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الـــمقــــدمــة

هم اأطفال يف ربيع العمر، ل يفقهون �سيئًا يف احلياة، ول يفكرون اإل يف اأمرين: اللعب، 
واحللوى، تلم�ش الرباءة يف كل �سكناتهم، وحركاتهم، ويف حلظة ُتغتال تلك الرباءة، وُت�ستباح 
اأج�سادهم دون مراعاة للأمل النف�سي الذي �سوف ي�ساحب اأولئك الأطفال؛ نتيجة الت�سرف 
املتقدمة،  حياتهم  مراحل  يف  الأطفال  نفو�ش  على  وقعه  و  اأمله  �سي�ستد  الذي  امل�سوؤول،  غري 
ومعاناتهم  من و�سمة عار تلت�سق بهم مدى الدهر دون ذنب يذكر �سوى اأنها جمرد نزوة 
عابرة، واإ�سباع ل�سهوة دنيئة ل�سخ�ش انعدم لديه اإح�سا�ش ال�سعور بالأمل، اأو تاأنيب ال�سمري 

لذلك الت�سرف الدينء الذي اأقدم عليه، وتعدى حدود ال�سرب اإىل  التحر�ش اجلن�سي.
نقف حيارى اأمام هذه اجلرمية ال�سنعاء، التي تق�سعر لها الأبدان،  وت�سمئز منها الأنف�ش، 

مت�سائلني: اأين كانت قلوب اأولئك  املعتدين على هذه الطفولة وبراءاتها ؟!
اإن التحر�ش اجلن�سي بالأطفال �سلوك ل تر�ساه ال�سعوب التي تدين بغري الإ�سلم، فكيف 
مبجتمع مثل جمتمعنا يغلب على اأفراده الثقافة الإ�سلمية، والنخوة العربية، والعفة الأ�سيلة ؟

     فمن املحزن اأن تطالعنا �سحفنا املحلية كلَّ يوم باأخبار تق�سعر لها الأبدان �سحاياها 
وطاملا  غراء،  �سريعة  اإىل  وي�ستند  بالقيم،  يوؤمن  جمتمع  يف  جن�سيًا  بهم  املتحر�ش  الأطفال 
اأن العتداء قد يدمر حياة الطفل اإىل الأبد، ويحوله اإىل �سخ�ش م�سوه منعزل يظل يتذكر 
هذه احلادثة بقية عمره، اأو اإىل �سخ�ش ذي ميول مثليه، اأو اإىل �سخ�ش منحرف ممار�ش 
واإميانًا مني بدور   . له  الآخرين  لك�سب احرتام  الوحيدة  الو�سيلة  اأنها  الفعل ظنًا منه  لهذا 
الوعي واأهميته للحفاظ على جمتمعنا من هذه الفئات املخلة بالفطرة ال�سليمة، والبعيدة عن 
تطبيق ال�سريعة الإ�سلمية؛ اأحببت اإفراد هذه ال�سفحات للتحدث عن هذا املو�سوع يف اأغلب 
جوانبه متمنية اأن ينفع اهلل به اجلميع، وداعية اهلل اأن يحمي زهورنا اجلميلة.                                                                       
                                                                                                   رحمة بنت علي الغامدي
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االإ�شاءة اإىل االأطفال  

�سخ�ش  الأولد من  معاملة  ل�سوء  ي�سري  والذي  الوا�سع،  املعنى  ذو  امل�سطلح  انت�سر هذا 
اآخر، واإن كان التعريف القانوين يختلف من بلد لبلد اإل اأنه غالبًا ما ي�سمل الإ�ساءة البدنية، 

والإ�ساءة اجلن�سية، والإهمال البدين، والإهمال العاطفي، وكذلك الإ�ساءة العاطفية.
والعدد املتزايد واملنذر للتقارير عن حالت الإ�ساءة البدنية، والعاطفية للأطفال يعترب 

دليًل على الزيادة الفعلية يف هذه الظاهرة، وكذلك كرثة الإبلغ عنها عما �سبق.
وتعترب الإ�ساءة من الأمرا�ش الطبية الجتماعية التي يعتربها البع�ش اأحد جوانب العنف 

الجتماعي الذي يتزايد يف هذه الآونة.
يف  وخا�سة  منها،  والت�سرر  الأثر  لبقاء  النف�ش؛  يوؤمل  ما  اأكرث  اجلن�سية  الإ�ساءة  وتعترب 
اجتاهات الأولد نحو الزواج م�ستقبًل، وهي جتمع بني الإ�ساءة اجل�سدية، والإ�ساءة النف�سية، 

وتدل على وجود الإهمال، واحلرمان العاطفي .
من  كثري  يف  ممكٍن  غري  يكون  قد  اكت�سافها  اأن  اإل  النف�ش  على  ال�سلبية  اآثارها  ورغم 
احلالت؛ لذلك نحتاج اإىل اإثراء املعرفة حول الإ�ساءة اجلن�سية، التي يعرب عنها بالتحر�ش 

اجلن�سي، وهذا ما تتناوله ال�سفحات القادمة .
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  ماذا يعني التحر�س اجلن�شي  )االإ�شاءة اجلن�شية(؟
التحر�ش اجلن�سي عبارة ثقيلة على م�سامع املربني والنا�ش ب�سفة عامة، كم نتاأمل عندما 

ن�سمع اعتداءات جن�سية على الأطفال  فما املق�سود بالتحر�ش اجلن�سي ؟
هو ممار�سة ذات طابع جن�سي من قبل �سخ�ش بالغ، اأو طفل اأكرب �سنًا، مثل  امللم�سة، 
اأو  الطفل،  على  الإباحية  والأفلم  ال�سور  عر�ش  اأو  املبا�سر،  وغري  املبا�سر،  والحتكاك 
ا�ستخدام لغة جن�سية اأمام الطفل، ويكون ب�سكل اأخطر عندما ميار�ش اجلن�ش  ب�سكل كامل 

مع ال�سحية .   
  َمن  هو املعتدي ؟

الفقر  اإل  يحمل  ل  الوح�سية،  غرائزه  لي�سبع  اإن�سانيته؛  من  جترد  مفرت�ش  وح�ش  اإنه   
العاطفي بني جنبيه، مهما ات�سف بالقوة فهو �سعيف اأمام نف�سه و�سهواته . 

للأ�سف ال�سديد اأنه يكون رمبا الوح�ش ممن قد تثق فيهم الأ�سرة، اأو الطفل نف�سه من 
الأقارب، اأو اجلريان، اأو ال�سائق، اأو اخلادمة، اأو حار�ش املدر�سة، اأو اأ�سدقاء )الأخ، الأب، 

العم...(، اأو اأ�سدقاء الطفل نف�سه.                                                      
  االإح�شائيات

   عندما نتكلم عن اإح�سائيات التحر�ش اجلن�سي عند الأطفال فاإننا ل نكون �سادقني 
مقارنة باإح�سائيات العنو�سة ، اأو مر�ش ما، وقد يكون ذلك لعدد من الأ�سباب من اأهمها:

1- الأ�سرة قد ل تلحظ هذا الأمر.
2- الطفل قد ل يخرب اأ�سرته، اأو اأنه ل يدرك ما يحدث له.

3- اخلوف من العار والف�سيحة، وامل�سكلت الأ�سرية، اأو الجتماعية.
وبناء على خط م�ساندة الطفل فاإن التحر�ش اجلن�سي متثل )%20( 

من ن�سبة ال�ساءات التي تلقتها خطوط م�ساندة الطفل حول العامل .
خط م�شاندة الطفل 

Child helpline
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   اأقوال املخت�شني 
الرتبية  بكلية  التدري�ش  النف�سية، ع�سوة هيئة  املعاجلة   - املطلق«  »هناء  الدكتورة  توؤكد 

بجامعة امللك �سعود بالريا�ش.
وقولها  حياته،  طوال  م�ستدمية  نف�سية  عاهة  له  يخلق  بالطفل  جن�سي  حتر�ش  اأقل  اأن 
لي�ش  لأطفالهم،  يحدث  عما  يدرون  ل  النا�ش  معظم  اأن  اإل  علجية،  علمية  منطلقات  من 
اأو  يخاف،  فقد  حدث؛  مبا  اأحدًا  ي�سارح  ل  رمبا  الطفل  لأن  بل  منهم،  لإهمال  بال�سرورة 
ي�سعر بالذنب؛ فهو ل يعرف اأنه بريء، واأنه �سحية، ول يدري ما حجم دوره يف املو�سوع، بل 
وحتى الكبار ي�سمتون حني يعرفون، وكثرًيا ما اأ�سمع عن اأمهات �سكنت عما حدث لأطفالهن؛ 
حفاًظا على علقتهن باجلاين؛ فهو من الأقارب، وهي ل تريد لفت انتباه اأحد، اأو تخاف األ 

ي�سدقها الآخرون.
وعن االآثار النف�شية يقول الدكتور »عمرو اأبو خليل: 

بعدم  لنف�سه  واتهامه  الطفل،  على  ي�سيطر  الذي  بالذنب  ال�سعور  يف  تكمن  امل�سكلة  اإن 
املقاومة، وهذا ال�سعور هو اأبو امل�سائب النف�سية جميعها التي من املمكن اأن ت�سيبه لحًقا ما 
مل يتخل�ش منه. والغريب اأن املجتمع ي�ساهم يف تاأ�سيل مثل هذا ال�سعور وتاأكيده عن طريق 
باأنه ف�سيحة هو م�سئول عنها، ناهيك عن توبيخ  اإىل ما حدث للطفل املعتدى عليه  نظرته 
كان  اإذا  بال�سكوت، خا�سة  ومطالبته  له،  الأمان  اأنها م�سدر  املفرت�ش  التي من  له  الأ�سرة 

املعتدي من اأفراد العائلة.
وهذا كله يجعل الطفل يفقد الثقة يف نف�سه، ويف اأ�سرته، ويف املجتمع ب�سكل عام الذي مل 
ين�سفه، وهو املظلوم املعتدى عليه. ومرحلة الطفولة تكون من املراحل املبكرة للنمو النف�سي 
لدى الإن�سان، واأي اختلل فيها كهذا املوقف يوؤدي اإىل زيادة اإمكانية تعر�ش هذا الطفل ل�ستى 
اأنواع املر�ش النف�سي، وقد ي�سلك الطفل �سلوك اجلاين بالعتداء على اآخرين كنوع من النتقام.
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     وتذكر الكاتبة اأمل زاهد يف اإحدى مقالتها:  قد ثبت علميًا اأن من اأكرث الإ�سكاليات 
على  الب�سعة  ب�سماتها  ترتك  واأنها  اجلن�سي،  التحر�ش  بعد  ما  اآثار  مع  التعامل  هو  �سعوبة 
نف�ش ال�سحية، وقد ل ت�ستطيع اأبدًا التخل�ش من اآثارها الخطبوطية امللتفة باإحكام عليها.. 
يف  للجاين  �سريك  اأنه  يعتقد  ال�سحية  لأن  بالذنب؛  قاتل  واإح�سا�ش  بالدونية،  �سعور  من 
جرميته ب�سكل اأو باآخر. ولذلك يتحتم علينا اأن نحاول اأن نق�سي على امل�سكلة من دابرها، 
امل�سكوت  واحلديث عن  امل�ستور،  ك�سف  راأ�سها  وياأتي على  منها،  الوقاية  �سبل  بتوفري  وذلك 
واخلطرية،  احل�سا�سة  الأمور  معهم عن هذه  التحدث  على  والنفتاح  الأطفال،  بتوعية  عنه 
اأنف�سهم،  عن  الدفاع  بطرق  وتوعيتهم  الإن�سانية،  بالكرامة  �سعورهم  وتغذية  وتثقيفهم، 
والوقوف ب�سلبة وحزم يف وجه من يحاول اأن يتحر�ش بهم جن�سيًا. وبدًل من حماولة قلب 
الطاولت وتوجيه اأ�سابع التهام اإىل الغرب املوبوء بالأمرا�ش الجتماعية يجب اأن ن�ستفيد 
من جتاربه يف علج هذه امل�سكلت، فقد واجهت املجتمعات الغربية هذه الظاهرة ب�سلح 
منابر  على  ومن  الإعلم،  و�سائل  عرب  والتوعية  والتثقيف،  ال�سراحة،  وهو  وفعال،  ما�ش 
اأنني فوجئت بكثافة احلملت التي تتحدث عن التحر�ش اجلن�سي  املدار�ش نف�سها . واأذكر 
بالكرامة  ال�سعور  تعزيز  تتبلور هذه احلملت يف  ما  وغالبًا  اأمريكا،  اأعي�ش يف  كنت  عندما 
اأو ميتهن  اأن ينتهك حرمة ج�سده،  اأو املراهق ل ملن يحاول  الإن�سانية، وكيف يقول الطفل، 
�ساعة  والع�سرين  الأربع  املفتوح على مدى  ال�ساخن  برقم اخلط  الأطفال  وتزويد  اإن�سانيته، 
مل�ساعدة من يتعر�ش للتحر�ش اجلن�سي، وتخلي�سه من براثن تلك الدوامة، ثم م�ساعدته على 
التخل�ش من التبعات النف�سية، ونتائج ذلك الفعل املدمر، وين�سر رقم اخلط ال�ساخن يف كافة 

الأماكن العامة، واملدار�ش، ومدن امللهي، وحتى يف �سوبر ماركت احلي.
وتقول  الدكتورة �سهيلة زين العابدين رئي�سة الدرا�سات ومركز املعلومات بجمعية حقوق 
الكوارث  واإحدى  عظيم،  وبلء  ابتلء  اجلن�سي  والتحر�ش  املحارم  زنا  »جرمية  الإن�سان: 

 



13

للعلج  املغت�سبة  تخ�سع  اأن  ال�سروري  ومن  بقوة،  نناه�سها  اأن  يجب  التي  الجتماعية 
التاأهيلي، وتقوية اجلانب الديني، والروحي لديها وتعزيزه، وم�ساعدتها على تقبل و�سعها، 
وتقبل املجتمع لها، حتى ل تنتهي حياتها بهذه الطريقة، وعلينا اأن نتو�سع يف برامج التوعية 
لل�سباب لت�سجيعهم على الزواج، وتقوية اجلوانب الدينية، والأخلقية لديهم، والتاأكيد على 
للغت�ساب  الفتيات  تعر�ش  على  املرتتبة  الآثار  معاجلة  جانب  اإىل  والعقاب،  الردع  دور 
والتحر�ش، وتوعية الفتاة بحقها ال�سرعي، والديني، والجتماعي، واأل تفرط يف هذا احلق، 
مهما تعر�ست لتهديد من اأب، اأو اأخ، واأن ل تخاف، وتدافع عن نف�سها، وتقوم بالإبلغ عند 

تعر�سها جلرمية حتر�ش اأو اغت�ساب.

  ملاذا يتعر�س االأطفال للتحر�س اجلن�شي؟

•  الأطفال دائمًا ما ُينظر اإليهم باعتبارهم اأ�سخا�سًا عدميي احليلة، وبالتايل ُيعتربون 	
هدفًا �سهًل من وجهة نظر املعتدي.

• املظهر اخلارجي، 	 اعتمادًا على  اأم ل  اأ�سرار  الآخرين هل هم  الأطفال على  يحكم 
ولي�ش الدوافع الداخلية.

• ُيربى الأطفال على اأن الرا�سدين دائمًا على �سواب، ومن اللئق طاعة اأوامرهم.	
• ل 	 وقد  الأطفال،  �سغار  خا�سًة  ج�سدهم  ل�ستك�ساف  ف�سول  لديهم  الأطفال  بع�ش 

يتفهم الوالدان ذلك يف الوقت الذي تكون خربة العتداء حمققة لهذا الف�سول.

  كيف اأعرف اأن طفلي تعر�س للتحر�س اجلن�شي؟

اإن هناك جمموعة من الأعرا�ش اجل�سدية،  والعلمات النف�سية،  وال�سلوكيات املفاجاأة 
التي  تظهر على الأولد الذين تعر�سوا لتحر�ش جن�سي، ول ي�سعب على الوالدين القريبني 
من اأولدهما اكت�سافها، مع التنبه اإىل اأنه قد ل تكون هذه الأعرا�ش بال�سرورة  ناجتة عن 
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التحر�ش اجلن�سي، ولكن وجود عامل، اأو اأكرث ينم على  ح�سول اعتداء جن�سي، اأو اأي م�سكلة 
اأخرى حتتاج اإىل انتباه ومعاجلة.

بالكلمات  جن�سي  لتحر�ش  تعر�سهم  عن  للآباء  يعربون  الأطفال  من  القليل  اأن  خا�سة 
والعبارات، بل جتدهم دائمًا يف قلق وحرية، وتوتر، وتفكري فيما يفعلونه، وكيف يتخل�سون 

من هذا الوح�ش القذر.
 ولذلك ينبغي من الوالدين احلر�ش على احلوار مع الأولد، واجللو�ش معهم لل�ستماع 

لهم  بكل هدوء واإيجابية.
وميكن تق�شيم هذه املوؤ�شرات اإىل:

اأواًل: موؤ�شرات ج�شدية.
1- �سعوبة امل�سي، اأو اجللو�ش.

2- ي�ستكي من اأمل يف عظام احلو�ش، اأو الظهر، اأو يف الع�سلت ب�سكل عام.
3- ملب�ش ممزقة.

4- ملب�ش داخلية مت�سخة، اأو فيها بقع دماء.
5- الإح�سا�ش باأمل، اأو رغبة يف هر�ش  الأع�ساء التنا�سلية.

6- الأمرا�ش التنا�سلية خ�سو�سًا قبل �سن املراهقة. 
ثانيًا: املوؤ�شرات النف�شية وال�شلوكية:

1- خوف غري طبيعي، اأو مبالغ فيه من مكان، اأو �سخ�ش معني.
 2- العزلة والنطواء املفاجئ ، مع ال�سمت والتفكري الطويل.

3- ا�سطرابات النوم من قلق، وخوف من النوم مبفرده، والأحلم املزعجة والكوابي�ش.
4- اأن ي�سبح الطفل عدوانيًا و�سر�سًا؛ وذلك مدفوع بحالة الإحباط التي مير بها.

 5- تكون ر�سومات الطفل خميفة، اأو يكرث فيها اللون الأ�سود، والأحمر.
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6- تعمد جرح النف�ش واإيذائها؛ لأنه  يلوم  نف�سه، وغري را�ش عنها.
7- التدخني، اأو املخدرات، وتعاطي الكحول.

 8- تلفظ الطفل بكلمات خارجة عن الأدب، والقيام بت�سرفات ذات طابع جن�سي.
9- حماولة دفع طفل اآخر ملمار�سة اأفعال ذات طابع جن�سي.

10- امل�سكلت الدرا�سية املختلفة.
11- الهتمام غري املعهود عليه  بالأمور اجلن�سية �سواء الكلمات، اأو الت�سرفات.

12- الهروب من املنزل.
13- اإظهار العواطف ب�سكل مبالغ فيه، اأو غري معهود.

14- النكو�ش اإىل ت�سرفات  ل تنا�سب عمره الزمني مثل م�ش الإ�سبع، والتبول اللاإرادي.
وهذه العرا�ش تظهر ب�سكل وا�سح عندما يكون التحر�ش بال�سحية كاملً ، مبعنى اأخر 

القيام مبمار�سة اجلن�ش مع ال�سحايا .
  اأ�شباب وقوع االأوالد يف التحر�س اجلن�شي.

      اخي املربي – اأختي املربية 
هناك عوامل واأ�سباب جتعل الأولد من ذكور واإناث �سحايا للتحر�ش اجلن�سي �سواء كانوا 
�سببا هو  يكون  واحيانا   ، ال�سباب معا  ، وقد جتتمع هذه  املعتدي عليهم   اأم  املعتدين   هم 
الطاغي والعمق . و ا�سارت درا�سة قام بها مركز امللك عبداهلل للحوار الوطني حول اأ�سباب 

التحر�ش اجلن�سي ب�سكل عام اىل اأنه ممكن ان جتتمع ال�سباب يف التايل : 
اأ - البيئة االأ�شرية:

1ــ �سعف التن�سئة على الوازع الديني، والأخلقي داخل الأ�سرة، كما اأن الرتبية الإ�سلمية 
للأولد اأ�سبحت معدومة عند بع�ش النا�ش.
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التقنية مثل اجلوال، ومقاطع  وو�سائل  الف�سائيات،  الأهل مع وجود  الرقابة من  ــ �سعف   2
البلوتوث، فاملجتمع مليء بهذه املواد، واأ�سبحت. يف متناول ال�سغري قبل الكبري، وعقولهم 

�سغرية ل ت�ستوعب حرمة ما ي�ساهدون.
ت�ساوؤلت  على  الإجابة  من  الأبوين  وخجل  ال�سغر،  منذ  والرتبوي  الثقايف  الوعي  عدم  3ــ 
الأولد، فلو تربى الطفل يف بيئة متنحه حرية ال�سوؤال مع  التوعية والرتبية على الدين، 
واخُلُلق �سرياجع نف�سه اأكرث من مرة قبل وقوعه يف هذه الأمور، بينما اإذا تربى الطفل 
على احلرية املطلقة �سيجد اأن هذا من حريته، ويف املقابل اإذا تربى على احلرمان والكبت 

ف�سيجد اأن كل ممنوع مرغوب.
4- اخللط بني احلياء، والعيب، والأغلبية ل ت�ستطيع اأن تناق�ش الأهل يف �سكواهم، وبع�ش 

الأطفال يخ�سى من عقاب اأهله فل يقوم بال�سكوى.
5ــ تفكك الأ�سرة، وفقدان احلنان، ب�سبب ق�سوة الوالدين وت�سلطهما، اأو الن�سغال باأمورهما 
والبنات  الأبناء  على  �سينعك�ش  ذلك  فاإن  الأخلقي،  والنحلل  النفلت  اأو  اخلا�سة، 

فنجد اأنهم ا�ستمراأوا وا�ستهانوا بهذا النفلت والتحرر.
ــ  التهاون  مثل: التعري اأمام الطفل، اأو تعرية الطفل، اأو نوم الطفل مع الأهل يف غرفة   6

واحدة.
7ــ الثقة الزائدة فقد يثق الوالدان يف قريبهما اأ�سد الثقة .. فقد يكون العم هو من يتحر�ش 

باأبناء اأخيه، وكذلك اخلال . حتى اللعب باأنواعه لبد اأن يكون مبتابعة الأهل وعن كثب.
8ـ  اأحيانًا الأم تدع ابنتها ال�سغرية تنام عند قريباتها ليلة، اأو ليلتني يف بيت خالها، اأو يف بيت 

عمها .. وللأ�سف قد يكون التحر�ش بالفتاة من العم، اأو اخلال.
9ــ التهاون بلبا�ش الفتيات، اإما اأن يكون �سيقًا، اأو �سفافًا.
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ب - البيئة اخلارجية:
 1ــ مثل: الإعلم، وما يبثه من �سموم اأدى اإىل تكوين فجوة كبرية يف �سخ�سية املراهق ي�سعى 
اإىل ملئها بعدة اأمور خاطئة . فقد اأ�سبح لدى املراهق جوع جن�سي �سديد اإن �سح التعبري 
فرناه يبحث عن اأي و�سيلة لإ�سباع هذا اجلوع، فيتجه للتحر�ش باأطفال اأقاربه، اأو جريانه، 
ه، ول  اأو من تقع عليه عينه ل�سغر عقله؛ اأو لأن ال�سهوة ملكت عليه نف�سه، فاأ�سبحت ت�سريرّ

يلقي باًل للعواقب.
 2ــ قراءة بع�ش املو�سوعات  التي تتعر�ش للتحر�ش اجلن�سي، �سواء يف كتاب، اأو �سحيفة، اأو 

من خلل مواقع النرتنت.
 3ـ ال�سحبة ال�سيئة : والتي يعترب لها الدور الكبري للوقوع يف التحر�ش اجلن�سي ، واحلر�ش 
على بناء علقات ايجابية مع اباء من نر�سى اأن يكونون �سحبة لأبنائنا من اأف�سل احللول 
البناء  فيه  يحمل  الذي  الزمن  هذا  يف  خا�سة  نعم   ، البناء  يف  ال�سحبة  تاأثري  مل�سكلة 

هواتفهم النقالة ذات الت�سال بالأنرتنت مع ا�سحابهم .
اأكرث  كانوا  كلما  اإنهم  اأنف�سهم  حيث  الأولد  �سخ�سية  اإىل  ترجع  اأ�سبابًا  هناك  اأن  كما 
اأو  العتداء،  عن  اأبعد  كانوا  كلما  �سليمة  بطريقة  لرغباتهم  واإ�سباعًا  حلاجاتهم،  ارتواء 

التحر�ش اجلن�سي، والعك�ش �سحيح.
ايها املربي – ايتها املربية 

عندما يجتمع الإهمال الأ�سري، والتاأثريات البيئية ال�سيئة يف تكوين �سخ�سية الأولد فاإنه 
ر، يعي�ش هزمية نف�سية، وفقد للهوية، والثقة بالنف�ش،  للأ�سف ال�سديد يخرج لنا جيٌل مدمرّ

وهذه اأكرب العوامل امل�سببة للتحر�ش اجلن�سي. 
فلنكن بالقرب  من اأولدنا البنات والبنني . . لتعرف على ما ي�سغلهم، ولنت�سبع حاجاتهم.
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 كيف نحمي اأطفالنا من التحر�س اجلن�شي؟     

 اإن تربية الأولد يف هذا الزمن املفتوح واملليء بالفنت واملغريات حتتاج منا مع�سر الآباء 
والأمهات اإىل ال�سرب، وم�ساعفة اجلهد، كما حتتاج اإىل علم ومعرفة، ومهارات خمتلفة.

النف�ش متهد  الإيجابية نحو الرتبية، وبداأت  الهمة، وقلت الطاقة      وعلينا كلما فرتت 
املثبطة  العبارات  اأحتمل وغريها من  اأعد  تعبت مل  اأو  �سرتبيهم،  و�سادة احلياة  للنوم على 
اأن نتذكر حديث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم )كلُّكم راٍع وم�س�ؤوٌل عن رعيِته، فالإماُم راٍع 
وه� م�س�ؤوٌل عن رعيِته، والرجُل يف اأهِله راٍع وه� م�س�ؤوٌل عن رعيِته، واملراأُة يف بيِت زوِجها 
راعيٌة، وهي م�س�ؤولٌة عن رعيِتها، واخلادُم يف ماِل �سيِده راٍع وه� م�س�ؤوٌل عن رعيِته . قال 
: ف�َسِمعُت ه�ؤلِء من ر�س�ِل اهلل �سلَّى اهلُل عليه و�سلَّم، واأح�ِسُب النبيَّ �سلَّى اهلُل عليه و�سلَّم 
عن  م�س�ؤوٌل  وكلُّكم  راٍع  فكلُّكم  رعيِته،  عن  م�س�ؤوٌل  وه�  راٍع،  اأبيه  ماِل  يف  والرجُل  قال: 
رعيِته.( )1(، وقد نندم حني ل ينفع الندم، اأو نلوم الزمن الذي نعي�ش فيه كما يقول الإمام 

ال�سافعي رحمه اهلل :
                  نعيُب زماننا والعيب فينا          وما لزماننا عيب �س�انا     

طرق واأ�شاليب:
     وميكننا اأن نقف على بع�ش الطرق والأ�ساليب التي ت�ساعد الأم بالذات على تفادي هذه 
اجلرمية القذرة يف حق الأولد، ودائمًا علينا اأن نتذكر اأن الوقاية خري من العلج، وخا�سة 

يف اجلوانب ال�سلوكية، والتي يكون للآخرين يد يف وجودها عند الأولد، ومن هذه الو�سايا:
1- اجعلي اأبناءك كتبًا مفتوحة لديك، �سهل قراءتها عليك، وذلك من خلل تعزيز ثقافة 
احلوار بينك وبينهم، والذي ي�ساعد يف فهم الأولد، ومعرفة الأحداث اليومية لهم �سواء 
يف املدر�سة، اأو النزهات واللقاءات العائلية، ويكون ذلك من خلل ا�ستقبال الأولد عند 
عودتهم من خــــارج املنـــزل، وطـــرح الأ�سئلة عليهم باأ�سلـــوب حمبب للنف�ش ل اأ�سلـــوب 
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كي حتقيق، ومن هذه الأ�سئلة:
• كيف كان يومك يا عزيزي؟	
• من قابلت اليوم؟	
• هل �سكرك الأ�ستاذ على واجبك؟	
• تناولت اإفطارك مع من ؟	

 وغريها من الأ�سئلة التي ميكن طرحها اأثناء تغيري امللب�ش، اأو عند تناول وجبة الغداء، 
وبال�ستمرار على ذلك يتعود الأولد على هذا احلوار، ودليل اأنه تعود على ذلك يف حالة عدم 

مبادرتك اأنِت يتم طرح الإجابات منه بدون اأ�سئلة.
2- حتدثي مع اأولدك الأبناء والبنات يف جل�سة خا�سة مع كٍل منهم لتعليمهم معنى التحر�ش 
اجلن�سي، وكيف يتعاملون مع من يحاول فعل هذا بهم وغريها من الأمور؛ فاملعرفة عدو 
اجلهل الذي يقود اإىل الكثري من امل�سكلت مع مراعاة الألفاظ املهذبة، وعدم ال�سحك 

اأو غريه من ال�سلوكيات التي تفقد املو�سوع جديته.
جتربة :

واليك هذا املثال لتجربة احدى المهات مع ابناءها : 
 ر�سمُت على ج�سم ابني - لي�ش ر�سمًا بقلم واإمنا حتديد للطفل حتى يفهم - مثلثًا واأ�سميته 
مثلث ح�سوين، هذا املثلث معكو�ش طرفاه يقابل الكتفني وراأ�سه اإىل فوق الركبتني، وقلت له: 
هذا املثلث خا�ش فيك، ومن اخلطاأ اأن جتعل اأحد مي�سه اأو ينظر اإليه، وتاأخذ يف تثقيفه اأن 
من يحاول العتداء على مثلثك يعترب �سخ�سًا قبيحًا، وقليل اأدب، هو �سخ�ش ُمعتٍد عليك، 

ويجب اإخبار  اأي اأحد كبري جتد عندك معلمك، اأبوك، اأمك ... املهم اأن ل ت�ست�سلم. 
3- ا�ستخدمي اأ�ساليب التعلم املختلفة لإي�سال املعرفة لأولدك، اأو للو�سول ملعلومات عنهم، 
مثل اأ�سلوب الق�س�ش، و�سرب الأمثلة كاأن حتكي له ق�سة خيالية عن طفل ل يخرب اأمه 
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مب�سكلة ح�سلت له، وما ترتب على ذلك، اأو �سرب اأمثلة مل�سكلت حدثت مع اأ�سخا�ش يف 
مثل عمره، كما اأنه يف�سل عر�ش اأفلم توعوية تهتم بهذا اجلانب وهنا ممكن اأن تختاري 
م�ساندة  خط  موقع  بزيارة  واأن�سح  البناء  على  عر�سه  ينا�سب  ما  النرتنت  �سبكة  من 
التوعية بطريقة  رفع م�ستوى  ت�ساعد يف  تلوين وق�س�ش  يحتوي على دفرت  الطفل حيث 

�سحيحة .
4-عندما تتحدثني مع طفلك حول التحر�ش اجلن�سي حاويل اأن تكون تعبريات وجهك منا�سبة 

لهذا املو�سوع بحيث يلحظ الأولد ال�سمئزاز، وعدم القبول لفعل املتحر�ش .
5- من خلل حوارك مع اأبنائك وبناتك، ل ت�ستخدمي اأ�سلوب التهديد والتخويف كاأن تقويل 
مثل الويل لك اإذا تركت اأحد ينزع ملب�سك، اأو �سوف اأ�سربك لو ذهبت مع فلن وحدك؛ 
لأن مثل هذا الأ�سلوب يف احلوار يجعله يخاف ويرتدد يف اإخبارك خوفًا من العقاب، وقد 

ير�سى بالتحر�ش مقابل األرّ يخربك َمن املتحر�ش به.
الوالدان الكرميان

ا«، ولرنفق بغرينا،  اإن حياتنا حتتاج اإىل رفق، فلرنفق باأنف�سنا: »واإن لنف�سك عليك حقًّ
ونحن نعالج كل �سيء، وكلنا يدرك اإن من يخلع ثوبه برفق ي�سمن �سلمة ثوبه، خلف من 
يجذبه بقوة وي�سحبه ب�سرعة، فاإنه ي�سكو من تقطع اأزراره ومتزقه ، فما ن�سبوا اإليه هو علقة 
وطيدة بني الوالدين والطفل وهذا لن يكون اإل بالرفق؛ فال�سدة والتع�سف لن يوؤديا يف النهاية 
اإل اإىل تقطيع اأوا�سر املحبة بينكم، وما اأجمل اأن نلتزم بالرفق اقتداء بالر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم، وامتثاًل له يف اأمره حيث قال عليه اأف�سل ال�سلة واأمت الت�سليم )ما كان الرفق 

يف �سيء قط اإل زانه، ول كان اخلرق يف �سيء اإل �سانه واإن اهلل رفيق يحب الرفق(.)1(  
6-هناك نوع من الأمهات تربي ابنها على احرتام الكبار، و�سماع كلمهم  وخا�سة الأقارب، 

1 - الرتغيب والرتهيب )  362/3( 

 



21

فتجدها عندما ي�ستاأذن منها الطفل للذهاب مع عمه تقول له: حبيبي ا�سمع كلم عمك،  
وكم هو موؤمل على الأم عندما يعود الطفل ليخربها اأن عمه حتر�ش به، وعند لومه يقول: 

اأنِت  اأو�سيتني اأن اأ�سمع كلمه واأحرتمه. 
ي�ستحقون  اأنا�ش ل  ولكن للأ�سف هناك  والطاعة،  الأدب  اأجمل  .. ما  الأجيال  يا مربية 
الحرتام، اأو التقدير . اإن قول: ل ، يف كثري من املواقف مهم جدًا؛ لذلك علمي اأطفالك متى 
عليهم قولها، ومن ذلك عندما ياأمره اأحد مبع�سية اهلل اأوًل واأخريًا، مع تو�سيح اأن التحر�ش 

اجلن�سي مع�سية هلل، ثم الوالدين.
7-  اهتمي بتعليم بناتك واأبنائك املهارات الجتماعية، والأخلق النبيلة مع النتباه ملا يتلقاه 

الأولد يف الإعلم.
ال�سرب،  هو  اجلن�سي  للتحر�ش  تعر�سًا  اأكرث  الأولد  جتعل  التي  الأ�سباب  اأهم  من  اإن   -8
حتقر  عبارات  على  يحتوي  الذي  اللفظي  الإيذاء  مع  واملتكرر  العنيف  ال�سرب  وخا�سة 

الذات، وت�سعرهم بعدم قيمتهم.
فهو ميثل حماية  لأبناء من حولك  اجتماعية من خلل حمايتك  م�سوؤولية  لديك  ليكن   -9
وار�سال  املنا�سبة  الكتب  اهداء  خلل  من  الأولد  اأو  للأمهات  ذلك  ويكون  لأبنائك،  
والر�سائل الهاتفية الهادفة انطلقا من قوله �سلى اهلل عليه و�سلم : �ساأل ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم عن اأف�سل الإميان قال : )اأن حتب هلل، وتبغ�ش هلل، وتعمل ل�سانك يف ذكر 
اهلل قال: وماذا يا ر�سول اهلل؟ قال: واأن حتب للنا�ش ما حتب لنف�سك، وتكره لهم ما تكره 

لنف�سك، واأن تقول خريًا اأو ت�سمت(.)1(
10- احر�سي عزيزتي الأم على التغذية املعرفية الراجعة حول هذا املتوح�ش؛ لأن الأولد بحاجة 
اإىل التذكري بني احلني والآخر ، وخا�سة عند ال�سفر للأقارب، اأو قبل اخلروج للحفلت 

1- جممع الزوائد - ال�سفحة اأو الرقم: 66/1
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واللقاءات، وتكون التغذية بالتذكري بني احلني والخر وباأ�ساليب وطرق خمتلفة  واحلر�ش 
على  عدم ترك الأولد ينامون مع ال�سيوف وخا�سة يف حالة وجود فارق كبري يف ال�سن. 
فهنا  الختلط  يقبل  الذي  النوع  واأقاربك من  كانت عائلتك  اإذا   .. امل�ستقبل  يا �سانعة 

عليك تركيز التغذية واملعرفة للأبناء قبل املنا�سبات العائلية اأكرث.
حتى  والبتكاري  الناقد  التفكري  مهارتي  وخا�سة  الأولد  عند  التفكري  مهارات  تنمية   -11
ينتقد  معها  يتما�سى  ل  �سلوك  ،واأي  ومبادئ  قواعد  وفق  �سلوك  اأي  انتقاد  من  يتكمن 
ويحارب، ومن الأ�ساليب امل�ساعدة لإك�ساب الأولد التفكري الناقد هو الأخذ براأيهم يف 
يف  والإيجابيات  ال�سلبيات  ا�ستخراج  منهم  والطلب  واملجتمعية،  الأ�سرية،  الأمور  بع�ش 

ق�سايا خمتلفة.
12- اإ�سغال وقت فراغهم باملفيد، وهذا ي�ساعد على التخل�ش من الطاقة الزائدة، ومن اأهم 
وا�سعة  تكون  املنزل  يف  غرفة  بتخ�سي�ش  اأو�سي  لذلك  الريا�سة؛  ذلك  على  ي�ساعد  ما 

وخالية من الأثاث تقريبًا؛ ملمار�سة الألعاب احلركية املختلفة واملمتعة.
13- اإ�سراك والد الأولد يف خطوات احلماية من هذا ال�سبح املخيف، ويتفق هو والأم على 

التعاون، وعدم الختلف اأمام الأولد.
14- تعليم اأبنائك الفرق بني اللم�سة ال�سحية، واللم�سة غري ال�سحية قبل ذهاب طفلك اإىل 

احل�سانة، وبعد متكنه من الكلم والتحدث معك وفهم توجيهاتك. 
 اللم�شة ال�شحية: 

هي مل�سه مريحة ل ي�سحبها اأمل ولي�ست يف مكان العورة ، وهي ما ميكن اأن يحدث من 
)ماما( اأثناء تغيري امللب�ش مثًل، اأو من )بابا( عندما ي�سافح الطفل وي�سلم عليه اأو يقبله، 
اأو من الأقارب حني ي�سافحوننا ويحيوننا، وتكون لليدين والكتفني والذراعني، ب�سورة �سريعة 

ودون احلاجة لك�سف اأي جزء من اجل�سم، اأو رفع امللب�ش عنها.
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اأما اللم�شة غري ال�شحية:
، مثل  واأمل  اأذى  العورة ؛وقد يحدث منها  اأو تكون يف مكان   ، اللم�سه غري املريحة   هي 
التقبيل يف الفم ، ومل�ش الثدي عند النثى اأو مل�ش العورة بطريقة مق�سودة ومتكررة ، اأو يطلب 

من الطفل ملم�سة عورته هو )املعتدي ( .
اأجزاء  اأن  ابنك  عريف  كمقدمة  فمثًل  ج�سده،  خ�سو�سية  عن  طفلها  مع  الأم  حديث   -15
ج�سمه خمتلفة، واأن لكل منها وظيفة يوؤديها، وما الطريقة ال�سليمة للتعامل معها، ومن 
اأو يراها  اأو يلم�سها  اأجزاء من اجل�سم ل ت�سلح لأن يتعامل معها  اأن هناك  اأخربيه  ثم 
اأحد �سواه؛ لأنها ملكه هو وحده، ويجب اأن يحافظ على �سحتها بالتزام قواعد النظافة 
اأن ت�ساق له  اأن يبدو حديثك يف غاية التلقائية ، وميكن  يف التعامل معها، مع ملحظة 
هذه املعلومة من خلل حوارات عنه، مثًل حينما كان �سغريا وكنت تغريين له ، اأما الآن 
فهو كبري ول ي�سح لأحد اأن يطلع على كل ج�سمه. اأو قد ياأخذ احلوار �سكًل اآخر مثل اأن  
اإىل جزء معني بداية  يلفت نظره  ب�سكل عام دون تخ�سي�ش  اأجزاء اجل�سم  يكون حول 
من العني، والرقبة، والراأ�ش، والأذن، وال�سدر، وكيف اأن كلها اأجزاء جميلة وظاهرة من 
ج�سمه، واأنها تختلف يف الرجل عن املراأة، مع اإعطاء اأمثلة للختلف، ثم يتم لفت نظره 
التنا�سلية، و�سرورة احلر�ش على نظافتها؛  اأع�سائه  ب�سكل غري مبا�سر اإىل خ�سو�سية 
اإ�سعار  وال�سحة طريقة مثلى يف  النظافة  اإىل  انتباهه  بالأمرا�ش؛ ف�سد  حتى ل ي�ساب 

الأولد بخ�سو�سية هذه الأع�ساء.
16- ل بد من �سوؤال الأولد عن م�سدر اأي هدية ح�سلوا  عليها، ول تن�سي التنبيه عليهم من 
عدم قبول اأي هدية من اأي غريب، مع �سكر من يعر�ش عليه اأي هدية دون اأن ياأخذها، 
ابنك  وتقبل  لو حدث  اأنه  كما  له،  اأنت  لت�سرتيها  مثلها-  يريد  كان  -اإن  بها  ثم يخربك 
هدايا اأو مبالغ مالية  حينها  تابعي بدقة م�ساألة تكرار الهدايا من طرف معني دون اإرعاب 
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الطفل اأو عقابه - فقط بالتحاور معه بلطف - لتتخذي احتياطات احلذر الكافية ملنع هذا 
الطرف من النفراد بطفلك، اأو لقائه من الأ�سل.

واتفاقيات  وقفة  اإىل  منا  حتتاج  ونهارًا  ليًل  الأولد  مع  اأ�سبحت  التي  التقنية  و�سائل   -17
يلتزم  ملن  بالهدايا  والتحفيز  الت�سجيع  على  مع احلر�ش  با�ستخدامها  لهم  ال�سماح  قبل 

باتفاقيات حول هذه الأجهزة .

اللعب،  ميوله يف  ومتابعة  بالرقابة اخلانقة-  اإ�سعاره  دون  با�ستمرار -  18- لحظي طفلك 
وما  م�ساعرهم  عن  باللعب  يعربون  الأطفال  من  كثريًا  اإن  حيث  لعبه،  واأنواع  وطريقة 

يحدث لهم.

اآثار  اأي  لك�سف  وغ�سله  ملب�سه  تغيري  اأثناء  يوميًا  ابنك  ج�سد  فح�ش  على  احر�سي   -19
لكدمات اأو �سربات اأو »خم�ش« يف ج�سمه، وفح�ش ملب�سه الداخلية وخلوها من ال�سعر 

اأو اأي اإفرازات غريبة اإىل غري ذلك.

20- عودي ابنك على دخول احلمام منفردًا دون حاجة مل�ساعدة اأحد اأو تدخل اأحد، واأنه ل 
بد من غلق باب احلمام عليه؛ لأن ذلك يحميه من التحر�ش، اأما يف قبل �سن �ست �سنوات 

والذي لبد اأن ي�ساعده اأحد عند دخول احلمام هنا اأو�سي بالتايل :

• ان تكون امل�ساعدة من الم دائما ، ونبتعد قدر المكان عن اخلادمة .	

•  تكون امل�ساعدة يف حدود معينة وهنا ح�سب عمر الطفل وقدراته ، فممكن اأن تكون 	
امل�ساعدة بالوقوف عند الباب وتوجيهه ، اأو بفتح املاء له ، وغريها.

• الم حول دخول 	 علمته  اللتزام مبا  على  والخر  الطفل بني احلني  على  التاأكيد 
احلمام ليتمكن من الدخول مبفرده ، مع التوجيه حول اذا احتاج للم�ساعدة اأن 

يطلبها من والدته .
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لقوله  واحد؛  فرا�ش  يف  والإناث  الذكور  الأطفال  نوم  عدم  يف  النبوية  ال�سنة  تطبيق   -21
�سلى اهلل عليه و�سلم: )مروا اأولدكم بال�سلة وهم اأبناء �سبع، وا�سربوهم عليها وهم 
اأبناء ع�سر،  وفرقوا بينهم يف امل�ساجع()1( . يعترب هذا احلديث من اأهم ركائز الرتبية 
ال�سليمة حيث و�سح لنا فيه قاعدتني مهمتني للنجاة من ال�سرور، وهما ربط �سلة الأولد 
باهلل من خلل ال�سلة، و�سد للذرائع من خلل التفريق بني الأولد يف امل�ساجع، وهنا 
تظهر قاعدة مهمة، وهي الوقاية خري من العلج ، وقد نكون يف زمننا هذا نحتاج اىل 
التفريق يف الغرف فمثل غرفة للإناث واخرى للذكور مع التنبيه على عدم اإغلق الباب 

وقت النوم .
21ـ بع�ش الأمهات تلعب طفلها مبداعبته يف اأع�سائه التنا�سلية، وهو �سغري كي تثري لديه 

ال�سحك، وغر�سها الدعابة، ول تدري اأن هذه املداعبة �ستجلب له امل�سكلت.
22ـ تربية الأولد على احلياء، و�سرت العورة، وعدم الت�ساهل يف ذلك، من الأخطاء ال�سائعة 
بني كثري من امل�سلمني، الت�ساهل يف ك�سف العورات اأمام الأطفال، اأو الت�ساهل يف ك�سفها 
دون  فيما بينهم، باعتبارهم �سغارًا ل يدركون هذه امل�ساألة، فل يتحفظون منهم ول ي�سدرّ
يف التنبيه عليهم، واإلزامهم بالت�سرت �سواء عند تغيري امللب�ش، اأو عند الغت�سال، وغري 

ذلك من الأحوال.
فلبد من توعية الطفل، وتلقينه دائمًا اأن عورته ل ينبغي اأن يراها اأحد اأبدًا، ول حتى 

اإخوته، ول ي�سمح لأحد اأن يك�سف عورته اأو يطلب منه ذلك.
  23ـ  من الأمهات من تت�ساهل يف لبا�ش اأبنائها اأمام املحارم والأقارب ، ويف بع�ش الأحيان اأمام 
اجلميع، وهذا فتح باب اأمام العيون اخلائنة، والعقول القذرة للقيام مبثل هذه اجلرمية .  
24- الدعاء والت�سرع هلل تعاىل ففي هذا الزمان الذى تتلطم فيه اأمواج الفنت والأخطار، 

1- رواه اأحمد واأبو داود باإ�سناد �سحيح
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النجاة  طوق  هو  تعاىل  هلل  اخلال�ش  الدعاء  يبقى  الأخلق،  وف�ساد  النحلل  ودواعي 
الدنيا والآخرة، وهذا هو داأب  الذي يتعلق به كل والد ووالدة يريدان لأولدهما �سلح 
املر�سلني كما قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه عن نبيه اإبراهيم: »واجنبني وبنّى اأن نعبد 
الأ�سنام«)1( .  وقال تعاىل يف �سفات عباد الرحمن: »َوالَِّذيَن َيُق�ُل�َن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن 
َة اأَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي اإَِماًما.«)2(.، واأي�سا ل نن�سى حت�سني اأبنائنا  اِتَنا ُقرَّ يَّ اأَْزَواِجَنا َوُذرِّ

يوميًا بذكر اهلل.
  كيف نحمي اأطفالنا  يف املوؤ�ش�شات التعليمية ؟

للرو�سة،  �سواء  املنزل  من  الأولد  خروج  عند  يزداد  ال�سنعاء  اجلرمية  هذه  تف�سي  اإن   
اأو املدر�سة، وقد يكون اأكرث لأبناء الرو�سة اأو املرحلة البتدائية املبكرة؛ لذلك على الأم - 

بالإ�سافة اإىل ما �سبق من الطرق حلماية الأولد ب�سكل عام - اأن تهتم كذلك بالتايل:
1- ازرعي الثقة يف نف�سه من خلل الت�سجيع، وحتميله م�سوؤوليات تنا�سب عمره وقدراته.

الأوىل،  لل�سنة  التمهيدية  الأ�سبوعني  يف  للموؤ�س�سة  الطفل  مع  الوالدين  اأحد  يذهب  اأن   -2
يعرفه على املدر�سة )الف�سول – غرفة املعلمني – املدير – الإدارة اإذا وقع مكروه يعرف 

اأين يذهب(.
3- تعليمه كيفية ا�ستخدام مفتاح باب حمام املدر�سة )الفتح، والغلق( واأن ي�ستخدم  حمامات 

فيها حركة )ينبه بعدم الذهاب للحمامات البعيدة(.
4- تنبيهه بعدم البقاء يف الف�سل حني يكون خاليًا مهما كان ال�سبب ، اأو اأي ف�سل اآخر.

5- علمي طفلك كيف يت�سرف يف حالة لو احتجزه �سخ�ش ما يف مكان عام مثل اأن ي�سرخ 
للفت انتباه النا�ش، حتى لو هدده املعتدي.

1- �سورة ابراهيم 35
2- �سورة الفرقان -74
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6- عند انتهاء الدوام الر�سمي اإذا كان يعود للبيت �سريًا على الأقدام يتم توجيهه اإىل اأقرب 
طريق للبيت، وحبذا اأن يكون برفقة من هو اأمني عليه.

7- حتذيره ب�سدة بعدم الركوب يف �سيارة مع اأي �سخ�ش مهما اأغراه بحلوى، اأو مال.
  كيف نت�شرف مع الطفل املعتدى عليه؟

      اإن الأطفال الذين تعر�سوا للتحر�ش اجلن�سي يحملون جمموعة من امل�ساعر، والأفكار، 
والتي حتمي  ال�سليمة  بالطريقة  التعامل  نتمكن من  بينهم، وحتى  وال�سلوكيات تختلف فيما 

الأطفال من النحدار يف هذا الجتاه املخيف فاإننا نحتاج التايل:
فهناك  للعتداء؟  يتعر�سون  الذين  الأطفال  يفكر  وكيف  ي�سعر؟  مباذا  نعرف  اأن  اأول   -1
األرّ اأحد يريده  اأنه �سيئ، واأن حياته بل قيمة، ومنهم من يعتقد  من الأطفال من ي�سعر 
اإذا كانت الأ�سرة تربي ابنها على قبول  اإقامة علقة قذرة »وخا�سة  اإل مقابل  اأو يحبه 
اأو  النا�ش،  اأن يحبك  اأجل  النا�ش مثًل تكرث عليه من قول: افعل كذا من  ت�سرفاته من 
افعل كذا مثل النا�ش«، وهذا الأمر خطري جدًا؛ لأنه من اأ�سباب انحرافهم لبقية عمرهم 
مامل يتم علجهم. ومن الأطفال من ي�سعر  باأنه امل�سوؤول عن ما يح�سل له اإما لأنه مل 
اأو يعتقد اأنه مل يكن جمربًا على فعل ذلك، ...الخ، وبالتايل   اأو مل يخرب اأحدًا،  يقل ل، 
للذات.  اللفظي  والتعنيف  لل�سرب  يتعر�ش  ممن  كان  اإذا  وخا�سة  وج�سده،  نف�سه  يكره 
وهناك من الأولد من ل يحب ملم�سته من قبل اأي �سخ�ش، ومنهم من ي�سعر اأنها غلطة 
والديه الذين مل يحموه، ولكنه ل ي�ستطيع اأن يبوح بذلك، وبالتايل ن�ستطيع اأن ن�ستنتج اأن 
الأفكار وامل�ساعر التي ي�سعر بها الأطفال بعد التحر�ش بهم جن�سيًا من الواجب مراعاتها 
والهتمام بها؛ لأنها مفتاح للعلج، حيث اإن ت�سحيحها يوجه ال�سلوك للأف�سل، وهذا من 
النف�سي ملثل هذه احلالت  ال�سلوكي الذي ي�سري عليه املعالج  اأهم لبنات العلج املعريف 

وميكن القراءة وح�سور الدورات حول هذا العلج النف�سي .
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ومعاجلتها  وجدت،  اإن  اللتهابات  من  �سلمته  من  للتاأكد  جيدًا؛  فح�سه  كذلك  ينبغي   -2
باأ�سرع وقت.

3- حاويل عر�سه على طبيب نف�سي مل�ساعدتك يف التخل�ش من الآثار الناجتة عن التحر�ش 
به حتى ل توؤثر �سلبًا على م�ستقبله.

4 -ل تكوين �سلبية خائفة، فكري بطريقة ت�سريف فيها املعتدي، ول مانع من طلب العون من 
والده اأو غريه، لينال املجرم عقابه، ول يكرر فعلته مع اأطفال اآخرين.

م �سخ�سيته كال�سعيف، اأو اجلبان. بي ال�ستهزاء به، واإطلق ال�سفات التي قد حتطرّ 5- جتنرّ

ويجعله  بنف�سه،  ثقته  يقوي  ما  كل  عن  تبحِثي  اأن  هو  م�ساندته  على  ي�ساعدك  ما  اأهم   -6
يقدرها، وهناك فنيات كثرية ميكنك القراءة عنها وتطبيقها . 

7-  اإ�سغاله باأن�سطة خمتلفة؛ لإبعاد تفكريه عن التفكري باحلادث، واإ�سعاره باحلب اأكرث من 
اأي وقت م�سى.

  كيف ن�شاعد الطفل  الذي يتحر�س جن�شيًا باالآخرين؟
 اأختي الأم املربية  اأعلم اأنك حزينة على طفلك، وعلى ما و�سل  اإليه، لكن هذا ل يعني اأنه 
انتهى، نعم انحدر اإىل طريق ال�سر، ولكن مازال املفتاح معك، وثقي اأنه لي�ش طفلك الوحيد الذي 
يفعل ذلك، ومن رحمة اهلل بك اأنك عرفتي لتعاجلي الأمر، واأو�سيك بالتايل وفقك اهلل واأعانك:

عليك بال�ستعانة باهلل اأول ، والإكثار من الدعاء وال�ستغفار حتى ترتاح نف�سك باأن معها . 1
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  حديث  ولنتذكر  باأكمله  الكون  ومدبر  معني،  اأقوى  اهلل 
عيِف، ويف كلٍّ خرٌي، احِر�ش على ما  ِ مَن املوؤمِن ال�سَّ )املوؤمُن القويُّ خرٌي واأحبُّ اإىل اهللَّ
ِ ول تعِجْز، واإن اأ�ساَبَك �سيٌء، فل تُقل: لو اأينيِّ فعلُت كان كذا َوَكذا،  ينفُعَك، وا�سِتِعن باهللَّ

يطاِن()1(. ، وما �ساَء فعَل، فاإنَّ لو َتفتُح عمَل ال�سَّ ُ َر اهللَّ وَلِكن قل: قدَّ

1- �سحيح م�سلم الرقم اأو ال�سفحة  2664
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 حاويل اأن تهدئي من نف�سك، وتتعاملي مع املو�سوع بكل هدوء  بل تغابي عن ما يفقدك . 2
اأع�سابك، كما اأن رحلتك لعلج طفلك حتتاجني خللها اإىل التنفي�ش النفعايل وذلك 
فنيات  عن  )اقرئي  هادئة  اأع�سابك  لتبقى  وال�سرتخاء  الكتابة   او  البكاء  خلل  من 

التنفي�ش النفعايل وال�سرتخاء ( .
لذلك، . 3 دفعته  التي  واملثريات  الأ�سباب  معه  وناق�سي  خا�سة،  جل�سة  طفلك  مع  اجل�سي 

وبعد كل جملة يقولها اأعيدي عليه وماذا بعد؟ ماذا عن نف�سك اأنت؛ لأنه رمبا ين�سب  كل 
�سيء  ملن حوله، خا�سة اأنه يريد اأن يهرب من اللوم والعقاب.

حاويل اأن تذكريه مبا عند اهلل من الثواب العظيم ملن ح�سن خلقه، واأن فعله يوؤثر على . 4
�سحته والآخرين، ومن ثم هل تر�ساه اأنت لأختك .. لأمك ..لأخيك، وا�سرحي له حديث 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم:  )امل�سِلُم اأخو امل�سِلِم ل يخوُنُه ول َيكِذُبُه ول يخذُلُه كلُّ 
اأن  ريِّ  ال�سَّ التَّقوى َههنا بح�سِب امرٍئ مَن  ُه وماُلُه ودُمُه  امل�سلِم على امل�سلِم حراٌم عر�سُ

يحتقَر اأخاُه امل�سلَم(.)1(
والتي . 5 القذرة،  الأعمال  من  وكذا  كذا  فعل  اأنه  وكيف  العمل،  هذا  قذارة  له  و�سحي 

ترف�سها الفطرة .  
اجعليه يحكم هو على �سلوكه، ويقول كلمة لنف�سه ال�سريرة .. 6
  ابدئي ب�سوؤاله عن احللول املمكنة الآن ؟. 7
 ناق�سي معه احللول بتو�سيح الإيجابيات وال�سلبيات  لكل احللول �سواء بالن�سبة له، اأو . 8

للمجتمع .
�ساعديه على اأن يختار هو العقاب املنا�سب ل�سلوكه مع النتباه اأن ما يختاره ميثل عقابًا له .. 9

ومن ثم تبداأ �سفقة التفاق للإ�سلح، ومن الأف�سل اأن يكتب فيها ما يلي:. 10

1- �سنن الرتمذي - رقم 1927 
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• اليوم والتاريخ. 	
•  التفاق على ماذا؟ 	
•  العقاب املرتتب على عدم تنفيذ التفاق .	
• اجلوائز املرتتبة على اللتزام بالعقد . 	
• يكتب ا�سمه، ثم توقيعه. 	

 قدمي له بع�ش الو�سائل لإ�سلح ما اأف�سده مع الآخرين، فهو يحتاج اأن يرى اأثر فعل اخلري . 11
ليلتزم به، ويقود نف�سه اإليه دائمًا، وعندما يلم�ش الأثر �سيفعله، وفاقد ال�سيء ل يعطيه .

ا�سغلي وقت فراغه مبا ترينه منا�سبًا، وركزي على الأعمال احلركية كالريا�سة، وجلب . 12
احتياجات املنزل .

حاويل اأن يبتعد عن ال�سحبة ال�سيئة التي قادته لهذا ال�سلوك ال�سنيع . . 13
ا�ستخدمي اأ�سلوب التهديد والتذكري بالعقد والعقاب، واإف�ساء ال�سر لأبيه مثًل، فما ل . 14

ينزع بالقراآن ينزع بال�سلطان .
هدية . 15 على  التفاق  مت  اإذا  وخا�سة  والتحفيز،  الت�سجيع  اأ�سلوب  اإىل  بحاجة  اأنك  كما 

معينة، ل�ستعادة الثقة بالنف�ش وتقديرها . 

مع مراعاة اأن طريقة امل�ساعدة تختلف من طفل اىل اآخر حيث ممكن اأن يكون 
طفل الرابعة اأو اخلام�سة من العمر يفعل ذلك ل رغبة اأمنا حب لل�ستك�ساف ل 

اليذاء وكذلك ممكن من باب التقليد فقط .
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  اأ�شئلة واجابات

كيف نتحدث مع اأولدنا عن اجلن�س، وما ال�سن املنا�سبة لذلك ؟ وما الإجابات املنا�سبة 
ل�ستف�ساراتهم ؟ وما الذي يجب اأن نق�ل ؟ وما الذي ل يجب ق�له؟

للأ�سف اإن تربيتنا وجمتمعنا مينعنا من التكلم مبو�سوع اجلن�ش.. لكن ما هي نتائج ذلك 
على اأطفالنا؟

ورمبا  والأقران،  للمجلت  يتجهون  اأولدك  �سيجعل  املحرجة  الأ�سئلة  من  التهرب  اإن 
اخلدم لإيجاد الإجابات.. اإن الأطفال لديهم ميل فطري للمعرفة؛ لذا عليك عدم الهروب 
من هذه الأ�سئلة، بل على العك�ش ا�ستغلي الفر�سة اإذا �ساألك ابنك فا�سرحي له؛ لأنه �سيكون 
متقبًل ملا �ستقولينه و�سي�ستوعبه.. ا�ستغلي الفر�سة مبا اأن اأولدك يلجئون اإليك، ول ترتكيهم 

لغريك لأخذ املعلومات.
اإن معظم املعار�سني للتعليم اجلن�سي ي�ستندون على افرتا�ش اأن املعلومات �سارة، اإل اأن 
الأبحاث يف هذا املجال تك�سف عك�ش ذلك، فاجلهل وكبح الف�سول هما امل�سران، ولي�ست املعلومات. 

ومن اأمثلة اأ�شئلة االأطفال : 
ملاذا ل اأ�ستطيع دخول احلمام معك يا اأمي؟. 1
ملاذا ل اأ�ستطيع اأن اأظل عاريًا؟. 2
ملاذا ل اأ�ستحم مع اأختي؟. 3
من اأين ياأتي الأطفال؟ . 4

يقول اهلل يف كتابه: »قل هل ي�ست�ي الذين يعلم�ن والذين 
ل يعلم�ن«.

ويقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »رحم اهلل ن�ساء الأن�سار 
مل مينعنهن احلياء من ال�س�ؤال يف الدين« .

القراآن 
وال�شنة
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يجب  ـ  التنا�سلية  اأع�سائه  عن  الطفل  ي�ساألها  التي  ل�سيما   - وغريها  الت�ساوؤلت  هذه 
اأن توؤخذ بعني العتبار ، غري اأنرّ بع�ش الآباء والأمهات قد ي�سيئون الرد على اأ�سئلة الطفل 

احلرجة:
    فاأحيانًا يقابلونها بالتعنيف والق�سوة مما ي�سعر الطفل بال�سمئزاز من نف�سه، والإح�سا�ش 
بالذنب، واأحيانًا اأخرى يعطون الطفل اإجابات وتف�سريات خاطئة ب�سبب الإحراج، اأو من قبيل 
املعلومات  على  العتماد  يجب  لهذا  نف�سية؛  عقدًا  للطفل  ي�سبب  قد  الذي  الأمر  التب�سيط، 

العلمية، والدينية، وال�سرعية للإجابة عن كل ال�ستف�سارات مهما بدت ب�سيطة.
ي املو�سوع، كما يفعل     كما يقول علماء النف�ش: اإذا �ساألك الطفل عن اجلن�ش، ل تغرييِّ
كثري من الآباء والأمهات، بل انتهزي الفر�سة ملناق�سة الأمر، وتو�سيح كلرّ املعلومات اخلاطئة 
التي يحملها طفلك، وانقلي اإليه قيمك، فمن الأهمية مبكان اأن جتيبي على كلرّ الأ�سئلة التي 
يطرحها طفلك، واأف�سل و�سيلة لذلك هو اأن ت�ساأيل طفلك عن راأيه يف املو�سوع، وبعد ذلك 

اجعلي اإجاباتك �سحيحة، وق�سرية، وب�سيطة. 

عي يف التو�سيح ، مبعنى . 1  امنحي طفلك الفر�سة لتقدمي �سوؤال متابعة قبل اأن تتو�سَّ
عندما تقدمني له معلومة ل تتو�سعي يف التو�سيح قبل اأن ي�ساألك هو اأ�سئلة تدل على 

اأنه مازال يحتاج اىل تو�سيح . 
 ل تنزعجي من ملء راأ�سه بالأفكار.. 2
 واجبك هو تقدمي التفا�سيل، وم�ساعدته يف و�سع النقاط على احلروف... 3
وينا�سب مثل هذه املوا�سيع ما ي�سمى بال�سوؤال الدائري وهو اذا �ساألك الطفل قبل اأن . 4

تبدئي بالجابة ا�ساأليه ماذا يعرف هو عن املو�سوع ثم اجيبيه من خلل التاأكيد على 
معلوماته ال�سحيحة وتعديل ما لديه من معلومات خاطئة .

ا عليهم  األَّ ين�سغلوا الآن مبثل  هذه الأمور، واإمنَّ اأنَّهم يجب  ه اأطفالنا  اأن ننبيِّ كما ينبغي 
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تاأجيل ذلك حتى يكربوا، مع مراعاة الفروق الفردية بني الأطفال يف الإجابة على ت�ساوؤلتهم. 
بال  يف  الأ�سئلة  تلك  تثري  اأن  ميكن  للآباء  اخلاطئة  الت�سرفات  بع�ش  اأنرّ  بالذكر  جدير 
الأطفال، منها ال�سماح للطفل الذكر بال�ستحمام مع اأخته، اأو ترك الطفل يلعب مع طفل اأكرث 
منه ن�سجًا؛ لذا يف�سل عدم ترك الطفل مع �سخ�ش اآخر دون رقابة، ومن الأف�سل األ يقل 

عدد الأطفال عن ثلثة.
  كما اأن بع�ش الأمهات ُيدِخلن اأطفالهن ال�سغار معهن يف احلمام ظنًا منهن اأن ذلك 
يعطي الطفل الإح�سا�ش بالأمان، واإمكان التوا�سل مع اأمه يف اأي وقت يريد، ولكن ذلك يعطيه 
انطباعًا خاطئًا بحرية التعري اأمام الآخرين، وعلى الأم اأن حتر�ش على �سغل الطفل بالقراءة 

والطلع، والألعاب، والريا�سة وغريها مما ي�سرفه عن التفكري يف مثل تلك الأمور.
   قواعد وو�شايا نبوية 

ومن القواعد ال�سرعية التي ح�شَّ عليها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف تهذيب الطفل 
ما يلي:

1- اال�شتئذان : 
الفجر،  �سلة  قبل  وهي  فيها،  ي�ستاأذن  اأن  يجب  ح�سا�سة  ثلثة  اأوقاتًا  للطفل  القراآن  د  حدَّ

ووقت الظهرية عند القيلولة، وبعد �سلة الع�ساء، وهي فرتات نوم الوالدين.
اأما يف �سن الحتلم فيجب على الولد ال�ستئذان يف كل وقت، وكلما وجد اأمامه بابًا مغلقًا.

2- غ�سُّ الب�شر:
د  ينبغي تعويد الطفل على غ�ش الب�سر، فكل ما يراه الطفل يبقى يف ذهنه وذاكرته، فاإذا تعوَّ

النظر اإىل عورات اأهله �سيعتاد ذلك فيما بعد خارج املنزل.
3-  �شرت العورة:

تعويد الطفل �سرت عورته ين�سئ لديه �سخ�سية مهذبة قومية .
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4-  التفريق يف امل�شاجع: 
ل و�سع كل طفل يف �سرير مبفرده، امتثاًل لقول الر�سول  عندما يبلغ الأطفال العا�سرة ُيف�سَّ
قوا بيَنهم  �سلى اهلل عليه و�سلم: ُمروا اأولَدكم بال�سلِة ل�سبٍع، وا�سِربوهم عليها لع�سٍر، وفريِّ

يف امل�ساجِع .
5-  جتنب النوم على البطن:

الأمين، مع  ال�سق  النوم على  ل  وُيف�سَّ املهيجات اجلن�سية،  الطفل عن كثري من  يبعد   فهذا 
ترديد بع�ش الأذكار الواردة عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قبل النوم .
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   هم�شات  
• وقدرة 	 مهارة  وهي  �سليمة،  واجتاهات  ومهارات  معرفة  اإىل  يحتاج  �ساق  عمل  الرتبية 

منتلكها؛ لأن اهلل ل يكلفنا اإل مبا نطيق، وحتتاج منا ال�سرب وال�ستمرار.
•  ملاذا ننظر للنا�ش يف الأمور املادية، وتاأتي يف نفو�سنا ح�سرة عندما يتفوق اأبناوؤهم على 	

بع�ش من هذه احل�سرة يف  ياأتي  ول  الباهظة،  وامللب�ش  للألعاب،  امتلكم  اأبنائنا يف 
النف�ش لأن هناك من الأولد من هم اأف�سل خلقًا وعلمًا من اأبنائنا.

•  اإن من اأكرب معوقات الرتبية �سلبية الأم يف اإلقاء اللوم على املجتمع، اأو الآخرين دون 	
تقدمي اأي اجتهاد.

•  لتكن فعًل منازلنا جنة لأبنائنا، لنتبعد عن و�سع الكماليات التي حتد من احلركة يف 	
املنزل ومتنع اكت�سافها، ولنهتم برتبية اأبنائنا.

• احلوار ثم احلوار ثم احلوار مع الأولد؛ لأنهم م�سوؤوليتنا الأوىل، فلرنتب جداولنا ليكن 	
حوارنا هادئًا وبناًء معهم، وخا�سة اأنهم ل يريدون اإل اآذانًا �ساغية، وكلمات حب وانتماء .

• يف 	 ذلك  جتدين  كما  الرتبية،  وفنيات  و�سائل  يف  وتطويرها  نف�سك  تعليم  يف  اجتهدي 
الطبخ والر�ساقة واجلمال وغريها .

• هناك من الن�ساء من حتر�ش على اإ�سباع حاجات زوجها، وتهمل حاجات الأولد، نحتاج 	
للموازنة، واإ�سعار الأب بهموم الرتبية ووجوب م�ساندته.

• قد ل ي�ستجيب اأولدك لتوجيهك فورًا، ولكنهم يقلدون ما يرونه من �سلوكك؛ فكن مثاًل 	
�ساحلًا لهم.

• العنف 	 بلغات  مركز  مثل  متعددة  حكومية  جهات  لنا  تقدمها  رائعة  خدمات  هناك 
للتوعية والوقاية من خماطر   ، ال�سوؤون الجتماعية  ذو الرقم )1919( والتابع لوزارة 
وتوعية  بن�سره  نقوم  اأن  وجميل   ، البرياء  الطفال  هوؤلء  لها  يتعر�ش  التي  امل�سكلت 

النا�ش باأهدافه .
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  اخلــامتـة 

اإل يف  تفكر  التي ل  الب�سرية  وبهائم  الطفولة  اأطفالنا وحولهم مفرت�سو  يعي�ش  اأن  املوؤمل  من 
�سهواتها وملذاتها، كم هو موؤمل حقًا اأن ن�سمع ق�س�سًا ترويها �سفاه الرباءة، وت�سطرها دموع 
الأمهات طلبًا لل�ست�سارة، لكن لنقف حلظات، لنقول مل�ساعرنا كفي، ل نريد م�ساعر �سلبية 
للحلول  ن�سل  اأن  دون  النف�ش  فال�سلبية جتهد  واإجهادًا،  تعبًا  اإل  تزيدنا  ل  التي  للنف�ش  ولوم 
والعمل، لذلك قد حتتاج كثري من الأمهات اإىل تربية للنف�ش قبل اأن تربي هي اأبناءها، فكوين 
مهارات  اإىل  القوة،  اإىل  حتتاج  فاحلياة  لقلبك  طريقا  للياأ�ش  جتعلي  ل  الأم،  عزيزتي  قوية 

ومعرفة متكننا من م�ساندة اأبنائنا للحياة ب�سلم. 

                                              واحلمد هلل رب العاملني ...
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