
 
 

العائلیة.  وضع  وضع والعة الشواء أرضاً بعد إشعال المشواة.  إبقاء شموع المناسبات الدینیة مشتعلة في بیتك.  استخدام األلعاب الناریة في المناسبات
 سیجارة مشتعلة في منفضة السجائر بعد أخذ  راحة من اإلجھاد.  استخدام سائل الوالعة أو الجازولین إلشعال  الموقد. 

 
.  نظراً لسھولة الوصول كل واحدة من ھذه األعمال الیومیة البسیطة بإمكانھا أن تؤدي إلى سلسلة من األحداث التي قد تغیر مجرى الحیاة والتي من الممكن تجنبھا

، یعمد األطفال للعب بالنار واستخدامھا بطریقة غیر آمنة.  للوالعات/ومصادر االشتعال أو من خالل مراقبة األطفال للبالغین أثناء قیامھم باألمور المذكورة أعاله
إلى ذلك تأثیر ضغط الزمالء، والتحدي عبر أضف األطفال بطبیعتھم فضولیون.  في الواقع، یتعلم األطفال مھارات جدیدة من خالل استكشاف ومالمسة بیئتھم.  

 ذلك من شأنھ أن یحّول فكرة بسیطة وبریئة بسرعة لكارثة.كل  ،االنترنت، ومحاولة إبھار األصدقاء أو حاجة الطفل لإلثارة
 

إال أن "سوء استخدام النار" لدى الشباب (أي تصرف ینطوي على استخدام النار غیر المناسب  ،على الرغم من تجاھل العدید لھذه المشكلة في أغلب األحیان
أو المواد المساعدة على اشتعال النار او األلعاب  Aerosolلیھ ویتضمن عیدان الثقاب/الوالعات أو رذاذ الھباء الجوي أو غیر اآلمن  أو غیر الموافق ع

د من األشخاص الناریة) یمثل مشكلة كبیرة.  یرتبط سوء استخدام النار بتكالیف غیر مقصودة مدمرة وإصابات وعواقب تغیر مجرى الحیاة.  وال یدرك العدی
سنة یمثلون نصف مجموع  18في حین أن األطفال دون سن  ،الجنائیة بأن ھذه التصرفات یمكن أن تؤدي إلى التعلیق/الطرد من المدرسة او العقوبات

ذین ھم بسن اعتقاالت حوادث الحرق العمد في الوالیات المتحدة األمریكیة.* على وجھ الخصوص في میتشیجان، یمكن اتھام األطفال الصغار حتى أولئك ال
 . 2011* تقاریر الجرائم الموحدة  جرامي دائم.سنوات بجنحة افتعال الحرائق المتعمدة وبذا یصبح لدیھم سجل إ 10

 
سنوات بأن اللعب بوالعة السجائر الخاصة  4ھل تعتقد بأن طفلك یدرك عواقب سوء استخدام النار؟  تأمل القصص الواقعیة التالیة.  ھل عرفت فتاة تبلغ من العمر 

ة لھما باإلرھاب المحلي عندما جلبا سنة بأنھ یمكن توجیھ تھم 13بأمھا من شأنھ أن یدمر بیتھم ومالبسھم وألعابھم وصورھم؟  ھل عرف صبیان یبلغان من العمر 
سنوات الذي تعلم أن یصنع كرة ناریة من موقع الیوتیوب لتقلید لعبة الفیدیو  9قنبلة قنینة إلى المدرسة لیعرضاھا على أصدقائھما؟  ھل عرف صبي یبلغ من العمر 

 صص أخرى على الموقع اإللكتروني:بال مأوى؟  أنظر ق  الجمیع المفضلة لدیھ بأنھ یحرق بنایة شقتھ بالكامل، تاركاً 
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ضاً مؤشراً على معاناة ھنالك أسباب عدیدة لسوء استخدام الشباب للنار، مثل الفضول أو الملل أو السعي وراء التشویق أو جراء ضغط األقران.   وقد یكون ذلك أی
ھل الوضع.  من الطفل واحتیاجھ لدعم ومساعدة إضافیة.  بغض النظر عن سبب سوء استخدام الشباب للنار، إال أنھ من المھم الحصول على المساعدة وعدم تجا

بإشعال النار.   یمكن للمختصین المدربین المساعدة في  دون اللجوء ألسالیب التدخل المالئمة، أو باقتصار التدخل على العقاب فقط، فمن المرجح أن یستمر الطفل
التابع لجامعة میتشیجان المجاني توجیھ سلوك الطفل بشكل إیجابي وبأسلوب داعم ومتمیز بالمراعاة.  لمزید من المعلومات وللتسجیل في برنامج كالم مباشر 

أو المراسلة على عنوان البرید اإللكتروني:  734-232-3814ى ھاتف رقم والمثبت بحثیاً والمشھود لھ على الصعید الوطني، الرجاء االتصال عل
kahrns@med.umich.edu 

 
   ما الذي ینبغي علیك االنتباه لھ

 
 من المرجح أن یكون الطفل یسيء استخدام النار إذا ما توفرت األشیاء التالیة:

  
 توفر الوالعات أو عیدان الثقاب او األلعاب الناریة في غرفة الطفل أو جیوبھ أو في خزانة المدرسة أو حاجیاتھ الشخصیة. •

 
محترقة/ ذائبة من السجاد أو األرضیات، لعب األطفال، المالبس، األوراق ، األثاث، حاویات النفایات أو خارج عالمات حرق غیر مبررة أو مناطق  •

 البیت أو ساحات اللعب، الخ.
 

أو مرمیة (في إذا تم العثور على والعات، عیدان الثقاب، رذاذ اآلیروسول، ألعاب ناریة، أو سوائل قابلة لالشتعال في مواقع مختلفة، أو وجدت مفقودة  •
 سلة المھمالت، أو على األرض، أو مخفیة تحت شيء ما).

 
بون اشتعال النار على مالبس الشاب أو في منطقة كانوا یلعمسّرعات إذا شممت رائحة دخان أو جازولین أو كیروسین أو بّخاخ الجسم أو غیرھا من  •

 فیھا.
 

كیة وفتائل مواد مواد غیر اعتیادیة في غرفة الطفل أو في أماكن أخرى في منزلك مثل: منظف المرحاض ورقائق األلمنیوم وقناني الصودا البالستی •
 الحرف الیدویة والبارود وعبوات ثاني أكسید الكربون، الخ. 

 
فیدیوھات أو صور لسوء استخدام النار مخّزنة في ھاتف الشاب الخلوي أو في حاسوبھ أو معروضة على حسابھ في مواقع التواصل االجتماعي  •

 والفیدیو على اإلنترنت.
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 حتى لو لم یسيء الطفل استخدام النار، فھو عرضة لخطر أكبر إذا: 

 
                                                                أبدى شغفاً أو اھتماما عالیاً بالنار •

 
                   راقب أشخاصاً آخرین یسیئون استخدام النار (بما في ذلك البالغون). •

 
لكترونیة عامة تركز على أو تعرض استخداماً غیر آمن كان یستعرض وبشكل متكرر فیدیوھات على االنترنت، أو یتابع مواقع شخصیة أو مواقع إ •

 للنار.
 

 ار. كان یلعب ألعاب فیدیو باستخدام كرات النار والزجاجة الحارقة (قنبلة مولوتوف) والمتفجرات وقاذفات الشعلة واستعماالت خطیرة أخرى للن •
 

                                                                                                                       سالمة عائلتكحافظ على 
  

 األطفال والنار تركیبة خطیرة وممیتة. استخدم نصائح السالمة ھذه:
 
 .امنع وصول الطفل لمصادر االشتعال (النار) واعمل على زیادة االشراف المستمر من قبل شخص بالغ ومسؤول 

 
 .أبقي الوالعات وعیدان الثقاب بمكان عالي وبعید عن متناول أیدي األطفال، في خزانة مقفلة 

 
 قد أو مدافئ الحطب المنزلیة، الخ).ال تترك األطفال مطلقا وحدھم مع مصادر نار مشتعلة أخرى (الشموع، السجائر، األفران، الموا 

 
 .أبقي مسّرعات اشتعال النار(الجازولین، سائل الوالعة، الكیروسین) في مكان محكم االغالق خارج المنزل 

 
 اب الناریة كن قدوة لھم فیما یتعلق باستخدام عیدان الثقاب والوالعات ومصادر النار األخرى بطریقة آمنة وحذرة.   ال تسئ استخدام النار او األلع

 .الذي تظھره انت.  سیقلَد األطفال السلوك إطالقاً لغایات الترفیھ 
 

 التي یبدونھا تجاه استخدام النار. أثني على سلوكیات الشباب المحترمة والمسؤولة 
 

  األقران.  حاول فھم تأثیر األصدقاء ووسائل التواصل االجتماعي وألعاب الفیدیو واألفالم ووسائل اإلعالم/التلفاز، والتحدیات على اإلنترنت وضغط
 أن یدركوا ویضعوا خططاً محددة للتغلب على أثر ضغط األقران فیما یتعلق بسوء استخدام النار. علّم الشباب

 
  عن إن كان لدیك شك بأن الطفل یسئ استخدام النار، فتش مالبسھم وأمتعتھم وغرف نومھم وحقائبھم المحمولة على الظھر،الخ، بشكل منتظم بحثا

 .  والعات/عیدان ثقاب.  اشرح لھم بھدوء لكن بحزم بأن ھذه األدوات ھي للبالغین فقط
 

  على إنقاذ الحیاة وتقلیل خطر الوفاة في  حریق المنزل إلى النصف. الةالفعّ رّكب أجھزة إنذار الدخان وقم بصیانتھا: تعمل أجھزه إنذار الدخان 
 

  كل الموجودین في البیت یعرفون صوت جھاز إنذار الدخان وكیف یستجیبون لھ.  أنتأكد من 
 

  ّب علیھا على األقل مرتین في السنة.ضع خطة للھرب من حریق المنزل و تدر 
 

 :لمزید من التفاصیل والنصائح والمصادر االستشاریة
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