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 تأثير اإلرهاب عمى سيكولوجية الطفل في العراق
 مد تركي خثيمح                محمد فمسطين حمزة

 كمية العموم /جامعة ذي قار  
 :المقدمة

، آلثرىا الخطير عمى أمف الدوؿ واستقرارىا حظيت ظاىرة اإلرىاب باىتماـ الشعوب والحكومات في شتى إنحاء العالـ    
فاإلرىاب ظاىرة إجرامية منظمة تيدؼ إلى خمؽ جو عاـ مف الخوؼ والرعب والتيديد باستخداـ العنؼ ضد األفراد 

الممتمكات ؛ ما يعني إف ىذه الظاىرة الخطيرة تيدؼ إلى زعزعة استقرار المجتمعات والتأثير في أوضاعيا السياسية و 
مشروع ، و القاسـ المشترؾ لإلرىاب، وضرب اقتصادياتيا الوطنية عف طريؽ قتؿ األبرياء وخمؽ حالة مف الفوضى العامة

 .(1)سيةترويع العاـ وتحقيؽ أىداؼ سيالمعنؼ ييدؼ إلى ال
كما اىتمت كؿ األدياف السماوية بحماية اإلنساف مف مخاطر العنؼ واستقبحت الشريعة اإلسالمية مرات عديدة في القراف   

مف سورة اإلسراء  33آيات أخر شناعة ىذا العمؿ ومصاديقو وجاءت اآلية  أظيرتالحكيـ مف قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ كما و 
ذا الموودة سئمت بأي ذنب قتمت ( إال بالحؽ)وال تقتموا النفس التي حـر اهلل في سورة التكوير  (وتعدت إلى قتؿ الطفولة )وا 

في مضموف كالـ اإلماـ عمي ابف أبي طالب عميو السالـ بقولو )يا مالؾ إف الناس إما أخ  كما رسخ ىذا االعتقاد .8اآلية 
وعقبتو األمـ المتحدة بحماية  .افة الالعنؼ والتعايشلؾ في الديف أو نظير لؾ في الخمؽ( وبذلؾ وضع األساس والمبنة لثق

تـ  1948ففي اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي تـ المصادقة عميو عاـ  .حقوؽ اإلنساف مف اجؿ منع العنؼ واإلرىاب
و الحاطة ( عمى )ال يعرض أي إنساف لمتعذيب وال لمعقوبات أو المعامالت القاسية او الوحشية أ5التأكيد في المادة )

    .(2)بالكرامة(
واتفؽ المجتمع الدولي عمي أىداؼ دولية إنمائية لتحسيف حياة األطفاؿ في منياج العمؿ الدولي لمؤتمر بكيف استنادا     

وتعتبر الدورة الخاصة لمجمعية العامة  .1990الي مبادئ اتفاقية حقوؽ الطفؿ المقرة في المؤتمر العالمي لمطفولة عاـ 
قمة االىتماـ باألطفاؿ ورعايتيـ في جميع النواحي.  2002ايار )مايو(  10 - 8حدة حوؿ الطفولة المنعقدة مف لألمـ المت
سنة عالمية  2000( لتعمف فييا سنة 52ػ 15صادقت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمي الالئحة رقـ ) 1997وفي عاـ 

الواحد والعشريف عشرية عالمية لترقية ثقافة السمـ والالعنؼ لثقافة السمـ والالعنؼ وخصصت العشرية األولى مف القرف 
 (. 2010ػ  2001تجاه أطفاؿ العالـ )

( عمى ضرورة حماية الطفؿ مف جميع أشكاؿ العنؼ 37، 19، 16اما اتفاقية حقوؽ الطفؿ فقد أقرت في المواد )   
ساءة المعاممة او التعذيب او النزاعات المسمحة والضرر او اإلساءة البدنية او العقمية او اإلىماؿ او االستغالؿ او إ

وحمايتو مف أشكاؿ االعتداءات الجنسية كافة ووقايتو مف خطر المواد المخدرة والمؤثرة عمي العقؿ. فاف العالـ قد عزز 
ؿ سنة وذلؾ بعقد أوؿ اتفاقية دولية تيدؼ إلى حماية حقوؽ الطف 18اىتمامو بحقوؽ األشخاص الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

باعتبارة اليـو  1989/نوفمبر/20اعتماد ىذة االتفاقية مف قبؿ الجمعية العامة لالمـ المتحدة في  حيث يحتفؿ كؿ عاـ بيـو
 .(3)1994( دولة ومنيا العراؽ الذي انظـ لالتفاقية عاـ193العالمي لمطفولة وقد حققت االتفاقية قبوؿ شبو عالمي باتفاؽ )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
جريدة االتحاد الصحيفة المركزية لالتحاد  .2006االردف .قضايا حوارية في األعالـ واإلرىاب , ىايؿ ودعاف.الدعجة -1

 .الوطني الكردستاني
 زمف في سيكولوجية والطفؿ دراسة المرأة عمى والعنؼ لالرىاب واالجتماعية النفسية , االثارمجيد شاكر , سوسفيالجمب -2

 .2005الييثـ,  ابف – التربية كمية/ بغداد جامعة .االحتالؿ
 .1989/نوفمبر/20المـ المتحدة في أقرت مف قبؿ الجمعية العامة ل .اتفاقية حقوؽ الطفؿ  -3
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لعالمي اما عمى الصعيد الوطني فاف التشريعات الوطنية التي ترعى األحداث واألطفاؿ في العراؽ فيي ىذا عمى الصعيد ا

 .1983( لسنة76وقانوف رعاية األحداث المرقـ) 1980( لسنة78قانوف رعاية القاصريف المرقـ)
ولذلؾ ، ية أياـ حياتووماليا مف تأثير في بق، اف لفترة الطفولة أىمية بالغة في تكويف بدايات شخصية اإلنساف

ذا تـ بناءه بصورة صحيحة  فالطفولة ىي أىـ مراحؿ النمو النفسي لمشخص فيي الحجر األساس لتكويف شخصية الطفؿ وا 
الكثير غفموا عف إيالء الطفؿ ما يستحؽ  ،(1)وسميمة نتج عنيا شخص مثالي يستطيع مواجية صعوبات الحياة بكؿ ثبات

ووقوع أعماٍؿ إرىابية مروعة بيف الحيف ، ألخص الرعاية النفسية في ظروؼ النزاعات المسمحةوعمى ا، مف االىتماـ والرعاية
وتخفيؼ وقعيا المرعب عمى ، تمؾ الرعاية التي تيدؼ لتعزيز المناعة الذاتية لألطفاؿ ضد الصدمات النفسية، واآلخر
 .نفوسيـ

خاصة إذا كاف الحدث فاجعة ، ظموا أحياء ال تمحى مف ذاكرة األطفاؿ ما، أف صور القتؿ والدمار لسوء الحظ
 .أو تعرض حياتيـ وحياة ذوييـ لخطر حقيقي، كمقتؿ عزيز، تخصيـ

فعند تعرضيـ لحاالت الرعب  .إف األطفاؿ أقؿ قدرة مف الكبار عمى التماسؾ وضبط المشاعر وتحمؿ الصدمات
تنعكس ، آلفة نفسية مزمنة -ـ نحسف التعامؿ معياإذا ل –تتحوؿ ، ربما ترؾ ىذا الشعور في نفوسيـ آثارًا سمبية، واليمع

الذيف عاشوا أحداثًا ، بيف جيؿ كامؿ مف األطفاؿ، والقمؽ، واالضطراب، فتؤدي إلى ارتفاع معدالت االكتئاب، عمى سموكيـ
رىـ عف فيـ يصرفوف أنظا، أف األىؿ ال يدركوف حقيقة ذلؾ، كما واف، ولـ يجدوا مف يساعدىـ عمى تجاوزىا، دموية مرعبة

في ظروؼ ىـ أحوج ما يكونوف ، وتتراجع السيولة العاطفية مف اآلباء واألميات ألطفاليـ، أطفاليـ في الظروؼ الصعبة
 .(2)لمثميا

إلى حجـ األخطار التي يتعرض ليا األطفاؿ جراء ، ُنشر عمى موقعيا اإللكتروني، 2002اشار تقرير لميونيسيؼ عاـ 
 أو األطفاؿ بعد فقداف ذوييـ.، التي تتسبب في تشريد العائالتو ، الحروب وأعماؿ العنؼ األخرى

 العرض:
والتي تعيدت بحمايتو وتعزيز حقوقو ودعـ  1990رغـ اىتماـ المجتمع الدولي بالطفؿ وصدور اتفاقية حقوؽ الطفؿ عاـ    

مف قبؿ  2001ـ نموه ونمائو ومناىضة كافة اشكاؿ ومستويات العنؼ الموجية ضده وعقد مؤتمر عالمي في آب عا
واف ظاىرة استخداـ العنؼ ضد االطفاؿ يمثؿ  .الرابطة االمريكية لعمـ النفس والذي كرس عف ظاىرة سوء معاممة االطفاؿ

اال اف اطفاؿ العراؽ تعرضوا الى أسوأ أشكاؿ االرىاب والعنؼ  .كارثة ومأساة حقيقية لطبيعتيـ الرقيقة وضعفيـ في المقاومة
بب الحروب والحصار وشتى انواع االنتياكات مف قبؿ قوات االحتالؿ لحقوقيـ وشممت حقيـ في واالساءة واالىماؿ بس

 وىي إحدى، الحياة والتعميـ والصحة والرعاية وفي العيش في كنؼ والدييـ اذ اكدت منظمة )براعـ( العراقية لرعاية الطفولة
، كتنظيـ القاعدة والميميشيات المسمحة، ة في العراؽقد في تقرير ليا أف التنظيمات االرىابي، منظمات المجتمع المدني
وحّممت المنظمة  .2011وحتى شير شباط/فبراير عاـ  2010طفال عراقيا منذ بداية عاـ  900تسببت بإعاقة أكثر مف 

ة الجماعات اإلرىابية مسؤولية إعاقة االطفاؿ التي تسبب بيا انفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة في األحياء السكني
  .(3)دناه يختصر تمؾ الحقائؽ باالرقاـوالجدوؿ ا واألسواؽ الشعبية والتجارية في عدد مف المدف العراقية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . shorfa.com-http://al.2011العمميات اإلرىابية العراؽ القيسي , محمد.  -1
 23/7/2012يفة تشريف بعددىا الصادر في اإلرىػػػػاب وآثػػػػاره المػػػػػدمرة عمى األطفػػػػػاؿ.صح ,محمد اسماعيؿ حديد ,  -2
 .الكويتية العربي مجمة في منشورة التربوي اإلرىاب  .العنؼ التربوي عمى دماغ الطفؿر تاثيوطفة , عمي أسعد  -3
 
 

http://al-shorfa.com/
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/editor/10516
http://www.alnafsy.com/article/7186
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ضد الطفؿ بالعنؼ الجسدي وىو الشائع مف بيف أنواع العنؼ  حدد عدد مف الباحثيف أشكاؿ اإلرىاب والعنؼ الموجية

، والكدمات بأشكاليا المختمفة، والضرب بأداة حادة، وشمؿ الضرب باليد، األسري شيوعا وذلؾ إلمكانية مالحظتو واكتشافو
آثار صحية وغيرىا وىذه األشكاؿ ينجـ عنيا ، والقرص، وشد الشعر، والمسؾ بعنؼ، والعض والدىس، والدفع، والخنؽ

ضارة قد تصؿ الي مرحمة الخطر او الموت و العنؼ الجنسي ويقع داخؿ األسرة او خارجيا ويحاط بالتكتـ الشديد والحيمولة 
دوف وصوؿ الحاالت الي القضاء والشرطة ألنو يسيء الي سمعة األسرة ومستقبؿ أفرادىا في المجتمع و العنؼ المفظي 

وشخصية الفرد وكرامتو ومفيومو عف ، سرية ألنو يؤثر عمي الصحة النفسية ألفرادىايعد خطرا عمي سوية الحياة األ الذي
 ذاتو. 

ويتمثؿ العنؼ المفظي بالشتـ والسباب واستخداـ األلفاظ النابية وعبارات التيديد وعبارات تحط مف الكرامة اإلنسانية 
التوقعات العالية مف الطفؿ و العنؼ الصحي و ، ضالرف، الحماية الزائدة، وتقصد بيا اإلىانة و العنؼ النفسي كاإلىماؿ

 .(7)وعدـ وجود أحد يرعاه، والبنية اليزيمة، والمالبس غير المناسبة، يتمثؿ في معاناتو مف الجوع
وانما ىناؾ عدة عوامؿ ، وقد اتفؽ الباحثيف عمى عدـ وجود سبب واحد يبرر حدوث اإلرىاب والعنؼ نحو والطفؿ

جممت ىذه العوامؿ بما يمي:  متشابكة تتفاعؿ في سياؽ  اجتماعي وثقافي محدد. وا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  م1223/حزيران     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة    21العدد/

711 

 في سيكولوجية والطفؿ دراسة المرأة عمى والعنؼ لالرىاب ةواالجتماعي النفسية , االثارمجيد شاكر الجمبي, سوسف -6
 .2005الييثـ,  ابف – التربية كمية/ بغداد جامعة.االحتالؿ زمف

، ضعؼ قدرة أفراد األسرة عمي تحمؿ اإلحباط والضغط النفسي، ػ العوامؿ النفسية: وابرزىا القمؽ و فقداف اإلشباع العاطفي
المسؤولية تجاه أفراد األسرة. فقد تعرض اطفاؿ العراؽ السوأ أشكاؿ العنؼ ضعؼ اإلحساس ب، اضطرابات الشخصية

الجسدي واالنفعالي واالساءة والصحية واالىماؿ فضال عف االيذاء النفسي وردود االفعاؿ العاطفية غير المرغوب فييا 
طفؿ ممف تراوحت  (400)وبينت دراسة ميدانية اجريت عمى عينة مؤلفة مف  .واضطرابات مابعد ضغوط ما بعد الصدمة

 :اضطرابات في النـو وتمثمت في :إلى إف ردود أفعاؿ األطفاؿ كانت بما يأتي 2004( سنة عاـ 16-6)اعمارىـ مابيف 
اإلصرار ، الخوؼ مف الظالـ :الكوابيس خالؿ النـو ,القمؽ والخوؼ مثؿ، النـو الزائد، األرؽ، االستيقاظ المتكرر في الميؿ

وتمثمت باإلعراض الجسدية  :,التوتر والعصبية.وتجنب ذكر اإلحداث، رفض الخروج مف البيت، ديفعمى النـو مع الوال
، الخموؿ وقمة النشاط، ,ضعؼ التركيز وتمثؿ في شرود الذىف.النفسية والشعور بالصداع واآلالـ في البطف والتقيؤ واإلغماء

,العدوانية .,االنسحاب والعزلة واالنطواء.الالاردي ,أعراض نكوصية مثؿ مص األصابع والتبوؿ.وعدـ االنضباط في الصؼ
 ,اإلحساس بالتيديد والخطر..,حدة الطبع وسرعة الغضب.والتمرد

إف لإلرىاب والعنؼ اثارا كبيرة عمى الشخصية المستقبمية واف صدمة االساءة تظؿ قائمة ونشطة التأثير عمى الصحة 
مف اتفاقية  19اف كؿ ذلؾ يتناقض مع المادة  .لطفؿ والطفؿ يعيش معياالنفسية لمطفؿ النيا تبقى كخبرة مؤلمة تعيش مع ا

 .حقوؽ الطفؿ واالىتماـ الدولي بحقوؽ الطفؿ وميثاؽ الجمعية العامة لالمـ المتحدة والعيداف الدولياف لحقوؽ االنساف
، ف في منزؿ واحد )األسرة الممتدة(ارتفاع عدد أفراد األسرة الذيف يعيشو ، ػ العوامؿ االجتماعية: وتتمثؿ بالخالفات الزوجية

المعاممة التمييزية ضمف ، التنشئة االجتماعية النمطية لمذكور واإلناث، النموذج األبوي المتسمط، صراع األدوار االجتماعية
ما مف حيث نوعية العالقة بيف الوالديف ببعضيما البعض و ، األسرةاف جذور مشكمة االنزواء واالنطواء عند الطفؿ ىي البيت

رافؽ حياة الطفؿ مف صراعات وابرزىا المعارؾ الطويمة األمد بيف الوالديف أو بيف األخوة أو بيف اآلباء واألطفاؿ تخمؽ جوًا 
وبالتالي يشعر األطفاؿ بعدـ المقدرة عمى التعامؿ مع مخاوؼ الطفولة حتى مجرد ، متوترًا وتحفز مشاعر عدـ األماف
الخوؼ مف األصوات العالية أو فقداف التوازف أو  فضال عف، .ادية التي تخيؼ األطفاؿمناقشة المشاكؿ االجتماعية أو الم

أسباب القمؽ الرئيسية ىو االفتقار إلى األمف  اف احد كما، إف الخوؼ الشديد يكوف عمى شكؿ ذعر شديد، الحركة المفاجئة
 .وىو انعداـ الشعور الداخمي باألمف

ة التبعية االقتصادية التام، بطالة رب األسرة او بعض أفرادىا، لذي تعاني منو األسرةالعوامؿ االقتصادية: وتشمؿ الفقر ا 
بالترويج لغايات االرىاب ، وبدوف قصد، ػ وسائؿ اإلعالـ: اف وسائؿ االعالـ تقـو احيانا، لممرأة واألطفاؿ عمي رب األسرة

مف وراء العمؿ االعالمي او العمؿ االرىابي بما ىي  واعطائو ىالة اعالمية ال يستحقيا في ظؿ االىداؼ التي يراد تحقيقيا
اضافة ، اف عرض المناظر والمشاىد المأساوية وتصويراالضرار بشكؿ متكرر ومبالغ فيو. شيرة وسمطة وماؿ وتأثير فكري

 تشكؿ خطورة وتنطوي عمى ردود فعؿ سمبية مف شأنيا، الى بث وجيات نظر االرىابييف التي يقصد منيا إثارة الخوؼ
خاصة في ظؿ تنافس وسائؿ االعالـ المختمفة عمى النقؿ الفوري لالحداث المتعمقة باالرىاب مف ، خدمة العمؿ االرىابي

والذي قد يكوف عمى حساب القيـ  اجؿ تحقيؽ سبؽ صحفي الستقطاب اعداد متزايدة مف جميور القراء والمشاىديف
 .(1)نؼ والتطرؼاألخالقية واإلنسانية التي ترفض المساعدة في نشر الع

مف االتفاقية  (28والمادة ) 1948( مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف لعاـ 26ففي جانب التعميـ نصت المادة )
الجارية في مجاؿ نمو الدماغ اليـو أف  تبّيف الدراسات شخص حقا" في التعميـ..الخاصة بالطفؿ الى االعتراؼ بأف لكؿ 

وقد يصؿ ىذا التأثير إلى مستوى تدمير الدماغ وشّؿ القدرة العقمية ، ة نمو الدماغ واستقرارهالعنؼ التربوي يؤثر بقوة في عممي
  .(2)وىذا يتوقؼ بالتالي عمى درجة العنؼ التي يتعرض ليا الطفؿ، لدى األطفاؿ ضحايا العنؼ التربوي

________________________________________________________________ 
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 .مصدر سابؽ.2006االردف .قضايا حوارية االعػػػػػػػػالـ واالرىػػػػػػػػػػػاب ىايؿ ودعاف. الدعجة , -1
 .2008في2487الحوار المتمدف بعدد. اإلرىاب وأنعكاساتو السمبية عمى ثقافة الطفؿ.الشمري , عمي -2

تركوا مقاعد  % مف االطفاؿ61طفؿ وجد اف  (200)عمى  2001ففي دراسة ميدانية اجريت في العراؽ عاـ   
وانيـ تعرضوا اثناء العمؿ لمتيديد والعنؼ  .ساعات في العمؿ في اليـو الواحد (10)الدراسة وانيـ يقضوف بمااليقؿ عف 
النـو في ، تناوؿ الكحوؿ، " التدخيف :وبرزت العديد مف المشكالت السموكية ومنيا .وااليذاء الجسدي واالستغالؿ الجنسي

 ."وغيرىا، االغتصاب، السرقة، الشارع
كما اصبح العديد مف االطفاؿ بسبب ظروؼ االرىاب بدوف اسر تحمييـ وترعاىـ مما دفع ببعض االطفاؿ الى 

وىناؾ ظواىر ، اليروب مف منازليـ واالنضماـ الى اصدقاء السوء والمشاركة في التسوؿ او عمميات النصب واالحتالؿ
، التأخر الدراسي، التأخر في اداء الواجبات، الغياب عف المدرسة)تربوية واجتماعية اخرى يعاني منيا االطفاؿ ومنيا 

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ والتي نصت  (37)او جانب انتياؾ الحؽ في الحرية وىذا مخالؼ لممادة ، (1)(وغيرىا، الرسوب
جاز االطفاؿ مع الكبار احت .عمى " اليعرض اي طفؿ لمتعذيب او لغيره مف ضروب المعاممة القاسية والالانسانية والميينة "

 .في السف الذي يعرض حياتيـ لمخطر لطبيعة المعتقميف اصحاب السوابؽ في القتؿ او السرقة وغيرىا
 :االستنتاجات والحمول

والتي يتحمؿ ، وضع عدد مف الباحثيف مجموعة مف االستراتيجيات إزاء ىذه النتائج الكارثية عمى األطفاؿ   
فحقيقة سايكموجية الطفؿ تصطدـ بحقيقة سيكولوجية وفمسفة اإلرىابييف ، المؤسسات الحكوميةمسؤوليتيا المجتمع واألىؿ و 

تمؾ الحقائؽ يمكف قراءتيا مف خالؿ طبيعة األماكف المستيدفة والبيانات التي صدرت اثر تمؾ العمميات ، في العراؽ
فإنو ينبغي أف تناط  (2), والعجز الفكريالقتؿوانية القتؿ و إشباع غريزة عد االحباط واليأس, والتي مف اىميا، الجبانة

عمى ، بالجميع واجبات ىـ ممزموف بتنفيذىا خالؿ مراحؿ ثالث: قبؿ وأثناء وبعد النزاعات المسمحة لتعزيز قدرات األطفاؿ
و التفكير وال تعترييـ اضطرابات في السموؾ أ، ال تشوب نفوسيـ عقد، أف يكونوا مستقباًل رجااًل أصحاء في بنيتيـ النفسية

عندما كانوا أطفااًل. وعمى ضوء ذلؾ وضعت مجموعة مف ، بسبب اإلىماؿ في التعاطي معيـ بالشكؿ الصحيح، أو المنطؽ
وىي مجمؿ اإلجراءات المتخذة مف المؤسسات التربوية قبؿ وقوع ، أوليًا التييئة النقاط التي يجب اف توظؼ ليذا الغرض

، لتخفيؼ آثارىا السمبية -بقدر اإلمكاف-والتي تيدؼ إلعداد األطفاؿ وتييئتيـ ، ةاألحداث المسمحة أو الكوارث الطبيعي
  .في حاؿ وقوعيا، عمى نفوسيـ الغضة
، النزاعات المسمحة  وتشمؿ كافة اإلجراءات التي تتخذىا السمطات المختصة بالتعاوف مع األىؿ خالؿ، وثانيًا الوقاية

يصاب بيا األطفاؿ عندما ، التي غالبًا ما تكوف مقدمات لنوبات ىستيرية، لمنع األطفاؿ مف الوصوؿ إلى حاالت اليمع
بتوجيو األىؿ عبر وسائؿ ، تكوف الحادثة أكبر مف قدراتيـ النفسية عمى التحمؿ. ويتمخص دور الجيات التربوية المختصة

فتنفيذ تعميمات الجيات ، اجب األىؿخطوة بخطوة. أما و ، طواؿ الظروؼ االستثنائية، لما ينبغي فعمو تجاه أطفاليـ، اإلعالـ
حاطة أطفاليـ باالىتماـ والرعاية، المختصة  .وطمأنتيـ بأف السمطات األمنية ستحضر وتضع حاًل لما يحدث، وا 

، كمعسكرات التأىيؿ النفسي لممتضرروف، وىو تمؾ اإلجراءات التي ينبغي القياـ بيا بعد انتياء حاالت العنؼ، التأىيؿ وثالثاً 
وعودة الحياة إلى طبيعتيا. أما المتضرريف بدنيًا كفقداف عضو مف أعضائيـ ، بالرحالت التي تشعر األطفاؿ باألمافوالقياـ 

بتأميف األعضاء الصناعية ، واإلسراع بإعادة تأىيميـ العضوي، فينبغي اإلسراع بتأىيميـ النفسي لتقبؿ وضعيـ الجديد
 البديؿ.

________________________________________________________ 
 .http://www.emtiaz.net الطفولة مشاكؿ وحموؿ كتاب الكتروني محمؿ عمى الموقع ,البحيصي, أسماء بنت أحمد -1
 .2005في1119الحوار المتمدف بعدد فمسفة وسايكموجية االرىاب في العراؽ..التكمو جي ,صالح -2
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التي غالبًا ما يتعرضوف ، حماية االطفاؿ مف الصدمات النفسيةل، كما اف الباحث ذكر ما ينبغي فعمو مف اإلجراءات
بأقصى قسط مف الرعاية ، وعمى األىؿ إحاطة أطفاليـ أثناء األحداث العنيفة، إلييا في ظروؼ الحرب والنزاعات المسمحة

أما دور ، ألىؿ وقائيألف دور ا، مع األخذ بعيف االعتبار أف ىذا الدور يفوؽ في أىميتو دور الطبيب المعالج، واالىتماـ
 .الطبيب فعالجي
ألنيا ترسـ ، يجب عمى األىؿ أف يعمموا أف ىذه المحظات ىي األىـ في حياة الطفؿ، في المحظات العصيبةكما انو 

يوصي المختصوف في ىذا  اذ .الذي يرسخ السمات النفسية الخاصة لشخصيتو المستقبمية، المعالـ األساسية لكيانو النفسي
رة مكافحة االرىاب والعنؼ وكافة اشكاؿ اإلساءة والمعاممة لالطفاؿ مف خالؿ اجيزة االعالـ المختمفة ضرو ، المجاؿ

وتطوير اساليب التدريس وتضميف المناىج الدراسية الحقوؽ التي ينبغي اف يتمتع بيا االطفاؿ وضرورة احتراميا و بضرورة 
كما يجب تشتيت أفكارىـ لمنعيـ مف ، لسمطات المختصةطمأنة األطفاؿ أف كؿ شيء سيكوف عمى ما يراـ بعد تدخؿ ا

 .التركيز عمى ما يحدث
ويطمئنوىـ أف األىؿ اتخذوا كؿ ما يمـز ، ينبغي عمى األىؿ أف يناقشوىـ فيما يجري، بالنسبة لألطفاؿ األكبر سناً  اما

زالة ، طفاليـبؿ مف الميـ أف يعرؼ األىؿ بماذا يفكر أ، لحمايتيـ. كما ال ينبغي منعيـ مف السؤاؿ فيعمدوف إلى مسح وا 
كما اف عمى وسائط االعالـ  .واستبداليا بأخرى تدفع لالطمئناف واإلحساس باألماف، األفكار السمبية المتشائمة مف رؤوسيـ

ا وضرورة إتخاذ الحيطة والحذر في م، االبتعاد قدر االمكاف عف االثارة في طريقة نشر االخبار المتعمقة باالحداث االرىابية
وصورىا  واالمتناع عف عرض او وصؼ الجرائـ االرىابية بكافة اشكاليا، يتعمؽ بنشر معمومات تتناوؿ االحداث االرىابية

بطريقة تغري بإرتكابيا او تنطوي عمى اضفاء البطولة عمى مرتكبييا او تبرير دوافعيـ او منح مرتكبييا والمحفزيف عمييا او 
، وضرورة االىتماـ بالتعميـ باوسع مجاالتو لألسرة والطفؿ ،ج والمواد االعالمية منبرا ليـالمبرريف ليا فرصة استخداـ البرام

والبد مف ورشات متخصصة .وتضمف المناىج التربوية ثقافة السالـ والالعنؼ فضال عف المعرفة والميارات والقيـ والمواقؼ
يؼ مف االثار النفسية واالجتماعية عمى االطفاؿ بالعالج النفسي و التعاوف مع منظمات المجتمع المدني مف اجؿ التخف

 واخيرا اف التربية.والعمؿ عمى ازالة الفوارؽ الطبقية داخؿ وخارج الموسسات وخاصة التعميمية منيا.ضحايا االرىاب والعنؼ
 واإلدراؾ الوعي وامتالؾ نظره وجيات إبداء عمى القدرة الفرد لدى تربي والديمقراطية الرأي حرية عمى تعتمد التي األسرية

يياـ واالغتياالت التفجيرات أو كاالختطاؼ اإلرىاب صور بعض ضد  في شييد ىو األعماؿ تمؾ بمثؿ يقـو مف أف أفراد وا 
 .(1)اهلل سبيؿ

 
 
 
 

 
 كمية .االجتماعي التخطيط قسـ,  اإلرىاب مف األبناء حماية في األسرية التربية دور .عيادة صالح الخمشي , سارة -1

 .المممكة العربية السعودية.جتماعيةاال الخدمة
 
 


