناء الضرب يعطي الطفل أمنوذجاً سيئاً

من متعـاطي املـواد   من متعـاطي املـواد     %%٨٠٨٠الوقوع يف حبائل اإلدمان وتعاطي املخدرات؛ حيث ثبت أن الوقوع يف حبائل اإلدمان وتعاطي املخدرات؛ حيث ثبت أن   ..٥٥
  ..يف طفولتهميف طفولتهمتعرضوا لإلساءة تعرضوا لإلساءة 

من الفارين من منازهلم يشريون إىل من الفارين من منازهلم يشريون إىل % % ٨٠٨٠هروب الشباب وغريهم من املرتل؛ فقد ثبت أن هروب الشباب وغريهم من املرتل؛ فقد ثبت أن   ..٦٦
  ..يف هروميف هروم  أن اإلساءة عامل أساسأن اإلساءة عامل أساس

                                                
  .)م٢٠٠٨فرباير  ١٥(هـ٨/٢/١٤٢٩اجلمعة - ملحق الرسالة-نعيم متيم احلكيم، جريدة املدينةحتقيق  :هروب الفتيات )١(
  .حممد السيف.د: -عوديةدراسة على سجينات اململكة العربية الس-  احلرمان العاطفي )٢(
  .موقع املستشار )٣(
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 أنلنفس اكد علماء أ؛ فقد ؛ فقد يتعرضون لإلساءة مستقبالًيتعرضون لإلساءة مستقبالً  ننزيادة فرص االحنراف لألطفال الذيزيادة فرص االحنراف لألطفال الذي .٧
إلنسـان  اليت يتحدد فيها مفهوم هـذا  الة ملرحاألا اإلنسان؛  أهم مرحلة من مراحل حياةالطفولة 

ـ   ئًاهيتملنفسي وأصبح اختل منوه اخلربات مؤملة  فإذا تعرض ؛للحياة ونظرته إليها  ةلالحنـراف يف أي
حمليطة به يف الوحيدة البيئة األا  ؛لطفلاملؤملة مصدرها أسرة اخلربات اهذه مرحلة من مراحل حياته، 

 .ملرحلةاهذه 
ألطفـال، إال أن  التنبيه على ظاهرة إساءة معاملـة  الذي حصل فيما خيص النسيب التأخر ا معو

أوسـاط جمتمعاتنـا    لظاهرة يفاململكة نبهت إىل وجود هـذه ادراسات سابقة حىت على صعيد 
لـتالئم   ؛مناسبة هلا حلول لعربية ودعت مجيعها إىل عدم جتاهلها والبحث عنها لدراستها ووضعا

ملوقعني على معاهدة حقوق اكانت من أوائل  لسعوديةالعربية اململكة ان بيئتنا وثقافتنا، خصوصاً وأ
لبلـدان؛  اقانونية حصرية تتفوق على غريها مـن   إلسالمي كمرجعيةالدين اوهي بتبنيها  ،لطفلا

 .)١(لطفلامحاية  إلسالمي كان سباقاً إىلالدين اوذلك ألن 
إىل  والدألا إذ يعمـد ؛ هلألاوبني  مهبين عالقةلاتعثراً يف الضرب املربح لألوالد يسبب قد  .٨

هل يف مسرية ألاتعطيل دور  شديد، مما يساعد علىلاعقاب لاد من عالقام مع أهلهم خوفاً من حلا
 .دالزمة لألواللاصحيحة لاتربية لا

ولـد  لاكلَّما تقدم  قد يفقد قيمته وفعاليته ،ضبوط بشكل مستمرملاعقوبة غري لاعتماد مبدأ ا .٩
يه إذا بلـغ  فسابعة قد ال تؤثِّر لا امسة أوخلاولد يف سن لايت كانت تردع لافاألساليب  ... عمرلايف 
 .ادية عشرة من عمرهحلا

ثـأر مـن   لاوحـب  ة بناء شعوراً بالنقمألاشديدة قد يصنع عند لاعقوبة لاستخدام مبدأ ا .١٠
 .هعاقب، وإن كان والدملا

 .الطفل خياف من ضاربه ويكرههجيعل  .١١
 .لطاعة العمياء بدالً من املناقشة والفهم والتقبل عن اقتناعيعلم الطفل ا .١٢
  .تغيريه د يف بعض األحيان أن الضرب يزيد الطفل عناداً، وبذلك يثبت السلوك املرادوج .١٣

ملتعلمني مضرة ـم  ى اليف أن الشدة ع: فصل" :يف املقدمة -رمحه اهللا-يقول العالمة ابن خلدون 
سـطا  ...  والقهر من املتعلمني سوء امللكة ومن كان مرباه بالعسفألنه من  ؛سيما يف أصاغر الولد

                                                
  .مسفر القحطاين.د :-ورقة عمل-خربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة  )١(
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على الكذب  هودعاه إىل الكسل، ومحل به القهر، وضيق على النفس يف انبساطها، وذهب بنشاطها،
نبساط األيدي بالقهر عليـه، وعلمـه املكـر    ن التظاهر بغري ما يف ضمريه خوفاً مواخلبث، وهو ا
 .)١("...وفسدت معاين اإلنسانية اليت له ه عادة وخلقاًوصارت له هذ ،واخلديعة لذلك

على املستقبل، أو القلق من انفصال الـزوجني،   القلقظهور بعض االضطرابات النفسية؛ ك .١٤
رمبـا  ، وبعض الوسواس القهـري ، وجتماعيرمبا اخلوف اال، وعند األطفال يظهر بشكل واضحو

حمـاوالت  ، وهور املرض النفسي مع القابليةظ، ونشقاقيةااضطرابات حتولية و، وحاالت اهللعبعض 
 .يف السنوات األوىل االرتباط اإلخراج، واضطراباتاضطرابات ، ويذاء النفسإ

مهارات ، واألداء التعليميقد يؤدي العنف مع األطفال واملراهقني إىل التخلف الدراسي، و .١٥
 .الصحة اجلسمية، وجتماعيةاملهارات اال، والتعلم
طفل وتشـعره  لايت دد لافالبيئة  ؛يف نفوسهم بداعإلا قتل إىلطفال؛ تهديد لأللا قد يؤدي .١٦

عدواين لديه، وكذلك لاسلوك لادم؛ مما يولد لاباخلوف، ميكن أن تتسبب يف عدم اتزان كيماويات 
  .شاشلا هللاداية ه.أ ؛ كما تقولساخرة واجلارحةلاتعليقات لاتفعل 
زدياد السلوك اجلنسـي  ، واطفلللنسي زدياد السلوك اجلإىل ا )العنف األسري(قد يؤدي  .١٧

 .أيضا بالغللحباط اجلنسي اإل، وبالغلل
هـ على املدراس الثانويـة، ذكـرت أن   ١٤٢٨ولعلنا نصدم بنتيجة دراسة علمية أقيمت عام 

من الطالب لديهم احنرافات جنسية خمتلفة، وذكر غالب الطالب أن املعلمـني واملرشـدين    ٨٢.٧
يف الوقاية من املشكالت اجلنسـية أو   ت الدراسية كان دورها ضعيفا جداًاالجتماعيني وحىت املقررا

  .)٢(معاجلتها
  
  
  
  
  

                                                
  .)٣٣٥(ص :مقدمة ابن خلدون )١(
  .حممد بن إبراهيم السيف.د: التربية اجلنسية )٢(
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  :الفصل الثالث
  

  توصیات ومقترحات للعالج
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من الوسائل اليت يتوقع الباحث أن تسهم يف إجياد حلـول جذريـة    يتناول هذا املبحث عدداً
  :للمشكلة، وحلول جزئية خاصة ببعض احلاالت

  
  :وبني األقارب خصوصا تمعالرفق يف اثقافة الوعي الشرعي بنشر  :األول بحثامل

من باهللا تعاىل وبرسوله صلى اهللا عليه وسلم، وبدينه اإلسالم، ولذلك فإن أيـة  ؤحنن يف جمتمع ي
معاجلات لظاهرة العنف تكون منبتة عن هذا املنهج فستكون غري جمدية، على أن خماطبـة النـاس   

  .لكتاب والسنة، خيتصر مسافات من الوعظ والتوعيةبالوحيني؛ ا
لشـدة  الرفق، والنـهي عـن   الكرمية على فضل النبوية القرآنية واألحاديث اآليات ات وقد دل

أَعـرِض عـنِ   خذ الْعفْو وأْمـر بِـالْعرف و  {:تعاىل فقال موريف سائر األووالعنف بكل أشكاله، 
نيلاه{:، وقال تعاىل]١٩٩سورة األعراف [} الْجيال السةُ ونسوِي الْحتسال تو  ـيي هبِالَّت فَعئَةُ اد

دع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَحيممح يلو هةٌ كَأَنقال صلى اهللا عليـه  و ،]٣٤ سورة فصلت[}  او
رفـق ال  لاإن ((: وقال صلى اهللا عليه وسـلم  ،)١())مر كلهألارفق يف لا رفيق حيب هللاإن ((:وسلم

  عليـه وسـلم يـدعو   هللاصلى  وكان ،)٢())زانه وال يرتع من شيء إال شانهيكون يف شيء إال 
   .)٣())اللهم من ولي من أمر أميت شيئًا فرفق م، فارفق به((:فيقول

ويف هذا إشارة إىل  -رضي اهللا عنها-عائشة  أمنارفق ترويها لاديث لب أحااغالحظ أن ملاومن 
  .بالتواصي بينهم بالرفق وعدم العنف ؛ وخص أفراد أسرتهملرتلايف رفق لاإشاعة ثقافة 

لتفصيل لكل الشرعي بشكل جممل؛ تاركني احلديث حكمه العصر اإلسالم يف اوقد بني علماء 
يز بن عبد اهللا آل الشيخ مفيت اململكة العربيـة السـعودية   عبد العزلشيخ اوقد عد حالة على حدة؛ 

العنف األسري من أعظم اجلرائم، وأكرب الذنوب واآلثام، ملا يترتب عليه من األضـرار العظيمـة،   
-لعلماءاعضو هيئة كبار -هللا بن منيع اعبد ، كما ذكر الشيخ )٤( "واملفاسد الكثرية، والنتائج املؤملة

هللا عليـه  األبناء؛ لقولـه صـلى   الزوجة أم مع ا؛ سواء أكان مع ائز شرعاًغري ج العنف األسري":

                                                
  .)٢٥٩٣( ومسلم )٦٩٢٧( بخاريرواه ال )١(
  .)٢٥٩٤( رواه مسلم )٢(
  .)١٨٢٨( مسلمرواه  )٣(
: هـ، ص٢٣/٦/١٤٣٠، الثالثاء ١٣١٥٠:لمة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حول العنف األسري، جريدة اليوم، العددك) ٤(

١١.  
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والعنف، وإمنا مبنية على  بالشدةوالرعاية ليست ،)١("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته":وسلم
لتربية، وأما أن تكون مبنية على إخافة اهكذا  ... ملصلحة الترغيب والترهيب، وعلى ما تتحقق به ا

  .)٢("إلرهابالتربية، وإمنا نوع من اهذا ليس من وضرب وإيذاء، ف
يريب أهله على الرفق واللني حىت مع الكفار، فقد روى البخاري عن  -صلى اهللا عليه وسلم- وكان
السام : فقالوا صلى اهللا عليه وسلم دخل رهط من اليهود على النيب :قالت -رضي اهللا عنها- عائشة
وعليكم السام واللعنة، فقال رسـول  : ففهمتها، فقلت :ئشةقالت عا، )يعين املوت عليكم( ،عليكم

يا رسـول اهللا  : فقلت)) عائشة إن اهللا حيب الرفق يف األمر كله مهالً يا(( :عليه وسلم صلى اهللا اهللا
   .)٣())قد قلت وعليكم((: فقال! أو مل تسمع ما قالوا؟

  
ثوثة يف كثري من اآليـات  ؛ اللفظي واجلسدي والنفسي، مب)العنف األسري(وصور الرفق ونبذ 
  :واألحاديث الشريفة

  :ـ الرفق بالوالدين١
}هدأَح ربالْك كندع نلُغبا ياناً إِمسنِ إِحيدالبِالْوو اهواْ إِالَّ إِيدبعأَالَّ ت كبى رقَضا ومالَهك ا أَوم

  .]٢٣سورة اإلسراء [} هما قَوالً كَرِمياًوقُل لَّفَالَ تقُل لَّهمآ أُف والَ تنهرهما 
  :ـ الرفق بني الزوجني٢

بكـر   عائشة رضي اهللا عنها من أبيهـا أيب اهللا عليه وسلم أرفق وارحم ب كان رسول اهللا صلى
فسـمع صـوت    ،استأذن أبو بكر رضي اهللا عنه على النيب صلى اهللا عليه وسلمملا  ،رضي اهللا عنه

ال أراك ترفعني صوتك على رسـول   :وقال ،فلما دخل تناوهلا ليلطمها ،رضي اهللا عنها عالياً عائشة
فقـال   ،وخرج أبو بكر مغضباً ،فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حيجزه ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 قال فمكث ،))؟كيف رأيتيين أنقذتك من الرجل(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم حني خرج أبو بكر
أدخالين يف سلمكما كما أدخلتمـاين   :هلما فقال ،مث استأذن فوجدمها قد اصطلحا ،أبو بكر أياماً
  .)٤())قد فعلنا ،قد فعلنا(( :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف حربكما

                                                
  .)٥١٨٨(رواه البخاري  )١(
  ).٦( هـ، ص٦/٣/١٤٢٩اجلمعة  :جريدة اليوم )٢(
  .)٥٦٧٨( رواه البخاري )٣(
  .وحسنه احلافظ ابن حجر )٤٩٩٩(رواه أبوداود  )٤(
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  :الرفق مع األوالد والبنات خاصة ـ٣

من «: الة والسالم يقولفالنيب عليه الص الرفق متعني بشكل أكرب مع البنات، لضعفهن ورقتهن،
  .)١(»ن، فهو يف اجلنة عال ثالثا من بنات يكفيهن، ويرمحهن، ويرفق

وقد يظن بعض اآلباء واألمهات أن قضية احلب حمسومة يف نفوس أوالدهم، أي أم يعتقدون 
بأن اآلباء واألمهات حيبـوم، وتلـك الـيت كذبتـها األحـوال،       -حتماً– بأن األوالد يعلمون

رهين، أيب يبغضـين، ويـود أن   كأمي ت :ر بقول بعض األوالددصشارات املستفيضة، اليت تواالست
ينبغي أن يكون ":)هج التربية اإلسالميةمن(م حممد قطب يف كتابه القي.أيقول يتخلص من وجودي، 
ريقة املطلوب أو انقلب إىل الضد حني يعطي املريب ما عنده بط وإالّ ضاع األثر، املريب حسن اإلعطاء

وحتب له اخلري، ولكن طريقتك يف تقدمي اخلري إليه تشككه يف حبك له،  فقد حتب طفلك ...منفرة
تكرهه، وأنّ توجيهاتك له صادرة عن البغض ال عن احلب، ألنك تقـدمها إليـه يف    أنكبوتومهه 

حلب صراحة، لذا فإن من الواجب التربوي إخبار األوالد ذا ا ،)٢("ال رفق فيها وال لني صورة فظة
  .والتعامل على أساسه

  
  :ـ الرفق مع اخلدم٤

 ،نعم(( :يقول عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمواخلدم املسلمون جزء من األسرة املسلمة، 
وليلبسه مما  ،فمن جعل اهللا أخاه حتت يده فليطعمه مما يأكل ،هم إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم

وقال صـلى اهللا عليـه    ،)٣())فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه ،هغلبوال يكلفه من العمل ما ي ،يلبس
فأكـل   ورجل باع حراً ،رجل أعطي يب مث غدر :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة :قال اهللا(( :وسلم
  .)٤())عطه أجرهأجريا فاستوىف منه ومل ي ورجل استأجر ،مثنه

  
  

                                                
  ).٢٤٩٢(السلسلة الصحيحة  )١(
  .٢/٤٥حممد قطب، : منهج التربية اإلسالمية )٢(
  .)١٦٦١(ومسلم ) ٦٠٥٠(رواه البخاري  )٣(
  .)٢٢٢٧(رواه البخاري  )٤(
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  ٣١

  :سائر املؤمننيالرفق مع ـ ٥
الَ تمدنَّ عينيك إِلَى ما { :جيب أن يتحلى ا املسلم؛ يقول اهللا تعاىل وهو تتمة لصفة الرفق اليت

مهناجاً موأَز ا بِهنعتم، هِملَينْ عزحالَ تو، نِنيمؤلْمل كاحنج ضفاخ١٥/٨٨سورة احلجـر  [} و[، 
 :والعرب تقـول  ،أي ألن هلم جانبك وارفق م؛ كناية عن اللني والرفق والتواضع وخفض اجلناح

   .نني لكي يتبعك الناس يف دينكتواضع للمؤم :واملعىن، فالن خافض اجلناح إذا كان وقوراً حليماً
محلـة   يوجه اهللا تعاىلاليت  ،ويف هذه اآلية الكرمية تعبري آخر عن الرفق واللني واللطف واليسر

 ،كرم صلى اهللا عليه وآله وسـلم ا، وقد خوطب ا الرسول األ واأن يتخلقتعاليمه  يومبلّغ كتابه
لَقَد جـاءكُم  {: وقوله سبحانه ،}خلُقٍ عظيم وإنك لعلى{:وهو الذي يشهد له القرآن بقوله تعاىل

يمحر وفؤر نِنيمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسسـورة التوبـة   [} ر
٩/١٢٨[.  

ذلك قوله  ،له جرس آخر ووقع آخر ،ته يتقدم هذا اخلطاب اجلميل خطاب آخرويف السياق ذا
  !وهو العفو من غري عتاب )فاصفَحِ الصفح اجلَميلَ( :تعاىل
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  ٣٢

  :بشكل عام بيوتلارفق يف لاإشاعة ثقافة أسس : املبحث الثاين
  .مر كلهألالرفق يف اهللا رفيق حيب اإن "الرفق مع مجيع أفراد املرتل؛ أن يكون جيب  .١
، جلانب بـالقول والفعـل  الرفق هو لني ا":ابن حجرقال الرفق يشمل القول والفعل؛ كما  .٢

   .)١("لعنفاوهو ضد واألخذ باألسهل، 
بل إنـه   ، وال حيط من قدره،لرجلاألسرة ال خيدش رجولة اجلانب يف الرفق واألخذ بلني ا .٣

  .ته يف نفوس أهل البيت مجيعايرفع مكان
  ؛ لشـريف احلـديث  اكما ورد يف ين يلجأون إىل الضرب يف املرتل، الرجال هم الذشرار  .٤

حياولون أن يسدوا ثغـرة  على أن األمر يتغري إذا تقدم بالرجل السن؛ حيث ثبت أن الرجال الذين 
ـ ، تنقلب حاهلم حني يبلغون لعضليةالقوة البيت وطريقة إقناعهم عن طريق اضعفهم يف   )٦٥(ن س

  .فتسيطر عليهم زوجام عاماً
٥. ليت تتعامـل  األسر اأن على لدراسات ا؛ فقد دلت هي األكثر استقراراً األكثر تفامهاً األسر

م عن لذين حياولون أن حيلوا مشكالالرجال الطالق من ابينما تزداد نسبة  ،بالرفق هي أكثر متاسكاً
  .طريق عضالم

  .من العنف ما يريده أحد أطراف التعامل األسري ميكن احلصول عليه بالرفق؛ أكثر .٦
عالية؛ وهو ينحو منحى العفو والتسامح والرفق؛ ومن ذلك الصـرب،   يتعلم اإلنسان أخالقاً .٧

  .واالحتساب، واحللم، وكرم النفس
حني يقعـون يف  ألوالد االزوجة وال خياف تنكشف نفوس مجيع أفراد املرتل أمام بعضهم، ف .٨
  .م برفقهم وحناملعلمه ؛كآلباء بذلااألزواج ويصارحون بل  ،ألخطاءالتقصري أو ابعض 
لفرديـة بـني   الفروق اإلفراط والتفريط، ومالحظة العتاب عدم ايف مسألة املريب  يراعي أن .٩

من  ملذي ميكن نسبته إليهم، أالتقصري احجم ناحية من  ، أممن ناحية قدرامأكان  سواء ؛ملعاتبنيا
تكفيـه   هملتشجيع، وبعضاوترك لسكوت اجمرد  ؛يكفيه عتاباً هموتأثرهم؛ فبعض حساسيتهمناحية 
ثقـيالً   عتاباًحيتاج  همحيتاج عتاباً خفيفاً أو إشارة عابرة، وبعض هملكالم، وبعضالعتاب دون ا نظرة

 .ورمبا ما هو أكثر من ذلك من إجراءات
  

                                                
  .١٠/٥٥٢فتح الباري  )١(
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  ٣٣

  .حمليطة باخلطأاملتريب والظروف اخلطأ ومستوى امع حجم  شدةلا تناسب .١٠
  .ملريباادئ وليس لشخص ملبالشدة والغضب فيما ميس ا تكون أن .١١
للفرد ورمبا اعتذاره له إذا جتاوز يف عتابه أو عقوبته أو شعر بأنه قد ظلمه،  ريبملا مالطفة .١٢
 .مينعه موضعه أو عزة نفسه عن ذلك وال

  .فرد وحتطيمه حبجة تعريفه بقدر نفسهأي انتقاص  من حلذرا .١٣
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  ٣٤

  :ع عليها العنف يف املرتللتعامل مع الفئات اليت يقالتفصيلية لسس األ: الثالثاملبحث 
  :ـ املسنون١

عظمه، واحـدودب   من أبرز مسات هذا الدين العظيم أنه ال يلغي اإلنسان إذا كربت سنه، ورم
للَّـه  الَّى هللا صايقول الرسول ظهره، وقلت إنتاجيته، أو حىت امنحت؛ بل إنه يقدره تقديرا عظيما؛ 

لَّمسو هلَيمن أدرك أبويه  :قال! من؟ يا رسول اهللا  :قيل أنف رغممث  ،أنف رغممث  ،أنف رغم((: ع
  .)١())أحدمها أو كليهما فلم يدخل اجلنة ،عند الكرب

  :يف حكمهما اندواجلَ ،ومن ألوان اإلحسان إىل الوالدين
  .لولد رضا والديه على رضا نفسه وزوجته وأوالده والناس أمجعنياأن يؤثر  :األول
مـامل  ، وينهيانه عنه؛ سواء أوافق رغباته أم مل يوافقها، كل ما يأمرانه به أن يطيعهما يف :الثاين

   .هللا تعاىلايأمراه مبعصية 
أن يقدم هلما كل ما يلحظ أما يرغبان فيه من غري أن يطلباه منه عن طيـب نفـس    :الثالث

  . حقيهما ولو بذل هلما دمه ومالهوسرور، مع شعوره بتقصريه يف
  

  :عية واقتصادية جتب على الولد يف حالة حاجة والديه لذلك؛ منهاوهناك واجبات اجتما
ملسن كاملة بتأمني مسكنه، ومأكله، ومشـربه،  اوتعين رعاية شؤون  :لكفالةا :ألولاالواجب 

لتقدير أعلـى درجـات   الكرمية له، ورعايته، والعناية به، وهي يف احلياة اوملبسه، وعالجه، وسبل 
  :لها وميكن ترتيبها يف درجتنيملسنني وأمشالواجبات جتاه ا

ألبناء للوالدين وحق من حقوقهمـا  األوىل على التكليف بالدرجة اوهي  :لواجبةالكفالة ا  . أ
  .عليهم
 ،ألقرب فـاألقرب الوجوب حبيث تترتب على املؤكد أا دون اومن  :ألخالقيةالكفالة ا  . ب

لـيت  اإلسالمية األخالق اإن ف ،لقيام بواجبهافإذا مل يوجد من جتب عليه بشكل مباشر أو ختلف عن 
ألخـالق  الكفالة وهي بالطبع سلوك اختياري تـدفع  القيام ذه اتأمر بالتعاون والتكافل تستدعي 

   .بةالقراملثوبة يف إطار تنظيمي حتكمه درجة اوحتفز 

                                                
  .)٢٥٥١(رواه مسلم  )١(
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  ٣٥

ملسـلم  اوهو سلوك أخالقي رفيع يقوم به  :ملسن يف كل ما حيتاجهامساعدة  :لثايناالواجب 
   .حسب استطاعتهمباله ونفسه 

ولكـن   ،وهو واجب معنوي ال تترتب عليه تكاليف مادية :لزيارة والتعهدا :لثالثاالواجب 
  .ألوالد جتاه آبائهماما يثقل حىت على  نراه كثرياً

ا للدعاء من فضل ـمل ،خلامتةالدعاء له حبسن افاملسن حباجة إىل  :لدعاءا :لرابعاالواجب 
   .معلوم
  

واضحة وجلية لكـل ذي   ،ملسنني وتشديده على ذلكام على رعاية إلسالاواحلكمة من حض 
ألخـذ  اتقوم على مبـدأ   ،لناس على قاعدة تبادلية متكافئةالعالقات بني اإلسالم اعقل، فقد أسس 

لقاصـر  املقابل حق الرعاية كفل كذلك يف املسن يف افكما كفل حق  ،)لك مثل ما عليك(والعطاء 
لواجبات كان بـاألمس  النوع من اذا  مكلفاً ليوم قادراًالذي أصبح افاإلنسان  ،لتربية والرعايةايف 
؛ إلسالمي دقيق يف أحكامه وتعاليمهالشرع ا، وألن منقطعاً ال يقوى على شيء أو يتيماً قاصراً طفالً

ا ميكـن أن يكـون يف القـوانني    كم- ألنه شرع مساوي وأمر إهلي ال يغفل عن صغرية أو كبرية
ن افكما ك ،تمعاإلنسانية بني أفراد الرعاية التشريع استمرار اضمن ذا فقد  -لوضعيةا واألنظمة

لقاصرين من حولـه  ابرعاية  ليوم مكلفاًا ، فقد أصبحن طفالًالرعاية حيث كامن  باألمس مستفيداً
 ،رعـاه ن يكفله ويد مجي وغداً ،وأمههم والداه ،ملسنون من حولهالذين هم ا، والعاجزين من أطفاله

يعيـة  حلياة يف وترية طبالذي تستمر به اإلهلي العدل اويف هذا يتجلى  ،مرتان فكانت له مرتان وعليه
  .منطقية ال خلل فيها وال زلل

 لتكـون إطـاراً   ،لرمحة والرأفة والعطفالناس عامة واملسلمني خاصة اهللا يف قلوب اولقد فطر 
ويشجع علـى   ،ويصقلها ،لفطرةاا ينشط تلك لتعليمات ماوأعطى من  ،لتعاويناللسلوك  ومنطلقاً

  .منوها وإنعاشها

بني صورتني حديثتني إحدامها يف بيئة مسلمة، واألخرى يف بيئة غـري   جلياًولعلنا جند الفرق 
  :مسلمة

، يتجمع حنو عشر نساء ،ليل بفلسطنيخلاخلريية يف حمافظة اإلحسان املسنات يف مجعية ايف بيت 
ملسنات يف حمافظة ال يقـل  القليل من العدد اهذا  ،ن مأكل ومشرب وملبسلكاملة مالرعاية ايتلقني 
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  ٣٦

لبلـد يعـز   احنن يف هذا : لداراملشرفة على اعدد سكاا عن نصف مليون نسمة، والسبب ما قالته 
لعيب واملهانـة وعـدم   امن  ؛ ألن ذلك يعد نوعاًلعجزةااءنا وأمهاتنا إىل مالجيء علينا أن نرسل آب

، فهم يقومون علـى  ملركزالناس من إحضار آبائهم وأمهام إىل هذا اوهلذا يتحرج لكبار، ااحترام 
  .م ويدفعون هلم أجرميقومون بشؤو أو يوظفون هلم خدماً خدمتهم بأنفسهم

، ال سـيما  ملسننياتعاملهم مع يف  احليوانات بأكثر رمحة وحتضرالغرب مع ايتعامل  :ملقابلاويف 
ومل يعد لديهم ما يقدمونه  ،يتعاملون معهم على أم انتهت صالحيتهم ، فهمملرضى والعجزة منهما

 ،ملوت ليأخذهمالعجزة يف انتظار اون يف زوايا دور مروي ،لونمهولذلك فإم ي ،ملتقدمةاملادية اهلذه 
ملسنني يف أمريكا عار وطـين  اإن وضع  :ألمريكي كلودبيري يقولالدميقراطي النائب اوهذا ما جعل 

) ٦٥(جتاوزت أعمارهم  ،ةومسن إن أكثر من مليون مسن :على تقرير يقول وذلك تعليقاً ،عبمر
وتسرق أمواهلم مـن   ،ونفسياً جسدياً فيضربون ويعذبون عذاباً ،يتعرضون إلساءات خطرية ،عاماً

ـ العمر إحدى ومثـانني سـنة يف   البالغ من األمر بفتاة أن قيدت أباها احىت بلغ  ،قبل أهلهم ام حلم
  .!!والشراب واالغتصاب لطعاماحلرمان من األمر إىل ابل يصل وقامت بتعذيبه لعدة أيام، 

ألا خميفة لدرجة متنعنـا مـن    ؛ملشكلةاال أحد يدرك أبعاد هذه  :ألمريكيالنائب اويضيف 
  .ياء ميكن أن حتدث يف دولة متحضرةألشاومل نكن نصدق أن مثل هذه  ،العتراف بوجودهاا

بأن هذا هو ديدن أوربا منذ  -لعائلية جبامعة دمالويرالدراسات اأستاذة -سوزان .د بل اعترفت
  .ألوربيةالعائلة الطبيعية يف األمور اوكأنه أصبح من  ،قرون

وهي رمحة مـن فـيض    ،إلسالمالرمحة ما عرفته يف ظل البشرية من صور املقابل مل تعرف ايف 
  .الناس واملسنون أوىل الرمحن يستظل ا كل ا

 حـق  ويعـرِف  ،لَيس منا من لَـم يـرحم صـغرينا   (( :للَّه علَيه وسلَّماللَّه صلَّى اقَالَ رسولُ 
  .)١())كَبِريِنا
  
  :الزوجات -٢
ما الذي جيعل املرأة ختضع للعنف  :أكثر أفراد األسرة تعرضا للعنف يف العامل، والسؤال هنا وهن

 ؟الزوجية وجها وتقبل البقاء معه يف مرتلاملوجه هلا من قبل ز

                                                
  .وصححه األلباين) ١٩١٩(رواه الترمذي  )١(
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  ٣٧

املشكالت اليت تواجهها،  هي من أهم ،إن جهل املرأة بالقنوات الرمسية اليت ميكن أن تلجأ إليها
كما إن املوروثات االجتماعية جعلت من املرأة مشاعة جيب أن تتحمل مجيع ما ينصب عليـه مـن   

قوع األذى عليها بسبب اخلوف أو اخلجـل أو  االعتراف بو األذى؛ ألا تواجه صعوبة كبرية من
االقتصادي املقدم هلا من قبل الزوج، أو بأن يتسبب ذلـك يف إيـذاء    ألا ختشى من فقدان الدعم

أبيها أو زوجهـا أو أخيهـا    من تمع ال يقبل من املرأة أن تشتكيكما أن ا ،الزوج يف جمال عمله
  .)١(بسبب الضرب

 
 

 :بالزوجأسباب تتعلق 
 والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع﴿ :لقول اهللا تعاىلالفهم اخلاطئ   .١

  .]٣٤ النساء[﴾ سبيالً إن اهللا كان علياً كبرياًواضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن 
 ور له بأن يف ضـرب تص التربية اخلاطئة اليت يتلقاها الزوج من بيئته وجمتمعه وأسرته واليت  .٢

ن اسـتخدام  أاهليبـة، و فـرض  لزوجة يرتبط بإثبات الرجولة وهلا، أو أن ضرب ا الزوجة إصالحاً
 .ألوامره كثر طاعة للزوج وتنفيذاًأالضرب سيجعل املرأة 

والضغط الذي يالقيه ، مثل الغضب تفريغ االنفعاالت اليت يشعر ا الزوج يف حياته اليومية  .٣
  .من رؤساء العملوخاصة  ،يف اتمع
وتعاين كثري من النسـاء   ،من حب التملك والشعور بالغضبالغرية اليت هي انفعال مركب   .٤

  .شك وعدم ثقة ليل حمبة بينما هي تراها دليلاليت يراها هو د مما يعرف بغرية الزوج العمياء
 .مبا تعرضه وسائل اإلعالم من مشاهد تشجع على العنف التأثر  .٥
  
  :وجةأسباب تتعلق بالز 
لطاعة، وحفـظ  ا :عرفة حبقوق الزوج واليت من بينهااجلهل باألحكام الشرعية اليت تشمل امل  .١

 يوجد مانع شرعي مامل املال والعرض واألوالد، واالعتراف بالفضل، وتلبية حاجات الزوج اجلنسية
  .كما إىل ذلواإلرهاق و أو أي مانع آخر مثل املرض أو التعب ،مثل احليض واإلحرام والصوم

                                                
  .، موقع املستشارالقصري حصة حممد.أ :-مقالة-خطوات حنو جماة العنف )١(
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حسـن  يـؤدي إىل   حسن اختيار الـزوج  أثبتت الدارسات أن ؛ حيثاختيار الزوج سوء  .٢
ـ التوافق  ، هماالوجداين واجلنسي بني الزوجني، كما يؤدي إىل حصول الثقة واالحترام املتبادلني بين

   .ارسة العنف ضدهاإىل مم از زوجها بالشكل الذي يؤدياألمر الذي يؤدي بالزوجة إىل عدم استفز
وانتقـاد تصـرفاته،    وجمادلته وحتقري أفكـاره  ،هانة الزوجة بزوجها والتقليل من شأنهاست  .٣

إحساس الزوج بالدونيـة مـن   ، ويؤدي إىل مما يثري سخرية احلاضرين من جهة وخاصة أمام الناس،
اإلذالل واسـترداد  حماولة منه لـرد   االنتقام من زوجته بشكل عنيف، يف جهة أخرى، ويدفعه إىل

  .هانةالكرامة امل
يثري  ذاتيتها واستقالليتها؛ مما اليت تعتقد أا مبعاندا لزوجها تثبت املعتقدات الشاذة للزوجة  .٤

  .يف حماولة منه للرد على مزاعمها بشكل عملي حفيظة الزوج ضد زوجته
 

   :العوامل اليت تدفع الزوجة إىل السكوت عن الضرب
  .االعتقاد اخلاطئ بأن الضرب مرتبط باحلب .١
تقاد اخلاطئ بأن من حق الزوج أن يضرب، بسبب عرف اجتماعي ظامل، أو فهم خاطئ االع .٢

الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُـواْ مـن   {: لقول اهللا تعاىل
غيبِ بِما حفظَ اللَّه والالَّتي تخافُونَ نشـوزهن فَعظُـوهن   أَموالهِم فَالصالحات قَانِتات حافظَات لِّلْ

 }فَإِنْ أَطَعنكُم فَالَ تبغواْ علَيهِن سبِيالً إِنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِرياً واضرِبوهنفي الْمضاجِعِ  هنواهجرو
 .]٤/٣٤سورة النساء [

هذه املخاوف اخلوف على أطفاهلـا مـن    ومن ،ملتنوعة اليت تشعر ا الزوجةمشاعر اخلوف ا .٣
ذلك اخلوف من الوصول إىل الطالق وما تفضل تلقي الضرب عنهم، وك هي، لذلك فعنف والدهم

 .املطلقة ينتج عنه من نظرات شك وريبة توجه عادة إىل
ففي "، وتعديل تصرفاته دف إصالحه ؛حب الزوجة لزوجها حباً يدفعها إىل الصرب والتحمل .٤

إال أن مل  ،األوىل من الزواج منهن ضربن بعد السنة %٧٠زوجة تبني أن  ٥٢دراسة أجريت على 
أي بعد أن شـعرت باليـأس مـن     ،سنة ١٢بعد  يبدأن يف التقدم بشكاوى إىل اهليئات الرمسية إال

أو لشعورها بوجود مزايـا   على حياا، معهتأمن أن اشتد عنفه بصورة ال  العالج من جهة، أو بعد
  ."ملساوئه أخرى يف الزوج تزيد من حتملها
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لزوج، كقوهلا بأنه طيب عن اعلى نفسها وسعيها إلجياد املربرات التخفيفية  لقاء الزوجة اللومإ .٥
 هم يف تأجيج مشاعر اللوم هذهومما يس ،استفزته وشجعته على ضرا واالعتداء عليها لكنها ،وكرمي

مـن   لون املرأة مسؤولية ما يقع عليهـا كل عام، واألهل بشكل خاص الذين حيمموقف اتمع بش
 .عنف دون النظر إىل مسبباته

وهذه اجلهة قد تكون عائلية ، فقدان الزوجة للجهة اليت حتميها وتساعدها على حل مشكلتها .٦
شهادة الشـهود   أجل إثبات فعل العنف إىلالقضائية مثالً حتتاج من فاحملكمة  ،أو قانونية أو شرعية
إىل ذلك من بينات قد تعجز املرأة عن إجيادها خاصة أن فعل العنف ال يتم وما  ،وإىل الكشف الطيب

 .أمام الناس يف الغالب
اعتقاد املرأة أن الزوج ال يستطيع أن يعيش بدوا؛ حيث يظهر هؤالء العنيفـون لزوجـام    .٧

 . تستطيع أن تعيش وحدها بدون زوجذلك، ويثبتون هلم ذلك بالفعل، كما أا ترى أا ال
عندما تقرر املرأة مغادرة بيت الزوجية فال بد أن يكون لديها وظيفة أو دخل، فإذا مل يكن يف  .٨

 .يديها مهارة أو شهادة، فإا تصرب على مضض مع هذا الزوج
 .اعتقاد املرأة أن الظروف سوف تتحسن، وأن املستقبل سوف يكون أقل عنفاً .٩

يف احلياة بالزواج لدى كثري من النساء، وأن الفشل يف الـزواج فشـل يف    ارتباط النجاح .١٠
 .احلياة
  .)١(ضغوط األهل واألقارب ليستمر الزواج بالرغم مما فيه من مآس ومشكالت .١١

  
  :العالج

ن العنف أصبح يقتنع بأ وأن ،أن تتوفر لدى الزوج رغبة شديدة يف التوقف عن ممارسة العنف .١
 .مصدر ضرر له ولعائلته

أن استسـالمها   ذلك، ملشكلتهان يتوفر لدى الزوجة الرغبة واألمل يف إجياد احللول املناسبة أ .٢
وجود طريـقٍ ميكـن أن يعينـها     جيعلها تستسلم لقدرِها وتيأس من ،للعنف فترة طويلة من الزمن

 .للخالص مما هي فيه

                                                
ـ ١٤١٧، وزارة الشؤون االجتماعيـة  -مطوية– عبد اهللا اليوسف.د :العنف األسري :انظر )١٠-٦(النقاط من  )١( ص  :هـ
)١٥ -١٣.(  
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بارات السلبية بأخرى يقوم على تغيري طريقة التفكري واستبدال العوهو  ؛أسلوب اإلحياء الذايت .٣
سيزول تأثري عنفـي مـع   "بفكرة ، "جيب أن تسمع الزوجة كالمي"ل الزوج فكرة إجيابية، فيستبد
إن قاومته "لزوجة فكرة وكذلك تستبدل ا ،"بينما الكراهية الناجتة عنه ستدوم طويالًزوجيت سريعاً 
  ."إن واجهته مرة لن يكررها ثانية"بعبارة  ،"سيضربين بشدة

فصمتها الـذي   عائلتها، وإنقاذ نفسها وإنقاذإذا كان األمر ليس له حل غريه، الق طلب الط .٤
إذ  ،صحة أطفاهلا النفسية والعقلية قد ينقلب عليها وعلى ،على أسرا تعتربه خدمة ألبنائها وحفاظاً

لضرب أمهم أو ضرب  وقد يبادرون هم أيضاً، إنه سيجعل األوالد يتقبلون مع الوقت فكرة الضرب
وعلى رأسها اخلوف والقلق  ،األمراض النفسية اخلطرية وميكن أن تظهر عليهم ،جام يف املستقبلزو

  .)١(باألمان وفقدان اإلحساس
  
  :الفتيات -٣

لوحظ يف الفترة األخرية تزايد العنف ضد الفتيات؛ مما أدى إىل اهلروب، أو حماولة االنتحـار،  
على ذلك، وفيما يلي مقترحات وتوصيات لعالج وقد مر يف هذا البحث بعض اإلحصاءات الدالة 

  :هذه الظاهرة السيئة

جتسري العالقة بني الفتيات واآلباء واألمهات، وردم النفق احملفور حتت البناء األسري، وذلك  .١
  .بالتعبري عن العواطف السامية بصراحة وبألفاظ حية، كاحلب والشوق والتقدير واالحترام

الصريح، وعدم تكبيل لساا باسم العادات والتقاليد والقيم، إعطاء الفرصة للفتاة للحديث  .٢
  .تعطي الفتاة حقها الكامل يف التعبري عن مشاعرها، والدفاع عن مواقفها احلقيقةبل إن القيم 

رفع املالمة واإلهانات وتوجيه التهم، وتعويض الفتاة عن احلرمان الذي جتـده بسـبب أي    .٣
واج، أو اإلخفاق يف االختبارات، أو أي موقـف حمـرج،   ظروف تناهلا، سواء من خالل عدم الز

  .حساسة للغاية والفتاة
الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن اهللا غفار الذنوب أهم، ولذلك فإن من غري العدالة  .٤

أن تتاح الفرصة للشاب بأن تتغري نظرة اتمع له بعد أن يقع يف أخطاء شنيعة وكبرية، ومتحى كل 

                                                
  .املستشارى عدنان قاطرجي، موقع .د :- مقالة–ع ضرب الزوجة عنف وخنو )١(
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 .تبقى الفتاة ضحية له، ال تغتفر ذنوا، وال تقبل توبتها، وتظل لعنة اخلطيئة تطاردهـا سيئاته، بينما 
  .نعم هي جمرمة بفعلها، ولكن اهللا يتوب على من تاب

 أقترح دعم التدريب على فنون العالقات األسرية، وال سيما بني اآلبـاء واألوالد ذكـوراً   .٥
  .؛ لتأهيل الطرفني ملعاملة أكثر أمناًوإناثاً
وليس يف املناطق فقط، مع تزويدها باملؤهالت  ،تح مراكز محاية يف مجيع حمافظات اململكةف .٦
  .ونفسياً وتربوياً علمياً
حمافظة وقرية؛ لتدريبهن علـى حتمـل   منطقة وفتح مراكز مهارات احلياة للفتيات يف كل  .٧

  .واألكملاملسؤولية، وحسن التعامل مع املشكالت، وتدبري أمورهن، وملء فراغهن باألمجل 
؛ إلشغاهلن واستثمار طاقـان فيمـا يـنفعهن وينفـع     )العنف األسري(توظيف ضحايا  .٨

  .جمتمعان
 ،حراسة الفضيلة؛ من خالل تكوين موقف دويل عريب موحد ضد اإلعالم الفاسد املفسـد  .٩

  .الذي أهان املرأة والفتاة إهانة بالغة حني عرضها يف مشاهد مريبة وداعرة
لدى الفتيات؛ ملنحهن قوة الصرب والتحمل واالحتساب، والبعـد عـن    تقوية الوازع الديين .١٠
 .الشرور

  
  :األطفال -٤

  :أنواع اإلساءة يف معاملة الطفل
بقصد السخرية مـن   ،تلك احلركات اليت يصدرها الشخص املسيء :اإلساءة اإلشـارية  -  أ
قيمة مـا   تقليل منكإخراج اللسـان أو بعض اإلمياءات السلبية اليت توحي بعدم الرضا وال ،الطفل

  .يقوم به الطفل من جمهود حنو من يشاركونه املكان
واالستغالل اجلنسي كإنتاج صور اخلالعـة لألطفـال   ) مجاع األطفال( :اإلساءة اجلنسية  - ب
والـزواج  ) اخلتان املنهك(والتشويه اجلنسي لإلناث  ،)نترنيتاإل(ضها عرب املواقع اإلباحية يف وعر

  .النضج البيولوجي والنضج النفسي واالجتماعي قبل الوصول ملرحلة واحلمل
 ،واإلمهال التربوي ،واإلمهال البدين ،كاإلمهال العاطفي :بأنواعه املختلفة احلرمان واإلمهال  - ت

  .واإلمهال الصحي
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كالقتـل أو السـرقة أو ريـب املمنوعـات      :استغالل األطفال يف األعمال اإلجرامية  - ث
   .خطار أو املوت يف غالب األحيانلأل كاملخدرات وغريها، معرضني حيام

وجتنيد األطفال يف  ويف أعمال التسول،) عمالة األطفال: (تشغيل األطفال قبل سن العمل  - ج
  .اليت جترب أطفاهلا على محل السالح ،بعض اتمعات

  
أمناط رئيسـة من  ورغم هذه التعددية إال أنه معظم املصادر تتفق على أن هناك أربعة أنواع أو

  :عاملة األطفال؛ هيإساءة م
 إيقاع أثـر مؤمل على اجلسد، حتس"وهي   Physical Abuse :أ ـ اإلســاءة اجلسمية 

به الوصالت العصبية عن طريق الشعريات الدموية املنتشرة يف أجزاء اجلسم، وتنقلـه إىل الـذهن،   
   ."أثريهت ويرتبط به أمل نفسي إىل جانب األمل احلسي املباشر، ولذلك يتضاعف أثره، ويقوى

اعتداء من أي نـوع  ، قد تنتج عن أي -متعمدة–إصابة الطفل إصابة شـديدة غري عرضية "و
مثل الضرب بالسياط وحشو شيء يف فمه خلنق صوت الطفل، ولكم وضـرب   ،يتعرض له الطفل

كـذلك  ، لـى األرض لشديدة، والركل بالرجل، والرمي عكذلك الدفع بعنف والرجرجة ا ،الوجه
واخلنق، وشد الشعر، واحلرق بواسطة السجائر، واملاء املغلي، أو أشـياء أخـرى   القرص، والعض، 

  ." ساخنة
هي كل ما حيدث ضـرراً  "و  Emotional Abuse :)العاطفية(لنفسية ب ـ اإلســاءة ا 

رفض وعدم قبـول الفـرد،   : على الوظائف السلوكية والوجدانية والذهنية واجلسدية للمؤذى مثل
 ."، عـزلة، استغالل، برود عاطفي، صراخ، سـلوكيات غـري واضـحة   إهـانة، ختويف، ديد

  :لتايلوأشكاهلا هي على النحو ا
   .احتضانهو ـ رفض الطفل وعدم تقبيله أ

   .حىت التعليقات اإلجيابية على ما يصدر منه من سلوك جيدلطفل أو مكافأة ا ـ نقص
   .يل من شأنه أمامهمـ ديد الطفل وإخافته، ومقارنته السالبة مع اآلخرين والتقل

   .دائماً خيطئ، وتسميته ووصفه بأمساء مشينةأنه و ـ شتم الطفل ووصفه بأنه سيئ،
   .ـ لوم الطفل باستمرار ووضعه ككبش فداء يف أي مشكلة قد حتدث

مثـل   ،ما يكون مصاحباً لنوع آخر من سوء معاملة األطفـال  دائماًًإلساءة، وهذا النوع من ا
  .جلنسياإليذاء اجلسمي أو ا
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تأخذ أشـكاالً  لسباب فحسب، بل واإلساءة النفسية ال تقتصر على االزدراء أو االستهزاء أو ا
ومن ذلك التفريق يف املعاملـة بـني الطفـل     ،ومهامجة منوه العاطفي ،أخرى من شأا قهر الطفل

فاع حقوقه وحرمانه من الـد لنبذ واغتصاب وكذلك ا ،أو اآلخرين ممن يشاركونه املكان ،وإخوته
   .مما حيفز ظهور روح العداء واالنتقام لديه ضد اآلخرين ،عن نفسه

 
بني إنسان ناضج وطفـل،   وهي أي عمل جنسي :Sexual Abuse ة جلنسيج ـ اإلســاءة ا 

  :ويتضمن األشكال التالية
   .وملس وتقبيل األعضاء التناسلية للطفل ـ دعارة األطفال، ومداعبة

   .عضاء التناسلية لإلنسان الناضجـ إجبار الطفل على مداعبة األ
   .ـ تعريض الطفل للممارسات اجلنسية بني البالغني

  .ـ التلصص على الطفل للتلذذ مبشاهدته وهو عار أو إجباره على خلع مالبسه وتعريته
  .)اإلنترنت(يف  ـ تشجيع األطفال على االشتراك يف األفالم واالت واملواقع اإلباحية

  
ـا يف  عد اإلساءة اجلوتنسية من أخطر أنواع اإلساءة اليت يتعرض هلا الطفـل، وتكمن خطور

بقاء أثرها حىت بعد البلوغ؛ إذ يظل يذكرها ذلك الطفل املعتدى عليه جنسياً فتسيطر عليه مشـاعر  
بكاء شديد عندما يتحدث عن تلك اخلربة املؤملـة  خفض تقديره لذاته، ورمبا اخنرط يف الكآبة، وين
؛ )طفلـة (وحاله أهـون بقليل من لو كان املعتدى عليها جنسياً  تعرض هلا يف صغره، ليتواحملرجة ا

وبدرجة أكرب يف اجتاهها حنـو الزواج واحلمل وفكرة االرتباط بالرجـل  ألن ذلك سيؤثر مستقبالً 
   .حىت على مدى إقباهلا على احلياة ورمبا أثر ذلك

مـن  % ٢٢ربة يف اسكتلندا أن أكثر مـن  وتشري دراسة للدكتور علي الزهراين يف جامعة أدن
  . األطفال يف اململكة تعرضوا لنوع من التحرش اجلنسي؛ حبسب العينة املدروسة

عن مدى  )www.almostshar.com موقع املستشار(وقد كشف استطالع للرأي يف 
   :انتشار التحرش اجلنسي داخل األسر؛ فظهرت النتيجة التالية

  مل أتعرض لتحرش جنسي  %٤٤
  تعرضت لتحرش من األقارب  %٢٨
  من غري األقارب لتحرش تعرضت  %٢٨
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  .أي أن أكثر من نصف املشاركني تعرضوا للتحرش اجلنسي

وتشري معظم الدراسات إىل أن أصابع االام تتوجه بقوة إىل اإلعالم؛ وأفالم اجلنس اليت تقـدم  
  .والباقي من أوربا وغريها منها أمريكا، %٩٠

اجلنسية؛ يكاد يتفق األكادمييون، والنفسيون، والتربويون على أمهية التثقيـف   ويف جمال التوعية
اجلنسي، تؤيدها استطالعات صحفية عامة تؤكد أمهية الثقافة اجلنسية للصغار والفتيان، وأن تغييبها 

من األهل أن تقوم املؤسسـات   %٤٠ولكن يرى أكثر من  ن من أسباب انتشار هذا االحنراف،كا
 عمر املديفر طبيب املراهقني النفسي يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية، .دذا الدور، ويرى التربوية

  .أن املواد الشرعية ميكن أن حتمل هذا اهلم؛ عن طريق كتب الفقه واحلديث وحنومها
  

   Child Neglect :د ـ إمهال الطفل
كاستجابة تليب احتياجـات  ، يف الغالب يقصد به التقصري يف القيام مبا جيب القيام به من سلوك

بصحته العامة، كـذلك إمهـال   ال طعامه وشرابه ولباسه والعناية ومن ذلك إمه ،الطفل الضرورية
  .حاجته لالحتواء العاطفي، ومنح احلب والدفء والتدعيم اإلجيايب، وحاجته للتعليم

لوكات اليت تعرب عن درجته، مع الس وتعزى صعوبة تعريف اإلمهال إىل تداخل السلوكات اليت
  .تنتمي حتت أنواع أخرى من اإلساءة كاإلساءة النفسية والوجدانية

اجلسـمانية أو   ته األسـاس هو الفشل يف إمداد الطفل باحتياجا":وتعريف إمهال الطفل هو أنه
توفري املـأوى املناسـب أو   عدم أو  ،عدم اإلمداد الكايف بالطعام :ومن ذلك ،التعليمية أو العاطفية

أو إمهال تسـجيل   ،رفض تقدمي الرعاية الطبية أو تأخريها أو ،أو الطرد من املرتل ،الئمةاملالبس امل
أو  ،أو السماح للطفل باهلروب املتكـرر مـن املدرسـة    رحلة الدراسية املناسبة لسنه،الطفل يف امل

 سليم يف نه ال ميكن للطفل أن ينمو بشكلهلذا فإ ."بني الكبار يف املرتل أمام الطفل التشاجر والرتاع
كافة مظاهر منوه املختلفة كالنمو اجلسمي، والنمو العقلي، والنمو االجتماعي، والنمو االنفعـايل،  

املشبعة لكـل مرحلـة،    افر له االحتياجات األساسدون أن يتو ،وغريها من مظاهر النمو املختلفة
الفرصة الكافيـة للتعلـيم   املأكل وامللبس والرعاية الطبية واحلماية من األخطار، ومنح يف واملتمثلة 

   .واإلمداد باحلب واالحتواء العاطفي، وغريها من االحتياجات الضرورية
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  ٤٥

أمناط اإلساءة يتضـح أـا متداخلـة     ومن خالل التعريفات والتصنيفات السابقة ألشكال أو
بل إا  ،فحسب إن أثرها ليس جسدياًف ،لطـفل للضربفحني يتعرض ا ،ىل حد كبريإومتشابكة 

  .جسدياًلتأمل أشد من جمرد ا ك أثراً نفسياً، قد يكون وقعهستتر
بعض األحباث العلمية أثبتت أنّ  أنّ معوأكثر العائالت تتبع مبدأ العقاب بالضرب لتربية الطفل، 

قد تصـيب   ،اضطرابات نفسية وجسدية وعقلية هذه الوسيلة عدمية اجلدوى، وال ينتج عنها سوى
بل إنَّ بعضها قـد   وحيويتهم، وقد تؤثر على درجة ذكائهم، دراماألطفال، فتحد من نشاطهم وق

  .أجساد أوالدنا من عاهات وغريها يترك آثاره الدائمة على

املوجه لألطفال؛ ميارس باسم التأديب، وهو يف الواقع ظلم  )العنف األسري(ولعل أكثر حاالت 
وال  ؛ ال شـرعاً حينئـذ  هوز ضربيوقع على الطفل، وال سيما حني يكون دون العاشرة؛ فإنه ال جي

، وكثري ممن يدلون باحلقيقة يف مثل هذه احلاالت؛ يعترفون بضعف النفس، وقلة احللم، وليس نفساً
إمنا ((: ورد يف احلديث احلسن عن رسولنا صلى اهللا عليه وسلم دم؛ فقحلُّمثل التدواء لطبع الغضب 

كما ورد عنـه   ،)١())هقَّوي الشر قِومن يت ،هطَعي خلريا ومن يتحر ،العلم بالتعلم وإمنا احللم بالتحلم
وهو ما يدل داللة قاطعة علـى أن الغضـوب    ،)٢(ثالثا ))ال تغضب((: وصيته ملن استوصاه؛ قال

نفسه على ذلك، فهذا األحنف بن قيس كان من أحلم النـاس، وذكـر    ديعوم، ويستطيع أن يتحلَّ
ب وغرائب، ومع ذلك سأله بعضهم عـن حلمـه فأسـر إليـه     أعاجي أصحاب التاريخ من حلمه

وقال  ."، وإين ليصيبين من الغضب مثل ما يصيبكم لكين أتصبرملأحتا لست واهللا حبليم لكين":وقال
   ."ها أورثتين عزاً طويالً احتملت رب كلمة ذلٍّ":عروة بن الزبري

حللم واألناة؛ حـىت قـال لـه    قد فطر على ا -رضي اهللا عنه-أشج عبد القيس بينما جند مثل 
 بل اهللا((ويف رواية  ،))واألناة ،حللما :خصلتني حيبهما اهللا  إن فيك((: الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .)٣())عليهما كجبل
  

                                                
  . اجلامع صحيح يف ٢٣٢٨:  رقم حديث انظر حسن؛ وهو حديث األفراد يف رواه الدارقطين )١(
  .)٦١١٦(البخاري رواه  )٢(
  .)٥٢٢٥(داود ، والزيادة أليب )١٧(رواه مسلم  )٣(
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  ٤٦

  :ولذلك ال بد من وضع معايري خاصة لذلك
  :شروط العقاب .أ
  .هلدف من العقاب هو منع تكرار السلوك غري املرغوب فيهأن يكون ا .١
  .ن يتناسب العقاب من حيث الشدة والوسيلة مع نوع اخلطأأ .٢
  ؟أن يعرف الطالب املعاقب ملاذا يعاقب .٣
  .أن يقتنع الطالب بأنه قد ارتكب فعال يستوجب العقاب .٤
أن معاقبة التلميذ بالواجبات املدرسية يؤدي به إىل كراهية املدرس وقد ينتـهي األمـر إىل    .٥

  .إىل القضاء عليها زيادة الفوضى ال
  .ث األحقادنب أساليب التهكم واإلذالل الشخصي ألا تورجت .٦
 .حال من األحوال ألن ذلك قد يعقد األمور وال يسويها ةعدم اللجوء إىل العنف بأي .٧
  

  :جيب مراعاة الضوابط اآلتيةالبدين يف حالة اللجوء إىل العقاب 
  .التأكد من وقوع اخلطأ ومن شخص الفاعل .١
  .عدم الضرب وقت الغضب .٢
  .أذى بالطفل إحلاقعلى عدم  احلرص .٣
  .والرأس والغدد جتنب املناطق احلساسة يف اجلسم كالوجه .٤
  .عدم إيقاع العقاب البدين أمام الناس ملا يف ذلك من جرح يف الشعور .٥
 .احلرص على عدم تكرار العقاب البدين حملاذيره الكثرية .٦
  

  : عقابوعلى املريب أن يأخذ األمور اآلتية بعني االعتبار قبل إيقاع ال
 .أن العقاب البدين ضرره أكثر من نفعه .١
 .قد يزول بغياب الشخص الذي يوقع العقاب آنياأن النفع إذا حصل فإنه يكون  .٢
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  ٤٧

 .أن العقاب قد يكون حافزا للوقوع يف اخلطأ .٣
إن اخلوف من العقاب قد يدفع التلميذ للتفكري يف أساليب تنجيـه كالكـذب والغـش     .٤
 .وغريمها
 .انب السلبية للتلميذ دون األخذ بعني االعتبار اجلوانب اإلجيابيةعدم التركيز علـى اجلو .٥
  

 :يلي ما صددال أحباث التربويني وعلماء النفس يف هذاومن أبرز نتائج 

ومتـرده،   يعتقد كثري من اآلباء واألمهات أن الضرب قد يضع حداً ائياً ألخطاء طفلهم :والًأ
  .بينه وبني األهل ، بل قد يسبب تعثراً يف العالقةلكن احلقيقة أن ذلك ال يغري من سلوك الطفل

خريون إىل األ إىل العقاب يبعدون أبناءهم عنهم، إذ يعمد ونيلجأاآلباء واألمهات الذين  :ثانياً
تعطيل دور األهل يف مسـرية   يفاحلد من عالقام مع أهلهم خوفاً من العقاب الشديد، مما يساعد 

  .والدالتربية الصحيحة الالزمة لأل

 لألطفال، لكنه ال استخدام الضرب املفرط قد حيد من األعمال السيئة والتصرفات الشاذة :ثالثاً
  .ال يرشدهم إىل ما جيب القيام به حيسن وال يهذّب سلوكهم، إذ يعلِّمهم ما ال جيب القيام به، لكنه

كلَّما تقدم الولد  يمته وفعاليتهاعتماد مبدأ العقوبة غري املضبوط بشكل مستمر قد يفقد ق :رابعاً
إذا بلـغ   فيـه سابعة قد ال تؤثِّر ال فاألساليب اليت كانت تردع الولد يف سن اخلامسة أو ..يف العمر

  .احلادية عشرة من عمره

وحب الثأر مـن   استخدام مبدأ العقوبة الشديدة قد يصنع عند األبناء شعوراً بالنقمة :خامساً
 .لدهاملعاقب، وإن كان وا

ـ إذـ فاستخدام الشدة يف التربية   بنـاء،  األ وسيلة غري ناجحة، وال ميكن أن تعاجل أخطاء ن 
ألنها ليست باألسـلوب   الناشئة؛ توقد برهنت هذه الوسيلة على فشلها الذريع يف معاجلة املشكال

، وإن أدى إىل الدائياً ألكثـر سـلبيات األو   العقالين أو النهج اإلنساين الذي ميكنه أن يضع حداً
  .إيقاف السلوك السيء مؤقتا

  وما البديل عن الضرب؟ :وقد يتساءل املربون
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   :البدائل التربوية عن الضرب كثرية جدا، ولعل منها ما يلي
؛ فإن االلتفات إليها يؤكد فعلها لدى الطفل، غري املتكررة اليسريةغض الطرف عن اهلفوات  .١

 .فيستخدمها وسيلة للفت االنتباه
اخلفيف، حبيث ال يتعدى ـ لو كتب ـ سطرا أو سطرين، ولو اضـطر األمـر ال     التوجيه .٢

  .دقائق، وهو كثري ٨ـ١يتعدى 
  .، إذا تكررإظهار عدم القبول واستنكار الفعل املخالف .٣
  .أحبك، وأخاف عليك: الرقيق، الذي حيتوي على مصطلحني لعتابا .٤
  .فعها، دون أن يكثر، ألن إذا اعتاد املالمة ذهب ناللوم .٥
  .؛ دون إهانة أو تقليل من قدرهالتأنيب على انفراد .٦
  .، ويكون نادرااإلنذار .٧
: ، ويكون صادقا، ولذلك ينبغي أن يكون واضح الشرط واجلواب؛ مثـال التهديد بالعقاب .٨

  .إذا ضربت أخاك الصغري ظلما فسوف حترم يوما كامال من لعبتك
؛ مثل حرمانه من اللعب بألعابه مرضي؛ حبيث ال يتحول إىل حرمان االمتيازاتاحلرمان من  .٩

  .أو مع األوالد، أو من التفسح خارج املرتل
ملدة ال تزيد عن سنوات بإجباره على اجللوس على كرسي يف زاوية الغرفة : إلقصاءا .١٠

 معـه بشرط أال يكون  بالدقائق؛ فطفل اخلمس سنوات جيلس مخس دقائق، وهكذا؛ عمره
ويكـون  وال مغلقة، بعيدة، مضاءة، غري خميفة ، أو ة الغرفشيء يضره أو يسليه، وأن تكون 

  .لعقوبة يسأل الولد عن سبب عقوبتهذلك دون مناقشة طويلة مع الولد، وبعد ا
 .عدم تلبية بعض رغباته أو طلباته  .١١
  .ربتغرميه قيمة ما خالغرامات املالية، ب .١٢
الفعل منه  العمل الزائد؛ حبيث يقوم بتنظيف املكان الذي وسخه أول مرة، فإذا تكرر .١٣

  .يطلب منه أن يقوم بتنظيفه ومكان آخر معه
  .اليت مع فالن إىل آخر فترة حمددة مكانه يف املرتل من الغرفة ريغيت .١٤
  .أخذ األشياء إىل غرفته بزيادا، وعالج السرقة بإعطائه نقودا اإلشباع ، بعالج .١٥
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  .على ترك السلوك غري املرغوب فيه أمامه تعزيز اآلخرين .١٦
، والنظر إىل احملرمات، خروي باهللا كتأخري الصالة، وعقوق الوالدينربط الذنب األ .١٧

 .. وتناول احملرمات، وحنوها
  

 

   :ضوابط الضرب غري املربح إذا مل تفد الوسائل السابقة 
  .)ال ترفع إبطك( .١
  .بعد العاشرة .٢
 .؛ مع اجتناب الوجه واملقاتلمن اجلسم وضمن حدود معينةيف مكان آمن  .٣
  .ملة إيالما يسريا، دون أن حتدث أي ضرر يف جسمهأن تكون الضربة مؤ .٤
 .يف فترة خاصة ال دائمة .٥
، فـإن  هم، أو يعلن خطؤه عندال ميس نوع العقوبة كرامة الولد؛ كأن يضرب أمام الناسأ .٦

عله مستقبال يكره الناس ذلك ميتهن شخصية الولد، ويسقط كرامته حىت من نفسه، وقد جي
 .املهم معه، مث يفقد الثقة يف نفسهتع أو يفقد ثقته يف جمموعهم خالل

 : )١( يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل
ــحتعمـــدين  ــرادبنصـ   يك يف انفـ

  
ــة    ــيحة يف اجلماعـ ــبين النصـ   وجنـ

ــوع     ــاس ن ــني الن ــح ب ــإن النص   ف
  

ــتماعه     ــى اس ــوبيخ ال أرض ــن الت   م
ــريو   ــيت أمـ ــالفتين وعصـ   إن خـ

  
  طاعــة تعــطفــال جتــزع إذا مل    

  

                                                
  .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩اخلامسة، /ن املصطاوي، طيوان اإلمام الشافعي، دار املعرفة، اعتىن به عبد الرمحد) ١(
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  :رحات وتوصيات لعالج العنف األسري على املستوى العاممقت: املبحث الرابع
مع ـ وليس شكلية  ـ لتعامل بصورة مباشرةاواحلادث بطريقة حبثية علمية، تقييم اخلطر  .١

 ،ودعم املتضررين ومساندم ،ملواجهة املخاطر احملتملة ؛واخلطط وتطوير الربامج ،وتداعياا املشكلة
بل  ،باملشكالت وأصحاا ال بالرموز واإلشارات واإلمياءات ثقافة الوعي وتوفري التدريب ونشر

  .)١(احلقيقة للمشكلة وتبعاا باملواجهة
يف اململكـة العربيـة    )وزارة الشؤون االجتماعيـة (إنشاء دور محاية لألسرة، وقد بدأت  .٢

زيـادة عـدد   ، غري أا حتتاج إىل مزيد عناية بيف كل مناطقها اإلدارية داراً )١٨(السعودية بإنشاء 
  .العاملني والعامالت، وتأهيلهم تأهيال عاليا

ختصيص مؤسسة وطنية أو أكثر للقيام بواجب التوعية والوقاية، وقد تأسس برنامج لألمان  .٣
وإساءة معاملـة األطفـال؛    )العنف األسري(بتسجيل حاالت  األسري الوطين بالرياض، وبدأ فعالً

ومدى انتشارها يف كافة  ،نواعها املختلفةة األطفال بأوإساءة معامل )العنف األسري(لرصد حاالت 
حيث تسهم هذه املعلومات يف إعداد بـرامج التوعيـة    مناطق اململكة واإلجراءات املتخذة بشأا،

والوقاية مبنهجية علمية، وكذلك زيادة فاعلية آليات التبليغ والتدخل بالتعاون مـع اجلهـات ذات   
 .)٢(العالقة

م ب /١١٤٧١لسـامي رقـم   بناء على القـرار ا  )ألمان األسري الوطينبرنامج ا(وقد تأسس 
صـاحبة   م حتت رعايـة ٢٠٠٧، ومت تدشينه يف شهر سبتمرب ـه١٦/١٠/١٤٢٦الصادر بتاريخ 
صاحبة السمو  وحبضور ،-رئيسة الربنامج-األمرية صيته بنت عبد العزيز آل سعود / السمو امللكي

دف إجياد بيئة اجتماعية  -لربنامجنائبة رئيسة ا- زلعزين عبد اب األمرية عادلة بنت عبد اهللا /امللكي
السيما الفئـات   ،وطنية حتترم حقوق األفراد وتفعيل ثقافة ،آمنة ومتضامنة تتصدى للعنف األسري

مع التوعيـة   ،-وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة من األطفال والنساء-للعنف  األكثر تعرضاً
إضافة إىل توفري الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعيـة املتكاملـة    وات املتاحة،الشاملة عرب مجيع القن

                                                
  .املستشار، موقع الغرير أمحد نايل.د :-مقالة–إشكالية العنف واإلساءة األسرية  )١(
  .)١٤٥١١(العدد ، شريفة األمسري: صحيفة الرياض )٢(
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للتعامل األمثل  ؛ومتكني البحوث العلمية وتدريب العاملني يف هذا اال ،)العنف األسري(لضحايا 
 .)١(والفعال مع هذه احلاالت

عمل جادة؛  ، تقدم فيها أحباث وأوراق)العنف األسري(إقامة ندوات ومؤمترات حول  .٤
العنف (الذي عقد لقاء اخلرباء الوطين، حول  )برنامج األمان األسري الوطين(ومن  ،ملعاجلة الوضع

 )٧و٦(هـ ١٤٢٩مجادى األوىل  )٢و١(يف اململكة العربية السعودية، وذلك يف يومي  )األسري
  .م يف الرياض٢٠٠٨مايو 
يف  )مجعية حقوق اإلنسان(ا انطالق محالت توعية وطنية واسعة؛ كتلك اليت أعلنت عنه .٥

، نسبة للطفلة )غصون(: مكة املكرمة؛ للحد من ظاهرة العنف ضد األطفال وحماربتها؛ حتت عنوان
اليت عذا أبوها وزوجته حىت املوت، وذلك بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  .)٢(؛ لالستفادة من خرباا)اليونيسيف(
واإليذاء بأنواعه كافة، يف  )العنف األسري(ة األفراد من إطالق فرق اختصاصية يف محاي .٦

  .)٣(مجيع مديريات الشؤون الصحية يف املناطق واحملافظات السعودية
تشرين /نوفمرب ٢٥وهو يوم  ،التفاعل مع اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء حول العامل .٧

  .)٤(عاماً ٢٦الثاين من كل عام، الذي بدأ منذ 
عن طريق وضع مشروع متكامل للعقوبات املستقاة من الشريعة  ،اء األسريجترمي اإليذ .٨

منرية بنت عبد الرمحن آل .د سامي بن عبد العزيز الدامغ، و.داإلسالمية؛ وقد قام بذلك كل من 
جملس (باالستعانة بقانونيني سعوديني، وعرض على  )مؤسسة امللك خالد اخلريية(سعود، دعمته 

  .)٥(اءمبجلس الوزر )اخلرباء
األسر اليت ينتشر فيهـا   إىلتقدمي استشارات نفسية واجتماعية وأسرية لألفراد الذين ينتمون  .٩

  .لبالغات العنف األسري على مستوى اململكة ١٩١٩: ، وقد تأسس الرقمالعنف

                                                
  .)١٢٦٨٨(العدد ليلى بامهام،  :صحيفة اليوم  )١(
  .)١٦٤٤١( :العدد )م٢٠٠٨نيسان  ٩(هـ ٣/٤/١٤٢٩األربعاء  :جريدة احلياة )٢(
  .)١٦٣٤١(العدد ، )م٢٠٠٧ديسمرب  ٣١(هـ٢٢/١٢/١٤٢٩االثنني  :جريدة احلياة )٣(
  .)١٩٠٩( :العدد :وسط البحرينيةصحيفة ال )٤(
  .١٩، ص ) ١٢٦٨٠( :، العدد)م٣/٣/٢٠٠٨(هـ٢٥/٢/١٤٢٩االثنني  :جريدة اليوم )٥(
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إذا ثبت عدم  ،وجوب تدخل الدولة يف أمر نزع الوالية من الشخص املكلف ا يف األسرة .١٠
وإعطائها إىل قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة، وإذا تعذر ذلك ميكن إجياد ما  ،ككفاءته للقيام بذل

  .يسمى األسر البديلة اليت تتوىل رعاية األطفال الذين يقعون ضحايا للعنف األسري
وجود صلة بني الضحايا وبني اجلهات االستشارية املتاحة؛ وذلك عن طريق إجياد خطـوط   .١١

  .دمي االستشارات واملساعدة إذا لزم األمرساخنة هلذه اجلهات ميكنها تق
، إذ إن تعاليم الـدين  )العنف األسري( تحلماية اتمع من مشكال ؛الوعظ واإلرشاد الديين املهم

اإلسالمي توضح أمهية التراحم والترابط األسري، وهناك عدد من النصوص القرآنية واألحاديـث  
: رضي اهللا عنه، قال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   عن أنس ،ا أمهية ذلك األمرفيهتظهر  ،الشريفة

  .)١())ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا((
 .قيمتها التوعية اجلادة للمرأة وتثقيفها حبقوقها وعدم التقليل من شأا ومن .١٢

الثقة بالنفس ومتكينها  دف إىل تأهيل الفتاة وإعطائها ،وضع وتنفيذ برامج تربوية خاصة .١٣
 .هلا أكرب األثر يف نشر الوعي ؛ترامها لذااوتقوية اح

وأا  ،التوعية للطرف اآلخر بكونه الشخص املفترض بأنه يقدم احلماية والدعم للمرأة .١٤
 .الطرف األضعف

من خالل برامج توجه  ،األسرة خر داخلى تعزيز ثقافة احلوار واحترام الرأي اآلالعمل عل .١٥
 .لألسرة وللمقبلني على الزواج

خالل  ،ونقلها من الشأن العائلي إىل الشأن العام ،)العنف األسري(ظاهرة  حول نشر الوعي .١٦
  .شاملة لكل من النساء والرجال محالت توعية

ملعاجلتها  لتحديد أنواعها وأسباا وصوالً ؛إجراء الدراسات واألحباث حول هذه الظاهرة .١٧
 .ومنع حدوثها

 ،اإلرشاد القانوين والنفسي للمرأة املعنفةلتقدمي  ؛للنساء ضحايا العنف تأمني مراكز استماع .١٨
  .للمساعدة على جتاوز املشكلة من كافة النواحي ؛تأهيل للضحايا وبرامج وتقدمي خدمات

                                                
  .٥٤٤٥: صحيح رقم رواه الترمذي وهو حديث )١(
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ألا من التعبد  ؛حسن التعامل مع املرأة هلا اجلانب األهم ةمهيكما أن التوعية الدينية بأ .١٩
 .والتقرب إىل اهللا

 .ة يف قضايا التربيةعدم االعتماد على العمالة الوافد .٢٠

يف ميدان العالج، والواجب أن يشترك اجلميع يف إشاعة  وال شك أن األساليب كثرية جداً
 .الرفق بني أفراد األسرة الواحدة، وبني أفراد اتمع كلهو ثقافة احلب والتسامح والعفو
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  اخلامتة
  ...وآخرا احلمد هللا أوالً

يف أفرعهـا   يف اململكة العربية السعودية )العنف األسري(ة أن يستجلي قضي حاول هذا الكتاب
مبا يتناسب مع حجمه، والوقت املتاح له، ال مـع   ؛األسباب، واملظاهر، واآلثار، والعالج :األربعة

العلمية ليكتسب منها من أحباث ودراسات واستطالعات وأخبار صحفية؛  مستفيداًحجم القضية؛ 
  .والواقعية
فعل لفظي أو بدين أو إكراه موجـه   أي :أنه يشملللعنف األسري؛  تعريفاًالباحث  اختاروقد 

شخص يف مرتبة لاحرمان، ويعمل على وضع  أو نفسي أو إىل شخص، ويتسبب عنه أذى جسدي
 .أدىن

الدراسات احلديثة يف ) سريألاالعنف (وىل الستخدام مصطلح ألابدايات لاالقول بأن  وتبىن
يت تستخدم ضد لاعنف واإلساءة لااضي؛ وذلك لإلشارة إىل أعمال ملارن قلاسبعينات من لاكانت يف 

  .زوجاتلا
أن هذه الظاهرة ترجع إىل أسباب اقتصادية وعائلية وحضارية، بينما فرعها باحثون ظهر بو
  .إىل فروع كثرية جدا آخرون
أن من  ليست وليدة الساعة، وإمنا هي إفراز عصر كامل، أي )العنف األسري(أن ظاهرة  وتبني

؛ تراكمت منذ مراحل النمو األوىل؛ وخاصة ميارس العنف اليوم، مدفوع بدوافع داخلية شديدة جداً
الطفولة واملراهقة، مث ساعد على اشتعاهلا مؤثرات بيئية داخلية خارجية؛ جعلت اإلنسان خيسر أهم 

  .طاقاته؛ وهي القدرة على إدارة املشاعر، والتحكم القوي يف توجيهها وضبطها
التعلم واإلحباط،  :من الناحية النظرية إىل سببني رئيسيني مها )العنف األسري( بعضهمويرجع 

إذ يرى أن العنف واالستجابة بطريقة عنيفة يكويتعلمه الفرد  ،يف بعض األحيان سلوكاً مكتسباً نان
  .خالل أطوار التنشئة االجتماعية

ة كبرية يف تنشئة الوالدين العنيفني، مث غري أن الباحث دلل على أن اإلعالم يتحمل مسؤولي
  .استمرار توريث العنف يف األسرة
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ظاهرة عاملية، تقض مضاجع القادة واملختصني يف االني السياسي  )العنف األسري(وتبني أن 
  .واالجتماعي

وعلى املستوى احمللي كل الدالئل والدراسات ومراكز اإلحصاء يف الدوائر احلكومية ذات 
العنف (يف اململكة العربية السعودية، تشري إىل تزايد ظاهرة  )العنف األسري(قضية العالقة ب
  .بكل أشكاله، وأن ما يبلغ عنه ال حيكي احلجم احلقيق هلا )األسري

هروب الفتيات، الذي أصبح ميثـل   :وللعنف األسري آثار خطرية؛ ظهر للباحث أن من أبرزها
من عينـة   %٨٦رمان العاطفي تسبب يف دخول أكثر من ظاهرة أيضا جرائم الفتيات والنساء؛ فاحل

وحماولة انتحار الفتيات؛ حـىت   ،%١٤البحث سجون النساء، بينما القضايا املادية األخرى أقل من 
يف منطقة الرياض وحدها، ومن أبـرز   حالة شهرياً )١٦-١١(وصلت حاالت حماولة االنتحار إىل 

والوقوع يف حبائل اإلدمـان وتعـاطي املخـدرات،    ، بالًاستنساخ التجربة اإلجرامية مستق: آثارها
  وهروب الشباب وغريهم من املرتل، وزيادة فرص االحنراف لألطفال الذي يتعرضـون لإلسـاءة  

قـد يـؤدي إىل   ، وهلألاوبني  همبين عالقةلاتعثراً يف الضرب املربح لألوالد يسبب  ، كما، كمامستقبالًمستقبالً
  .راسةالتخلف الدراسي، وغري ذلك مما فصل يف الد

 )العنف األسري(وظهر يف الفصل املعقود للعالج أن من أبرز ما حيتاجه اتمع للحد من ظاهرة 
رفـق يف  لاإشاعة ثقافة ، وتمع وبني األقارب خصوصاًالرفق يف انشر الوعي الشرعي بثقافة  :هو
  .ألسر األكثر تفامها هي األكثر استقراراً، وظهر أن ابشكل عام بيوتلا

عة اإلسالمية وهدي النيب صلى اهللا عليه وسلم وسريته العطرة مملوءة مبعـاين الرفـق   فإن الشري
العودة إىل النبع النبـوي  واحلث عليه ومتثله يف التعامالت كلها مع النفس واألقربني واآلخرين، وإن 

هللا الصايف هو خري سبيل للحد من العنف األسري يف بيوت املسلمني؛ ألم ميكن أن خياطبوا بقول ا
 .وقول رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فيستجيبوا تعبدا وحبا

وهم  :الثالث األسس التفصيلية للتعامل مع الفئات اليت يقع عليها العنف يف املرتلوأبرز املبحث 
  .األطفالاملسنون، والزوجة، والفتيات، و

على املسـتوى   )العنف األسري(توصيات لعالج القترحات وامل على أبرز املبحث الرابعمث ركز 
العنـف  (إطالق فرق اختصاصية يف محاية األفـراد مـن   ، وإنشاء دور محاية لألسرةالعام؛ ومنها 

ـ  الوعظ واإلرشاد ال  هعواإليذاء بأنوا )األسري العنـف  ( تكالديين املهم حلماية اتمع مـن مش
 .رتبة عليه، يشمل العقوبات املتجترمي اإليذاء األسري عن طريق وضع مشروع متكاملو ،)األسري
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  .البحث؛ لعل اهللا أن ينفع به، رغم التقصري احلاصل لربكة يف هذاآمل أن يتفضل اهللا علي با
واحلمد هللا الذي يسر وأعان، وعليه ـ سبحانه ـ التكالن، وصلى اهللا وسلم على سـيدنا    

  .ونبينا حممد وآله
  احللييبن سعود بخالد .د                                                         

  املشرف العام على موقع املستشار                                                       
                    www.almostshar.com 
  

  ٠٥٠٥٩٢٠٢٠٦//khh40@yhoo.com//٨٨٧٦/ب.ـ ص ٣١٩٨٢األحساء ـ 
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  املصادر
، ورقة عمل مبؤمتر حنو بيئة خاليـة مـن   ليلى الصايغ :أثرها على الطفل… أشكاهلا … مظاهرها … اإلساءة  §

  .م٢٠٠١العنف لألطفال العرب، عمان، نيسان 
  .عبد العزيز بن عبد اهللا الدخيل.د: إساءة معاملة األطفال تلمس األسباب والظروف §
 .)م١٩٧٩(هـ١٣٩٩ساس البالغة حملمود الزخمشري، دار صادر ـ بريوت، أ §

  .ستطالع للرأي يف موقع املستشار عن مدى انتشار التحرش اجلنسي داخل األسرا §
  .، موقع املستشارالغرير أمحد نايل.د: -مقالة-إشكالية العنف واإلساءة األسرية §
-احمليميـد    الكـرمي  عبـد  سليمان .د: -ورقة عمل يف مؤمتر اإلساءة إىل األطفال-أين؟ إىل .. االامأصابع  §

رئيس مركز الطب االتصايل األكادميي، رئيس برنامج محاية الطفولة  -استشاري أمراض األطفال والعناية املركزة
  .مبستشفى القوات املسلحة بالرياض

  .هـ١٣/٤/١٤٢٦جملة املستقبل، : -حتقيق صحفي-فالنا أفالم العنف واجلرمية واجلنس تسيطر على عقول أط §
 :جملة الشقائق -باحث ومستشار ثقايف-إمساعيل حسني أبو زعرتنة : -مقالة-األلعاب االلكترونية وواقع أطفالنا §

 .)م  ٢٠٠٢سبتمرب ( هـ ١٤٢٣، رجب )٦١( :العدد
  .لسيف، عنيزةحممد بن إبراهيم ا.د :التربية اجلنسية يف اململكة العربية السعودية §
ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة للطاهر أحد الزاوي، دار املعرفة ـ بريوت، ودار   §

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩الكتب العلمية ـ بريوت، 
  :جريدة احلياة §

  .)١٦٣٤١(، العدد )م٢٠٠٧ديسمرب  ٣١(هـ٢٢/١٢/١٤٢٩حتقيق صحفي، اإلثنني / ١
  .)١٦٤٤١(العدد ) م٢٠٠٨نيسان  ٩(هـ٣/٤/١٤٢٩األربعاء حتقيق صحفي، / ٢
  .)١٦٣٥٨(العدد ) م١٧/١/٢٠٠٨(هـ١٧/١/١٤٢٩حتقيق صحفي، اخلميس / ٣
  .)١٦٤٤٤(العدد ) م٢٠٠٨إبريل / ١٢(هـ٦/٤/١٤٢٩حتقيق صحفي، السبت / ٤
 :جريدة املدينة §

فربايـر   ١٥(هـ٨/٢/١٤٢٩معة ، نعيم متيم احلكيم، اجل-حتقيق صحفي-هروب الفتيات ) ملحق الرسالة(/ ١
 .)م٢٠٠٨

  .)١٦٣٧٦(حتقيق صحفي، العدد / ٢
 :جريدة اليوم §

  .)م٣/٣/٢٠٠٨(هـ٢٥/٢/١٤٢٩ حتقيق صحفي، االثنني/ ١
  .هـ٦/٣/١٤٢٩حتقيق صحفي، اجلمعة / ٢
  .)١٢٦٨٨(العدد  ،حتقيق صحفي، ليلى بامهام،/ ٣
، -جتماع جبامعة اإلمـام حممـد بالريـاض   وكيل قسم اال-حتقيق صحفي، مشاركة عبد ايد طاش نيازي / ٤

  .هـ٦/٣/١٤٢٩اجلمعة 
 .م١١/٣/٢٠٠٨حتقيق صحفي، نشر بتاريخ  :اجلزيرة نت §
  .حممد السيف، عنيزة.د: -دراسة على سجينات اململكة العربية السعودية-احلرمان العاطفي §
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 .ر اإلساءة إىل األطفالمسفر القحطاين، ورقة عمل يف مؤمت.د: -مقالة–خربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة  §
 .، موقع املستشارالقصري حصة حممد.أ: -مقالة-خطوات حنو جماة العنف §
  .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩اخلامسة، /يوان اإلمام الشافعي، دار املعرفة، اعتىن به عبد الرمحن املصطاوي، طد §
 .دار السالم، الرياض :سنن أيب داود §
  .الرياض ،مكتبة املعارف :سنن الترمذي §
  .عبد الرمحن بسيوين.د :سيكلوجية اجلنوح §
 .دار السالم، الرياض :صحيح اإلمام البخاري §
 .دار السالم، الرياض :صحيح اإلمام مسلم §
  .)١٤٥١١(حتقيق صحفي، شريفة األمسري، العدد  :صحيفة الرياض §
  .)١٩٠٩(العدد : -خرب–صحيفة الوسط البحرينية  §
  .ى عدنان قاطرجي، موقع املستشار.د: -مقالة–ضرب الزوجة عنف وخنوع  §
أعدها بتلكيف من وزارة الشؤون االجتماعية فريـق  : -دراسة ميدانية-ظاهرة العنف يف اململكة العربية السعودية §

عبد العزيز طاش نيـازي،  .صاحل بن رميح الرميح، وأ.ف، دعبد اهللا بن عبد العزيز اليوس .د: علمي، يتكون من
  .)م٢٠٠٥(هـ١٤٢٦وصدرت عام 

  .موقع املستشار: -خرب-٢٠٠٦العنف األسري املوجه ضد املرأة يف مدينة الرياض عام  §
  .سال سيفري، مكتبة جرير.د: كيف تكون قدوة حسنة ألوالدك §
  .)١٧(العدد ) م٢٠٠٧إبريل (هـ ١٤٢٨حتقيق صحفي، ربيع األول  :جملة حقوق §
 .دار ومكتبة اهلالل، بريوت :مقدمة ابن خلدون §
 .حملمد قطب، دار الشروق، لبنان :منهج التربية اإلسالمية §
، ورقة عمل مبؤمتر حنو بيئة خالية من العنـف لألطفـال   حممود حممد مصري :العرب حنو بيئة ال عنيفة لألطفال §

  .م٢٠٠١العرب، عمان، نيسان 
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    .املقدمة

    .تعريف العنف، وبداية إطالق املصطلح: متهيد

  :أسباب ظاهرة العنف األسري: الفصل األول
  .ـ األسباب األساس١
  .ـ األسباب املفصلة٢

  

  :مظاهر العنف األسري وآثاره: الفصل الثاين
  .العنف األسري ظاهرة عاملية .١
  .حجم الظاهرة يف اململكة العربية السعودية .٢
  .عنف األسرياآلثار املترتبة على ال .٣

  

  :توصيات وعالج لظاهرة العنف األسري: الفصل الثالث
تمـع وبـني   الرفق يف انشر الوعي الشرعي بثقافة  :املبحث األول
  :األقارب خصوصا

  :ـ الرفق بالوالدين١
  :ـ الرفق بني الزوجني٢
  : ـ الرفق مع األوالد والبنات خاصة٣
  :ـ الرفق مع اخلدم٤
  :نيـ الرفق مع سائر املؤمن٥

  :بشكل عام بيوتلارفق يف لاإشاعة ثقافة أسس  :املبحث الثاين
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األسس التفصيلية للتعامل مع الفئات اليت يقع عليهـا   :املبحث الثالث

  :العنف يف املرتل
واجبات اجتماعية واقتصادية جتب على الولد يف حالـة  : املسنون .١

  .حاجة والديه لذلك؛ منها
العوامل اليت تدفع الزوجة تهأسباب ضرب الزوج لزوج:الزوجات .٢

  .إىل السكوت عن الضرب، العالج
  .كيف جنسر العالقة بينهن واألسرة: الفتيات .٣
 .أنواع اإلساءة يف معاملة الطفل: األطفال .٤

مقترحات وتوصيات لعالج العنف األسـري علـى   : املبحث الرابع
  .املستوى العام

    .اخلامتة

    .املصادر
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