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املنزلي، أو أخبرتك إحدى السيدات بتعرضها للضرب من قبل 
شريكها أو زوجها، توجهي لالستشارة ملعرفة كيفية التصّرف 

لتقدمي املساعدة الالزمة في مثل هذه احلاالت.

في حال سنحت لك الفرصة بالتكّلم مع سيدة تتعرض للعنف 
املنزلي قومي بتقدمي املعلومات الالزمة لها عن مراكز تقدمي 
االستشارات و جهات تقدمي املساعدة في حاالت التعرض 

للعنف. فمن احملتمل أاّل تقبل عرض املساعدة فورا، ولكنها سوف 
توافق عليها عندما تكون جاهزة و مستعدة هي وأبناؤها للحصول 

على هذا الدعم. قد يكون من الصعب أحيانا انتظار الضحية 
لطلب املساعدة بنفسها، هنا يجب التدخل من اخلارج ملصلحة 
األطفال. يجب أن تكون حماية الطفل هي قمة األولويات في 

مثل هذه احلاالت. 

فاخلط الساخن ل BIG ومراكز تقدمي اإلستشارة للمرأة واخلط 
الساخن حلماية الطفل ومديرية الشباب ومراكز تقدمي اإلستشارة 

للرجال املستخدمني للعنف  وغيرها تدعم املرأة واألطفال والرجال 
في طريقهم للحصول على مستقبل خاٍل من العنف، حيث ميكن 

االتصال هاتفيا  بكل هذه املراكز واحلصول على االستشارة من 
دون احلاجة إلى البوح بأسمائهم.

ال ميكن التماس العذر للعنف 
في كثير من األحيان يحاول األشخاص العنيفون تسويغ )تبرير( 

جلوئهم للعنف على أنه " زلّة " أو أنهم يحّملون ضحيتهم 
املسؤولية اجتاه ما حصل حني يدعون بأن الضحّية هي التي قامت 
باستفزازهم. فالشخص املُعتدي هو الذي يتحمل دائما مسؤولية 

العنف، و التوابع الناجتة عنه على الضحّية. 

تقدمي املساعدة للمرأة التي تتعرض 
للعنف في عالقتها مع الرجل 

من الصعب على السيدات اللواتي يعشن عالقات يسودها العنف 
أن يطلنب املساعدة. إما خوفا على تفكك العائلة أو خوفا من 
أن يتم أخذ أطفالهن منهن. هؤالء السيدات قد تأقلمن عبر 

السنني على وضعهن، وفقدن األمل باحلصول على حياة خالية من 
العنف. بعضهن يعتمدن اعتماداً ماديًا كليًا على أزواجهن، وال 

يستطعن االعتماد على أنفسهن لتسيير أمور حياتهن العادية. 
ومن جهة أخرى هناك سيدات ال يعرفن حتى بوجود جهات تقدم 

املساعدة في حال تعرضهن للعنف املنزلي.

حماية األهل املتعرضني للعنف هي 
بحد ذاتها حماية للطفل 

وأفضل حماية ممكن أن نقدمها للطفل تكون بتقدمي املساعدة 
لألهالي املتعرضني للعنف، فلو كنت تعرفني طفال ضحّية للعنف

BIG اخلط الساخن
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 يقدم املساعدة لألمهات و أطفالهّن
.املتضررين من العنف املنزلي

اآلن ميكن االتصال على مدار الساعة
 وحتى الثانية عشر مساءاً بعد منتصف
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اخلط الساخن حلماية األطفال 
)Hotline Kinderschutz(

لألشخاص القلقني على سالمة أطفالهم
ميكن االتصال على مدار الساعة
رقم الهاتف: 030/610066 

مراكز تقدمي اإلستشارة للرجال 
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مراكز تقدمي الإلستشارة و جهات تقدمي املساعدة في حاالت العنف املنزلي: 



 سبع نقاط جوهرية للوقاية من العنف
 المنزلي

 يحق لك أن تغضب!
 لطالما ُعَدّ الغضب شيئا سلبيا فهو مطلق العنان للعدوانية و السلوك

 المدمر. حاولي أن َتِصلي مع طفلك إلى طرق للتعامل مع غضبه،
 والتنفيس عنه من دون تعريض أي شخص لألذى، أو تدمير أي

 شيء من حوله. عندما يتعلم األطفال َتَقُبّل الغضب كشعوراً طبيعيًا
  و التعبير عنه بشكل بناء فإن ذلك يقلل من احتمالية استخدامهم

العنف.

اإلنصاف في الشجار!
 الشجار والنزاع موجود في كل صداقة وعالقة ولكن البد أن يبقى

 أطراف الشجار منصفين في تعاملهم، وإال شعر أحد الطرفين
 باإلساءة. لذلك شجعي طفلك على االلتزام بقواعد الشجار، ومثال

  ذلك: إتاحة المجال للطرف اآلخر بإكمال ما يريد قوله، و العمل
معا على استخدام إستراتيجيات خالية من العنف لحل المشكلة.

العنف مرفوض!
 ال يوجد هناك أي تبرير للعنف، فهو ال يقود إلى حل المشكلة،

 بل يخفيها ولكن على حساب اآلخرين. من يلجأ للعنف يتحمل
 وحده مسؤولية إيذاء اآلخرين. ويجب أن يكون يومك تربويا

 تعليميا، هذا يعني: أن تكوني قدوة حسنة لطفلك  من خالل
 عدم استخدام العنف وسيلة للتربية فتكوني الَمثل الذي يحتذي
 به الطفل ويتطّلع إليه. وفي حال وجود شجار عنيف بين األطفال

  يجب الّتدخل الفوري لفض النزاع، ومحاولة البحث سويا عن حل
للمشكلة.

العنف بين اآلباء يّضر باألبناء!
إن النمو المتصاعد للعنف في المحيط العائلي يضر باألطفال. 

فعند بداية ظهور العالمات األولى للعنف في عالقتك بالشريك أو 
وجوده في محيطك بين األقرباء واألصدقاء، قومي بطلب المساعدة 

بالوقت المناسب لتحصلي على االستشارة الالزمة. كما أنه من 
المهم أيضا تزويد األطفال وحسب الفئة العمرية بالمعلومات. 

 التوضيحية الكافية حول العنف المنزلي وتعريفهم بالجهات التي
تقدم المساعدة في هذا المجال.

العنف الذي يحدث بين اآلباء ليس ذنب األطفال!
 إن استفزاز الطفل وإزعاجه للشخص البالغ ليس مبرراً كافيا

 الستخدام العنف ضّده أو للتعدي على شريكته. هذه الرسالة
 مهمة جدا، و يجب أن توصل للطفل، فقد أثبتت التجارب كيف

 أن الطفل يشعر بالذنب إزاء العنف الموجود في أسرته، و يقوم
بتحميل نفسه المسؤولية لما حصل. فيجب أن نّخلص األطفال من

عقدة الذنب هذه. 

 أفصحوا عن أسراركم العائلية السيئة!
 لطالما نظرنا إلى العنف المنزلي على أنه سر من أسرار العائلة وشأن

 من شؤونها الخاصة و"اإلفصاح عنه" يعّد إفشاء ألسرار العائلة. هذه
 الطريقة ستزيد من معاناة الطفل بشكل مضاعف. فمن المهم أن
  يتعلم األطفال أن اإلفصاح عّما يثقل عليهم من أسرار وهموم هو

أمر مشروع.

 لألطفال الحق في الحصول على الدعم و المساعدة!
 إن العيش في منزل يسوده العنف األسري يعرض األطفال لإلساءة
 النفسية والروحية، ويشكل خطراً على تكوين شخصية الطفل.
  فهؤالء األطفال لهم الحق في الحصول على الدعم و المساعدة

للقضاء على مشكلة العنف التي يتعرضون لها.

 تقول معّلمة الفصل، بعد تطبيقها للمشروع الفصلي "العنف
 يحصل على البطاقة الحمراء": "لقد  طرأ تطور ملحوظ على
 الجو العام للفصل منذ اليوم الثاني لبداية المشروع الفصلي.

  فعلى سبيل المثال: بدأ األطفال يذّكرون بعضهم البعض بقواعد
الشجار.



 يضطر األطفال في بعض األحيان إلى معايشة مشاهد ضرب آبائهم
 ألمهاتهم، وإساءتهم لهّن، وسماع صراخهّن وتأوهاتهّن في أنحاء

 الشقة كلها. ويبقى األطفال قلقين على أمهاتهم، ويحاولون
 التدخل لحمايتهّن من هجمات العنف التي يتعرضن لها. ويكون

 أطفال هذه العائالت في حال من الخوف الدائم على أنفسهم،
  وعلى أخوتهم من أن يتعرضوا هم أيضًا لإلساءة الجسدية أو

النفسية نفسها التي تتعرض لها أمهاتهم، وهذا ما يحدث فعال.

 غالبا ما يشعر األطفال المعرضون للعنف المنزلي بالذنب و
 بالمسؤولية اتجاه ما يحدث عند عائالتهم من عنف. فتجدهم

 يلتزمون الصمت أمام ما يدور في منزلهم، وال يتجرؤون على
 إفشاء األسرار العائلية: إما خوفا على سمعة ذويهم، أو خجال من

 تصرفاتهم، أو أنهم ال يجدون الكلمات المعبرة التي تصف ما
 يمرون به و يعايشونه. وهم أيضًا يخافون من انهيار العائلة في حال

 أفشوا "األسرار العائلية" الخاصة بهم. فشعور الطفل بالعجز اتجاه
 ما يحصل، والتفكير الدائم بما يعايشونه من عنف في المنزل

  سوف يقودهم إلى مشاكل سلوكية من مثل: تراجع تحصيلهم
الدراسي والتصرف بعدوانية اتجاه اآلخرين واالكتئاب النفسي.

وبحسب المادة 1631 يمنح القانون المدني األطفال
  كّلهم الحق في تربية خالية من العنف. حيث تترك تجربة 
التعرض للعنف المنزلي آثارها المدمرة على نفسية الطفل.

العنف يستمر مع الشخص

 يتعلم األطفال مما تعودوا على معايشته بشكل يومي:
 فإذا ُوجد األطفال في بيئة أسرية يمارس فيها العنف دون
 اتخاذ أي إجراء لمنعه، فإنهم يعتادون على وجود العنف

 في حياتهم، ويعدونه أمرا طبيعيا ويقبلون به كوسيلًة فّعالة
  يستعملونها لتحقيق وتنفيذ رغباتهم على حساب األضعف

منهم.

 ولتجاوز الشعور بالعجز الذي ينمو بداخل أطفال هذه األسر،
 يتطور لديهم نوع من الشعور العدواني، ويبدؤون باستعمال

 العنف حتى يحققوا ذاتهم ويفرضوا أنفسهم. وفي الغالب
  ينمو معهم هذا التصرف والسلوك العدواني‘ ويرافقهم حتى

 في عالقاتهم وهم أشخاص بالغون.

 ويتأّثر بعض األطفال بشكل مختلف عن غيرهم، حيث
 يصابون بحالة من الخوف والذعر ويلجؤون إلى االختباء، و
  االنطواء على الذات، واالنعزال عن محيطهم. وتجدهم في

عالقاتهم متقبلين للعنف، خاضعين لغيرهم.

 وبذلك نرى أن العنف بين الوالدين يشكل  عبئًا على حياة
 األطفال اليومية، وعائقًا أمام تطورهم ويستمر هذا التأثير على

 عالقاتهم عندما يصبحوا شبابًا و بالغين. و هكذا فإَنّ تأثير
  العنف الذي عايشوه يمتد ضمن ظروف معينة من جيل الى

آخر. من أجل ذلك يجب أن تتوقف دائرة العنف هذه.

BIG للوقاية تُظِهر "البطاقة 

احلمراء" للعنف املنزلي

 الحماية من العنف المنزلي لها جانبان: الجانب األول
 هو الوقاية وفيه يتعلم األطفال منذ الصغر كيفية مواجهة

 المشاكل وعالجها دون اللجوء إلى العنف. وتكون احتمالية
 استعمالهم لهذا األسلوب الخالي من العنف في عالقاتهم
 الشخصية فيما بعد كبيرة. أما الجانب الثاني فيتمثل في

 الشرح التوضيحي المناسب لكل فئة عمرية في كيفية
  التصرف في حال تعرضوا هم أو آخرون للعنف المنزلي، وما

هي الجهات التي يتوجهون إليها لطلب المساعدة.

ى هذان الجانبان من خالل العمل مع األطفال في  وُيَغَطّ
 المشروع الصفي )العنف يحصل على البطاقة الحمراء( مع

  تعريفهم بالنقاط السبع الجوهرية، وحث األطفال على األخذ
بها بعين االعتبار في حياتهم اليومية.



"توجد في بعض األحيان كدمات زرقاء اللون على
 أنحاء متفرقة من جسد والدتي، تقول بأنها ناجمة 

  عن وقوعها، ولكن عند حلول الليل أسمع كيف
  يبرح والدي والدتي ضربا".

أولياء األمور األعّزاء،

 هذه المقولة صدرت عن جيمي، الفتى ذي اإلثني
 عشر عاما عن دوره في فيلم "هل تعرف هذا أيضا؟

 "ونحن نسأل أنفسنا: كيف يتصرف جيمي في مثل
 هذه المواقف؟ لماذا ال تنفصل والدته عن والده الذي
 يضربها باستمرار؟ هل جيمي هو الوحيد الذي يعايش

 مثل هذا الوضع أم أن هناك حاالت أخرى مشابهة؟

لألسف أن الوضع الذي يمر به جيمي ليس حالة 
استثنائية، فقد أثبتت الدراسة التي قدمتها وزارة 

الشؤون العائلية والمسنين والنساء و الشباب بأن كل 
سيدة من أربع سيدات تتعرض على األقل مرة واحدة 
في حياتها للعنف الجسدي والجنسي، أو أحدهما، 

من قبل زوجها أو شريكها في العالقة. وأكثر من نصف 
هؤالء السيدات ِعْشن، أو مازلن يعشن، مع أطفالهن.

 وما نسبته 91% من حاالت العنف التي تمارس في إطار
 عالقة الشراكة هي التي يمارسها الرجال ضد النساء.
 وهذا هو ما يسمى بالعنف المنزلي. وال يكاد يخلو
  مجتمع باختالف ثقافاته و شرائحه من أشكال العنف

المنزلي، وأوجهه المختلفة.

  أشكال العنف المنزلي:

I العنف الجسدي:  
  يتمثل في األنماط السلوكية المسببة جميعها لأللم
 ، مثل: الضرب، والخنق، والصفع، والدفع من على

درجات السلم، والقذف بأجسام مختلفة.
العنف الجنسي:  

  وذلك بإكراهها على ممارسة الجنس رغما عنها،
و يشمل تعرضها لالغتصاب.

I العنف النفسي:  
 ويندرج تحت هذا العنف اإلهانات اللفظية،

 والشتم، والتهديد و اإلذالل اللفظي، وخطف
 األطفال من أمهاتهم، ومنع المرأة من زيارة

 أقربائها وأصدقائها. وفي حاالت بعد االنفصال
 يظهر ذلك عن طريق المطاردة والمالحقة

  المستمرتين، والمراقبة من كثب، وإزعاجها
بالمكالمات الهاتفية، و تهديدها من خاللها.

I العنف االقتصادي:  
 االعتماد المالي الكلي على الطرف اآلخر، ومثال

 ذلك: التحكم في مصروف المنزل، والتدقيق
  على المصاريف كافة، ومنع الزوجة من العمل في

بعض الوظائف.

األطفال يعانون من آثار العنف املنزلي

 "تقول سابينا ذات األحد عشر عاما: لقد آلمني كيف
تعرضت أّمّي للضرب، لقد ارتعش كل شيء في 

جسمي خوفا وألما".



رسالة إلى أولياء األمور
حول العنف املنزلي

م املساعدة والدعم للنساء وألطفالِهّن عند وقوع العنف املنزلي ُيقِدّ


