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تـــــم تـــــصميم هـــــذا الـــــكتاب مـــــن طـــــرف جـــــمعية 
 Ève إشــــــــــــــــــراف تــــــــــــــــــحــــــت   ،®Une Vie
Pilyser وهـي أخـصائـية نـفسانـية إكـلينيكية 
 ،Cécile Mieleومحــللة نــفسانــية يــونــغية، و

أخصائية في علم النفس والجنس.



يـــمكن لـــلطفل أن يـــواعـــد. كـــما يـــمكن أن 
يشعر بالرغبة في التقبيل. 

عـندمـا تـصبح مـراهـقا، سـتشعر بـالـرغـبة 
في االمساك باليد والحضن.





يواعد



يــمكن أن تــحب بشــدة أبــويــك وأصــدقــاءك وحــتى كــلبك أو قــطك... لــكن أن 
تغرم، هو شيء آخر.  

أن تـكون مـغرمـا، يـعني أنـك تـكن شـعورا قـويـا تـجاه شـخص مـعني. فـترى 
هـــذا الـــشخص أجـــمل وأكـــثر جـــاذبـــية مـــن اآلخـــريـــن. تـــفكر دومـــا فـــي هـــذا 

الشخص، وعندما تراه يبدأ قلبك في الخفقان بشكل أسرع. 

الـــحب، يـــكون أحـــيانـــا مـــتبادال وأحـــيانـــا أخـــرى ال. عـــندمـــا ال يـــكون الـــحب 
مـتبادال، يـمكن لـذلـك أن يـجعلك تـشعر بـالحـزن لـبعض الـوقـت، لـكنك دائـما 

ما تتعافى من ذلك.



عـــندمـــا تـــكبر، ســـتشعر بـــالـــرغـــبة بـــممارســـة 
الـحب، ألنـه مـمتع أكـثر... بشـرط أن يـرغـب 

الطرف اآلخر في ذلك أيضا !





الحب



مـمارسـة الـحب، يـعني الـقيام بـعالقـة جـنسية مـع شـخص تـحبه. إنـها طـريـقة يـتشارك بـها 
شخصني أوقاتا قوية. 

ملمارسة الحب، يجب : 

أن يرغب الطرفني في ذلك؛ 

أن يـــشعر الـــطرفـــني بـــالـــرغـــبة لـــبعضهما (عـــندمـــا يـــلمسك الـــشخص الـــذي تـــحبه، ســـتشعر 
بدفئ ممتع للغاية)؛ 

أن يشعر الطرفني باالستعداد ملمارسة الحب؛ 

في بعض البلدان، يجب أن يبلغ الطرفني سن املواففة القانونية. 

ملـــعرفـــة مـــا إذا كـــان الـــشخص مســـتعدا لـــلممارســـة الـــحب، يـــمكنك أن تـــحاول التحـــدث عـــن 
الـجنس مـع حـبيبك والـنظر إلـيه مـباشـرة فـي عـينيه. إذا لـم تـتمكن مـن ذلـك، فهـذا قـد يـعني 

أن األمر مبكر...



أحـــــــيانـــــــا، يـــــــمكن أن تـــــــشعر أن الـــــــشخص 
ينظر إليك كثيرا وأنه يهتم بك. 

إن األمـر مـمتع لـلغايـة، خـاصـة إذا مـا كـان 
الفتى أو الفتاة تعجبك ! 

هذا يسمى باإلغراء.





باإلغراء



إن اإلغـــــراء هــــــــو نــــــــوع مــــــــن األلــــــــعاب الــــــــتي يــــــــبحث فــــــــيها 
الـــــشخص إلـــــى إثـــــارة الـــــجاذبـــــية واملـــــشاعـــــر لـــــدى شـــــخص 
آخــر. يــمكن إغــراء أحــدهــم بــواســطة الحــركــات أو الــكلمات 

أو باملظهر. 

بـــــــعض األشـــــــخاص ال يـــــــشعرون بـــــــالحـــــــرج عـــــــند اإلغـــــــراء، 
البعض اآلخر أقل. 



أحـيانـا، يـمكن أن تـشعر أن شـخصا يـكبرك سـنا 

ينظر إليك كثيرا وأنه يهتم بك حقا. 

يــمكن أن يــكون األخ األكــبر لــصديــقك، أو والــده، 

أحد الجيران... 

إن األمر ممتع ومحرج في نفس الوقت. 

الـــــشخص األكـــــبر الـــــذي يـــــبدي رغـــــبة جســـــديـــــة أو 

جنسية تجاه طفل يسمى بغلماني.





بغلماني



الــغلمانــي هــــو شــــخص بــــالــــغ يــــشعر بــــاالنجــــذاب الــــجنسي 
تجاه شخص غير بالغ. 

يمكن للغلمانيني أن يكونوا مراهقني، رجاال أو نساء. 

ال يـــــــشعر الـــــــبعض بـــــــاالنجـــــــذاب إال تـــــــجاه األطـــــــفال، الـــــــبعض 
اآلخر تجاه األطفال وأيضا املراهقني والراشدين.



يـــــمكن لـــــه أو لـــــها أن يـــــجعلك تـــــشعر بـــــالحـــــرج 
بـــالـــنظر إلـــيك كـــثيرا، مـــع الـــسعي إلـــى تـــقبيل 

عنقك أو مداعبة ظهرك. 

إنه أمر غريب حقا، وغير ممتع ! 

بـــــــــــالـــــــــــقيام بـــــــــــذلـــــــــــك/ هـــــــــــو أو هـــــــــــي ال يـــــــــــحترم 
خصوصيتك.





خصوصيتك



إن الـــخصوصـــية هــــــو فــــــضاء شــــــخصي تــــــتمنى حــــــمايــــــته مــــــن أنــــــظار 
وتصرفات اآلخرين. 

املــناطــق الــحساســة فــي الــجسم هــي الــعضو الــتناســلي، األرداف ولــدى 
الــفتيات األكــبر ســنا هــناك الــصدر. لــكن يــمكن أن تــشعر بــعدم االرتــياح 

إذا ملس أحدهم فخذيك، بطنك أو أي منطقة أخرى بالجسم. 

إذا أراد أحـــدهـــم رؤيـــة جـــسمك عـــار، يـــمكن لهـــذا أن يـــجعلك تـــشعر بـــعدم 
الـــراحـــة. هـــذا لـــيس طـــبيعيا، يـــدعـــى هـــذا الـــشعور بـــالـــحياء. إنـــه الـــحاجـــة 

لحماية العورة، لعدم الرغبة في إظهار بعض املناطق في الجسم. 

يجب على كل واحد أن يحترم الخصوصية وعورة اآلخرين.



هـــذا يـــزعـــج ويـــؤلـــم أكـــثر عـــندمـــا يـــكون مـــن طـــرف 

شخص تحبه وكنت تثق به. 

إذا تــعلق األمــر بــأحــد أفــراد عــائــلتك، يــسمى هــذا 

بسفاح املحارم. 

األمـر مـؤلـم ويـجعلك تـشعر أنـك خـدعـت وتسـتحي 

كونك لم تالحظ شيئا من قبل.





املحارم



سـفاح املـحارم، هـو الـرغـبة الـجنسية فـي فـرد مـن الـعائـلة : أب أو أم، 
أخ، أخت، جد أو جدة، خال أو خالة، عم أو عمة. 

األفــــعال املــــتعلقة بــــسفاح املــــحارم محــــظورة عــــلى الــــقصر. لــــيس ألن 
الــــشخص هــــو فــــرد مــــن عــــائــــلتك ويــــحبك يــــعطيه الــــحق فــــي أن يــــقوم 

بأفعال جنسية معك. 

أحـــيانـــا االعـــتراف بـــاألمـــر صـــعب، خـــصوصـــا إذا مـــا تـــعرضـــنا لهـــذه 
األفــــعال مــــرار، وغــــالــــبا مــــا يــــكون التحــــدث عــــن ذلــــك صــــعبا، ألن هــــذا 

يجعلنا نشعر أننا نتهم شخصا نحبه.



لكن ليس عليك أنت أن تشعر بالخجل ! 
هو أو هي من عليه ذلك ! 

كــل الــعالقــات الــغرامــية بــني طــفل ومــراهــق كــبير 
أو راشد تعد ممنوعة من حيث القانون ! 

يجب أن نقول على االطالق : ال! ال! ال!





القانون



الــقانــون هـــو مجـــموعـــة مـــن الـــقواعـــد الـــتي يـــجب أن تـــحترم مـــن 
طرف الجميع : ال تقتل، ال تسرق... 

وجدت القوانني لحماية البشر والحيوانات والطبيعة. 

تـــــوجـــــد قـــــوانـــــني كـــــونـــــية، تـــــطبق عـــــلى جـــــميع البشـــــر، عـــــلى ســـــبيل 
املـثال : االتـفاقـية الـدولـية لـحقوق الـطفل، الـتي تـفرض عـلى 
كـــل إنـــسان أن يـــحترم ويحـــمي األطـــفال. إنـــها تـــمنع أيـــا كـــان أن 

يجبر أي طفل على إقامة عالقة جنسية. 



يــــــمكن أن يــــــرغــــــب املــــــراهــــــق أو الــــــراشــــــد فــــــي 
الــــتالعــــب بــــك بــــإثــــارة فــــضولــــك : أال تــــريــــد أن 

تعرف شعور أن يقبلك أحدهم بلسانه ؟ 

ال! ال! ال! ليس معك!





التالعب



الـتالعـب هــو دفــع أحــدهــم إلــى قــبول أي شــيء ملــتعته الــخاصــة. 
ســــــــيحاول املــــــــتالعــــــــب الــــــــخبيث طــــــــمس أفــــــــكارك، لــــــــكي ال تــــــــعرف 
الــصواب مــن الخــطأ، مــا يــكون فــي صــالــحك ومــا يــكون الشــباع 

رغبته هو. 

إذا شــعرت أنــك مــجبر عــلى فــعل شــيء، تــعلم بــداخــلك أنــه شــيء 
سيئ وأنه سيؤذيك، فال تفعله.



يـــرغـــب أحـــيانـــا املـــراهـــق الـــكبير أو الـــراشـــد فـــي 
عــرض صــور إبــاحــية أمــامــك، صــور صــادمــة أو 

مثيرة جنسيا. 

يـمكن أن تـرغـب فـي قـول نـعم، ألنـك تـشعر حـقا 
بـــالـــفضول لـــلمشاهـــدة... لـــكن يـــجب أن تـــقاوم، 

ألن هذا سيجعلك غير مرتاح وسيضر بك.





صور إباحية



فــــي بــــعض األحــــيان تــــكون مــــشاهــــدة الـــصور والـــفيديـــوهـــات اإلبـــاحـــية 
مغرية للغاية. 

يمكن أن نظن أن الناس تمارس الحب بهذه الطريقة في الواقع. 

فــــي األفــــالم واملســــلسالت الــــتلفزيــــونــــية، هــــم عــــبارة عــــن مــــمثلني يــــؤدون أدوارا، 
تـحاكـي الـعواطـف. فـفي الـفن اإلبـاحـي نـفس الـشيء، هـم مـمثلون يـتظاهـرون 
ويـــــقومـــــون بـــــالـــــنشاط الـــــجنسي أمـــــام الـــــكامـــــيرا، بـــــدون مـــــتعة، بـــــدون عـــــاطـــــفة 
ويحاكون األحاسيس. هذا ليس حبا والناس ال تمارس الحب بهذا الشكل. 

فـــي الـــحياة الـــواقـــعية، نـــأخـــذ وقـــتنا قـــبل أن نـــتعرى، أو نـــكتشف جـــسم اآلخـــر. 
مـــــمارســـــة الـــــحب هـــــو شـــــيء لـــــطيف، مـــــمتع وحـــــنون، أيـــــن يـــــحترم الشـــــريـــــكان 

بعضهما، يتحدثان، يتبادالن املداعبات والقبل.



رغـم أنـه/أنـها يـقول لـك الـعكس، مـا يـرغـب هـذا 
الـــشخص فـــي فـــعله مـــعك لـــيس بـــالـــحب وإنـــما 

هو انتهاك جنسي. وهو شيء ممنوع. 

الـكبار يـعرفـون ذلـك وال يـجب أبـدا أن يـشعروا 
أنهم مخولون بفعل ذلك في حق طفل.





االنتهاك الجنسي



القانون يعاقب على االنتهاك الجنسي، أكان في حق أطفال أو راشدين. 

في فرنسا، يحظر : 

عرض صور جنسية أمام طفل؛ 

عرض حركات جنسية أمام طفل؛ 

ملس املناطق الحساسة في جسم الطفل، حتى لو قال أنه موافق؛ 

إجـــــبار أحـــــد عـــــلى الـــــقيام بـــــأشـــــياء جـــــنسية، بـــــما فـــــي ذلـــــك الـــــتالعـــــب، الـــــتخويـــــف أو 
السيطرة؛ 

إقـامـة عـالقـة جـنسية فـي عـمر يـفوق 15 سـنة مـع شـخص فـي ال يـتجاوز عـمره 15 
سنة، حتى لو وافق على ذلك.



يــــــجب التحــــــدث دائــــــما، دائــــــما، دائــــــما عــــــن 
ذلك مع الراشدين ! 

رغــــم أنــــه قــــد يــــجعلك تعهــــده بــــحفظ الســــر، 
حـتى ولـو هـددك أو بـكى أو تـرجـاك : يـجب 

أن تتحدث عن ذلك !





السر



فــي بــعض األحــيان، ســيطلب الــشخص الــذي يــلمس الــطفل فــي 
مـــناطـــق حـــساســـة فـــي جـــسمه مـــن الـــطفل أن ال يتحـــدث عـــن ذلـــك 

مع شخص آخر، ألنه يعلم أنه أمر محظور. 

يجب أن تفرق بني األسرار الجيدة والسيئة. 

الســــــــــر الــــــــــجيد يــــــــــجعلك ســــــــــعيدا (تــــــــــحضير حــــــــــفلة عــــــــــيد مــــــــــيالد 
لــصديــق...) أو يــسمح بــحفظ خــصوصــيته (حــديــقة ســريــة)، الســر 

السيء يجعلك تعيسا ومنعزل (ال تقل أن أحدهم ضربك...)



التحـــــــدث، هـــــــو شـــــــيء صـــــــعب لـــــــلغايـــــــة، هـــــــذا 
يـــــــتطلب الـــــــكثير مـــــــن الـــــــشجاعـــــــة... لـــــــكن كـــــــل 
األطـفال يـملكون هـذه الـشجاعـة، أنـت كـذلـك، 

أؤكد لك ذلك ! 

التحــدث، هــي الــطريــقة الــوحــيدة لــوضــع حــد 
لـلشخص الـذي يـقوم بـإيـذائـك، أنـت أو حـتى 

أطفاال آخرين في سنك أو أصغر منك.





التحدث



أحـيانـا يـكون مـن الـصعب مـعرفـة مـا إذا كـانـت الحـركـة عـاديـة أو محـظورة، 
إذا شـعرت فـي أعـماقـك أن الحـرك جـعلتك تـشعر بـاسـتياء فـيجب التحـدث 

عن ذلك. 

للتحـــدث، يــــــجب أوال أن تــــــعرف مــــــع مــــــن يــــــجب أن تتحــــــدث. يــــــمكنك أن 
تتحـــدث إلـــى شـــخص تـــثق بـــه : أســـتاذ، والـــديـــك، خـــالـــك، جـــديـــك، طـــبيب، 

شرطي... 

يحـــدث أحـــيانـــا أن ال يـــصدق الـــراشـــدون األطـــفال، ويـــصل بـــهم األمـــر أن 
يــــعتبروهــــم كــــاذبــــني. ال يــــجب أن تــــفقد شــــجاعــــتك، تحــــدث مــــع أشــــخاص 

آخرين إلى أن تجد من يصدقك.



إذا وثـــــــــــــقت فـــــــــــــي شـــــــــــــخص راشـــــــــــــد ال 

يــــــــــــسمعك أو أنــــــــــــه ال يســــــــــــتجيب كــــــــــــما 

يــــــــــــــجب، يــــــــــــــمكنك االتــــــــــــــصال بــــــــــــــرقــــــــــــــم 

املساعدة الخاص ببلدك.





املساعدة الخاص



يــــتوفــــر تــــقريــــبا فــــي جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم رقــــم هــاتــف مــجانــي 
للتحدث إلى شخص راشد موثوق. 

يــــمكنك االتــــصال للتحــــدث عــــن شــــيء حــــدث لــــك، أو شــــيء حــــدث 
لطفل آخر تعرفه ويكون بحاجة إلى املساعدة. 

 www.childhelplineinternational.org



أحـــــــيانـــــــا، يـــــــتظاهـــــــر أشـــــــخاص راشـــــــدون بـــــــأنـــــــهم 
مــراهــقني عــلى االنــترنــت، بــتقليد طــريــقة تحــدثــهم 

وتفكريهم بشكل جيد. 

يسـتعملون أسـماء وصـور مـزيـفة. أيـا كـان سـيقع 
في الفخ ! 

ال يـــــــجب أبـــــــدا أن تـــــــعطي مـــــــعلومـــــــات شـــــــخصية 
على االنترنت.





االنترنت



االنترنت شيء رائع، إنه يسمح بتعلم أشياء كثيرة ! 

إنــما هــو أيــضا مــكان نــظن أنــنا فــي مــأمــن فــيه، ألنــنا نــكون خــلف 
الـشاشـة. لـكن لـألسـف يـوجـد الـكثير مـن الـناس الـخبيثة وغـالـبا مـا 

يكون تحديدهم أمر معقد. 



لتفادي الوقوع في الفخ، بدون موافقة األبوين : 

ال تعطي أبدا اسم عائلتك؛ 

ال تعطي أبدا عنوانك؛ 

ال تعطي أبدا اسم مدرستك؛ 

ال تعطي أبدا كلمتك السرية؛ 

ال ترسل أبدا صورة أو فيديو لك أو ألصدقائك؛



ال تشغل أبدا الكاميرا؛ 

تفادي البوح بأسرارك أو الكشف عن خصوصيتك. 

ال أحـــد لـــه الـــحق فـــي وضـــع صـــورة أو فـــيديـــو لـــك عـــلى االنـــترنـــت بـــدون أن 
تعلم وأن تعطي موافقتك مسبقا. 

ال أحــد لــه الــحق فــي ابــتزازك : "إذا لــم تــقم بــما أطــلبه مــنك، ســأري هــذه 
الصورة للجميع، سأقول للجميع ما أخبرتني به..." 

الـــقوانـــني تـــطبق أيـــضا عـــلى االنــترنــت. عـــلى ســـبيل املـــثال، قـــول أشـــياء 
جـنسية أو عـرض صـور جـنسية أمـام طـفل، إنـه مـمنوع فـي الـشارع، فـي 

املنزل، وأيضا على االنترنت !



أغلب الناس من حولك يتمنون راحتك، ولن يضروك أبدا. 

لـــــكن بـــــعض الـــــناس، فـــــي ســـــنك أو أكـــــبر مـــــنك، يـــــمكن أن 
يرغبوا في االستفادة من قلة خبرتك بفرض رغباتهم. 

إذا حـــدث لـــك هـــذا، لـــيس عـــليك أنـــت أن تـــشعر بـــالخجـــل، 
هم من عليهم أن يخجلوا ! 

يمكن أن تقول بصوت عال وقوي، دون تردد : ال! ال! ال!





نعم



إذن، متى يمكن أن تقول نعم ؟ 

يـمكن أن تـقول نـعم عـندمـا تـكون مـوافـقا، عـندمـا تـشعر أنـك تـثق بـه وأنـك 
ترغب في ذلك حقا. 

يـــمكن أن تـــقول نــعم عـــندمـــا تـــشعر أنـــك مـــحترم، وعـــندمـــا تـــشعر أنـــك حـــر 
فـــي قـــول ال فـــي أي وقـــت كـــان، إذا حـــصل ولـــم تـــكن مـــرتـــاحـــا ألن األمـــور 

تجري بسرعة. 

يمكن أن تقول نعم عندما تكون سعيدا في قول نعم.



 .®Association Une Vie هذه القصة تقدمها لك جمعية

 تـــم تـــصميم هـــذا الـــكتاب مـــن طـــرف جـــمعية Une Vie®، تـــحت إشـــراف Ève Pilyser وهـــي أخـــصائـــية نـــفسانـــية إكـــلينيكية ومحـــللة نـــفسانـــية 
يونغية، وCécile Miele، أخصائية في علم النفس والجنس. 

 .Sébastien Brochot حررت النصوص من طرف

 .Luc Desportes الرسوم التوضيحية من طرف

نــشكر Ève Pilyser (أخــصائــي نــفسانــي إكــلينيكي، محــلل نــفسانــي يــونــغي، عــضو فــي الجــمعية الــفرنــسية لــعلم الــنفس التحــليلي، عــضو فــي 
جـمعية املحـللني الـنفسانـيني واملـعالـجني الـنفسانـيني الـيونـغيني) و Cécile Miele (أخـصائـية فـي عـلم الـنفس والـجنس فـي مـركـز املـوارد لـلعامـلني 

مع مرتكبي العنف الجنسي (CRIAVS) وبمستشفى كليرمو-فيران). 

ساعدنا في نشر الوعي ! 
 http://1vie.org
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