




كيف أحمي نفسي من العنف األسري خالل جائحة كورونا

بالشراكة مع وبتمويل من

المركز الفلسطيني لإلرشاد
Palestinian Counseling Center



وقــف ســعدون أمــام شــباك غرفتــه حزينــً علــى غيــر عادتــه، ســعدون الطفــل المحبــوب الــذي اعتــاد 
ــه  ــدو علي ــوم يب ــن الي ــون، لك ــام الكرت ــاهدة أف ــلية ومش ــب والتس ــب اللع ــً يح ــه فرح ــع رؤيت الجمي

الحــزن والقلــق.

وفجأة طرق أحدهم باب غرفته.

سعدون: من على الباب؟
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ــي  ــه الت ــا جدت ــعدون، وإذ به ــة س ــاب غرف ــح ب ُفت
يحبهــا كثيــرا تقــول: كيــف حالــك يــا ســعدون، 
لقــد إشــتقت لــك كثيــرا، وأحضــرت لــك هديــًة 

ــدًا. ــا ج ــتفرح به س

وعلــى غيــر عادتــه لم يركض ســعدون  الســتقبال 
جدتــه، ولــم يســألها عــن الهدية.

اســتغربت الجــده مــن رد فعــل ســعدون وســألته: 
مابــك يــا ســعدون؟ 

الحظــت الجــده وجــود كدمــات علــى يد ســعدون، 
كمــا أنهــا الحظــت حزنه الشــديد. 

إقتربــت الجــدة مــن ســعدون وقالــت: مــاذا حصــل 
يــا ســعدون، لمــاذا تشــعر بالحــزن يــا عزيــزي؟ 

أخبرني وليكن هذا سر بيننا

انهمرت دموع سعدون وبدء بالبكاء.



هــدأت الجــدة مــن روع ســعدون فقــال: أنــا ال أشــعر 
باألمــان فــي المنــزل يــا جدتــي، والــداي يتجــادالن 
أبــي  ألن  بينهمــا  المشــاكل  وزادت  دائــم  بشــكل 
تــرك العمــل منــذ بدايــة أزمــة كورونــا وأصبــح عصبيــا 
جــدا، وليلــة البارحــه عــاد والــدي متأخــرا وبينمــا كان 
يتجــادل مــع والدتــي كنــت أريــد أن أســأله ســؤاال 
ــام  ــي، وق ــيء وغب ــل س ــت طف ــال: أن ــي وق ــرخ ب فص
بمســك يــدي بشــده وأوجعنــي كثيــرا. لقــد شــعرت 
بالخــوف وشــعرت وبــأن والــدي ال يحبنــي يــا جدتــي 

ــي. ــي أبك ــس بغرفت ــا جال ــة وان ــذ البارح ومن

الجــدة : أنــا أشــعر بألمــك يــا صغيــري، لكــن هــل 
هــذه أول مــرة ؟

ســعدون: كا يــا جدتــي، كثيــرا مــا يعنفنــي أبــي 
لكننــي ال أخبــر أحــدًا.

الجــدة: ال تخــف يــا عزيــزي، أنــت شــجاع ألنــك أخبرتني 
، سأســاعدك اليجــاد حــل ولمنــع األذى عنــك فأنــت 

لســت مذنبــً.
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 أطفالنا األعزاء

ما الذي تعرض له سعدون ؟ ماذا تسمونه ؟
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ــاه  ــاألذى تج ــا ب ــبب لن ــا يتس ــو كل م ــف: ه العن
صحتنــا أومشــاعرنا أوأجســادنا، وقــد يكــون العنف 
ــور  ــات والكس ــل الكدم ــر مث ــح وظاه ــكل واض بش
والجــروح، أو عنــف غيــر ظاهــر مثــل األلــم النفســي 
أو العاطفــي وهــو العنــف الــذي يشــعرنا بالحــزن أو 

الخــوف أو القلــق.

يحصــل  الــذي  المــكان  هــي  العائلــة 
والحــب  الطمأنينــة  علــى  االطفــال  منــه 
ولكــن  والتوجيــه،  والتعليــم  والتقديــر 
االســرة  تتعــرض  االوقــات  بعــض  فــي 
جائحــة  مثــل  صعبــة  وظــروف  لمواقــف 
كورونــا، هــذه الضغوطــات قــد تؤثــر علــى 
قــدرة األهــل علــى إيجــاد طــرق للتكيــف 
والتأقلــم بشــكل مناســب معهــا مــا قــد 

ألطفالهــم. تعنيفهــم  الــى  يــؤدي 

فما هو العنف األسري  يا أطفال؟

ــد  ــذي ق ــف ال ــواع العن ــد أن ــو أح ــري ه ــف األس العن
ــزل. ــل المن ــرة داخ ــراد االس ــد اف ــا اح ــرض له يتع

قــد يتعــرض بعــض األطفــال الــى اإليــذاء الجســدي 
أفــراد  أحــد  قبــل  مــن  الجنســي  أو  النفســي  أو 
االســره  بشــكل خفــي أو واضــح والــذي يهــدد أمــن 

وســامة الطفــل.
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مــن هــم األشــخاص الذين قد يســببون 
العنــف األســري للطفــل ؟ ومــا هــي 

ــكاله؟ أش

1 - قــد يتعــرض االطفــال للعنــف األســري  مــن 
أي شــخص يقــوم برعايتهــم  مثــل األبويــن أو 
األخــوة أو األعمــام أواالخــوال أوالجــد أو الجــدة 
أصحابهــم  أو  العائلــة  افــراد  مــن  غيرهــم  او 

ومعارفهــم.

2 - قــد يشــمل العنــف األســري الضــرب والعقــاب 
الطفــل،  مــن  الســخرية  والنفســي،  الجســدي 
توفيــر  أو  رعايتــه  فــي  التقصيــر  أو  االهمــال 
مــن  والنمائيــة  والصحيــة  الطبيــة  احتياجاتــه 
مــأكل ومشــرب وملبــس أو اســتغاله فــي أعمال 

تفــوق طاقتــه.

وقــد  وأســرتهم  أهلهــم  األطفــال  يحــب 
يمنعهــم هــذا الحــب  مــن اخبــار آخريــن 
عــن تعرضهــم للعنــف، لكــن مــن الضــروري 
أن نعــرف أن تعنيــف الطفــل هــو أمــر ســيئ 
وخاطــئ ال ذنــب للطفل فيه وعلينــا ايقافه.



إذا تعرضت للعنف داخل المنزل وأيضا في ظروف أخرى  
خالل أزمة كورونا اتبع اإلرشادات التالية: 

1 - البحث عن مصادر الدعم، فلنسأل أنفسنا كأطفال من يستطيع مساعدتنا؟

 من نستطيع إخباره عن تعرضنا لإليذاء؟من لديه القدره على االستماع لنا ومساندتنا.

2 - نتوجه للشخص الداعم ونطلب المساعدة في إيقاف العنف واإليذاء الذي نتعرض له.

3 - إذا كنا على تواصل مع مرشد/مرشدة أو أحد المعلمين/ات المدرسه نطلب الدعم  منهم. 

4 - تذكر أنك لست مذنب، ثق بنفسك وقم باالباغ اليقاف العنف.

 5 - يجب أن نعلم يا أطفال أننا إذا تعرضنا للعنف قد نشعر بالحزن أو القلق أو الخوف وهذه
 المشاعر طبيعيه يشعر بها كل االطفال إذا تعرضوا لإليذاء.

6 -تجنبوا الشخص المعنف باإلبتعاد عن مكان تواجده إن أمكن لحين شعوركم باالمان.

7 - طلب المساعدة من الجهات القانونية أو االتصال على أرقام الطوارئ 
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