
 

كلما زاد عدد األشخاص املطلعني كلما قل عدد الضحايا.

دليل اآلباء
حماية األطفال من العنف الجنسي

نشرت من قبل



 حول الغلمانية
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ما هي الغلمانية ومن هو الغلماني؟ 

الــغلمانــيون هــم مــراهــقون فــتيانــا أم فــتيات أو راشــدون رجــاال أم نــساء يــشعرون بــاالنجــذاب 
نــــحو أطــــفال لــــم يــــبلغوا بــــعد. بــــعض الــــغلمانــــيني ال ينجــــذبــــون إال إلــــى الــــفتيات والــــبعض إال 
لــلفتيان والــبعض اآلخــر لــالثــنني مــعا. بــعضهم ينجــذب عــلى الــسواء نــحو املــراهــقني والــكبار 
واألطـفال. الـغلمانـية مـوجـودة فـي الـعالـم أجـمع، فـي جـميع األوسـاط بـغض الـنظر عـن درجـة 
الــــغنى أو املســــتوى الــــدراســــي أو الــــديــــانــــة. لــــيس ألن ال أحــــد يــــتكلم عــــنها يــــعني أنــــها غــــير 

موجودة ! 

ال أحـد يـختار أن يـكون غـلمانـيا واألغـلبية الـقصوى لـن تـقوم أبـدا بـاالعـتداء عـلى أي طـفل. ال 
أحــد مــسؤول عــن أوهــامــه لــكن الــكل مــسؤول عــن تــصرفــاتــه وأفــعالــه. بــاإلضــافــة إلــى أن كــل 
مـمارسـة جـنسية تـتعلق بـاألطـفال يـجب أن تـمنع : مـن املـمنوع أن يـقول أحـد لـطفل أنـه مـغرم 
بـه، أن يـبوح لـه بـألـفاظ إبـاحـية، أن يـريـه صـورا خـليعة، أن يـريـه عـضوه الـتناسـلي، أن يـطلب 
مـــــنه أن يـــــريـــــه إيـــــاه، أن يـــــنظر إلـــــيه وهـــــو يـــــنزع مـــــالبـــــسه، أن يـــــداعـــــبه، أن يـــــلمس أعـــــضاءه 
الـحساسـة (الـعضو الـتناسـلي، األرداف، الـصدر)، أن يجـلسه عـلى ركـبيتيه وهـو مـنتصب أو 

 أن يفرض عليه رغبته الجنسية...
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ملاذا الغلمانية تخيف كثيرا ؟ 

دائـما مـا تـعرف الـغلمانـية خـطأ بـأنـها اعـتداء جـنسي عـلى األطـفال. فـي الـحقيقة، الـغلمانـية 
ليسـت بـفعل وإنـما هـي إنجـذاب جـنسي. الـغلمانـيون لـيسوا بـوحـوش وال بـمعتديـن جـنسيا وال 
بــسفاحــي أطــفال وإنــما هــم أشــخاص يــعانــون ويــحتاجــون لــلمساعــدة لتخــطي أوهــامــهم أو 

 العيش بأوهامهم دون االعتداء على أي طفل أبدا.
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ملا يصبح الشخص غلمانيا ؟ 

تـــــختلف األســـــباب ألنـــــها تـــــخص الـــــتاريـــــخ الـــــشخصي لـــــكل شـــــخص. بـــــعض الـــــغلمانـــــيني قـــــد 
تـعرضـوا لـلعنف فـي صـغرهـم، جـنسية كـانـت أم ال، أو أنـهم قـد عـاشـوا فـي أسـر لـم تـكن فـيها 
الحـــدود الـــخصوصـــية أو الـــجنسية واضـــحة املـــعالـــم (املـــقصود هـــنا املـــناخ أو الـــعائـــلة الـــتي 

 يمارس فيها سفاح املحارم).
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الغلماني ملرة يكون غلماني دائما ؟ 

 الـــشعور بـــاالنجـــذاب نـــحو األطـــفال هـــي مـــعانـــاة كـــبيرة لـــكنها ليســـت بـــحتمية. فـــالـــعديـــد مـــن 
األشــخاص لــم يــعودوا منجــذبــني نــحو األطــفال بــعد الــخضوع لــلعالج أو املــتابــعة مــن طــرف 
 أخصائي. آخرون تعلموا العيش مع أوهامهم بدون أن يؤثر ذلك على حياتهم اليومية.
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هل يمكن أن يغرم شخص راشد بطفل ؟ 

يـــــمكن ملـــــراهـــــق أو راشـــــد أن يـــــغرم بـــــطفل، لـــــكن ال يـــــجب أن يـــــؤدي هـــــذا إلـــــى الـــــقيام بـــــعالقـــــة 
جـنسية. ألن هـذا الـحب أو الـرغـبة الـجنسية ال يـمكن تـقاسـمها مـع طـفل لـم يـبلغ سـن الـرشـد 
لــفهمها. رغــم أنــه هــناك الــكثير مــن املــودة والــحب والــنعومــة، فــاألمــر عــبارة عــن عــنف مــفروض 
عــلى الــطفل. عــندمــا يــشعر الــشخص الــبالــغ بــرغــبة جــنسية تــجاه شــخص لــم يــبلغ ويــصغره 

 كثيرا، عليه أن يبتعد ويطلب املساعدة، ألن هذا يشير إلى مشكل خطير.
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هل مجتمعنا غلماني عندما يجعل صورة األطفال 
مثيرة جنسيا ؟ 

ال يـــنبغي عـــلى مـــجتمعنا أن يـــجعل صـــورة األطـــفال مـــثيرة جـــنسيا (مـــسابـــقة مـــلكات جـــمال 
األطـــفال، مـــالبـــس مـــثيرة أو مســـتحضرات تجـــميل لـــلفتيات ...) وال تشـــبيه الـــكبار بـــاألطـــفال 

(على هيئة أطفال في مرحلة ما قبل البلوغ، غياب الشعر...) 

مــن خــالل الــقضاء عــلى الــفوارق بــني األجــيال، يــقوم مــجتمعنا بــمنع األطــفال مــن أن يــشغلوا 
مـــكانـــهم كـــأطـــفال والـــكبار مـــن مـــكانـــهم كـــراشـــديـــن. وهـــذا يخـــلق أحـــيانـــا الـــتباســـات خـــطيرة 
تتســــبب أحــــيانــــا فــــي االعــــتداءات الــــجنسية عــــلى األطــــفال. يــــمكن أن تتســــبب فــــتاة تــــرتــــدي 
مـــــالبـــــس تـــــجعلها تـــــبدو كـــــامـــــرأة فـــــاتـــــنة (مـــــالبـــــس ضـــــيقة، تـــــنورة قـــــصيرة، ســـــراويـــــل قـــــصيرة، 
بــــيكيني...) لــــكل واحــــد مــــنا فــــي احــــساس حــــقيقي غــــير مــــريــــح، لــــكن إذا مــــا أدى ذلــــك إلــــى 
الــشهوة الــجنسية يجــدر الــقلق، ألن عــليك أن تــعلم أنــها تــقوم فــقط بــتقليد الــكبار لــكنها تــبقى 

 طفلة : إنها ليست دعوى أو نية جنسية في مالبسها أو تصرفها.
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ما العمل إذا فكرنا في كون أحد من حولنا غلمانيا ؟ 

يــــمكننا التحــــدث بهــــدوء مــــع هــــذا الــــشخص، دون الــــحكم عــــليه ونــــقول لــــه مــــاذا رأيــــنا وظــــننا، 
ونـشجعه عـلى طـلب املـساعـدة لـدى أخـصائـي كـفء. ال تـتردد فـي التحـدث إلـيه عـن مشـروع 
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ما هو االعتداء الجنسي ؟ 

بمجــرد أن  يــفرض الــشخص رغــبته الــجنسية عــلى شــخص آخــر، هــذا يــعد اعــتداء. فــي أي 
اعـــتداء، هـــناك دائـــما اســـاءة اســـتعمال الســـلطة واســـتغالل الـــثقة بـــما أن املـــعتدي غـــالـــبا مـــا 

يتهجم على أناس أضعف منه. 

الــطفل غــير قــادر عــلى املــوافــقة عــلى إقــامــة عــالقــة جــنسية، ألنــه ال يــعلم بــعد مــا يــعني ذلــك، 
ولـــيس عـــليه مـــعرفـــة ذلـــك. إنـــه صـــغير جـــدا وغـــير نـــاضـــج حـــقا ملـــعرفـــة وتجـــربـــة الـــجنس. جـــعل 
الـــطفل يـــعيش تجـــربـــة جـــنسية حـــتى لـــو كـــان ذلـــك فـــي شـــكل لـــعبة، هـــو عـــبارة عـــن اســـتغاللـــه 

كأداة الرضاء رغبتك كشخص راشد أو مراهق، وهو أمر غير مقبول. 

إن االعــتداء الــجنسي هــو مــمارســة جــنسية تــدفــع فــيها الــضحية أو تــرغــم مــن قــبل املــعتدي 
ســــواء كــــانــــت مــــعه أو مــــع شــــخص آخــــر، بــــاســــتخدام الــــعنف الجســــدي أو مــــن دونــــه. يــــمكن 
لـــالعـــتداء أن يـــكون دون اتـــصال جســـدي (تحـــرش، إغـــراء، تـــعريـــض جـــنسي...) أو بـــاتـــصال 

 جسدي (تقبيل، مداعبة، مالمسة، إيالج...) فهذا يعتبر دوما اعتداء جنسي.

�11



من هو املعتدي؟ 

إن املــعتدي  الــغلمانــي هــو الــرجــل أو املــرأة لــديــهم قــصور ويــشعرون أن شــهواتــهم الــجنسية 
تـــتغلب عـــليهم. عـــادة مـــا يـــشعرون بـــالـــراحـــة أكـــثر مـــع األطـــفال عـــنه مـــع أشـــخاص فـــي ســـنهم 

(راشدين أو مراهقني). 

إذا مـــا وجـــد فـــعال الـــشخص الـــسادي، املـــعتدي املنحـــرف، املـــتالعـــب واملـــخادع الـــذي نـــتخيله 
فــهو أمــر نــادر لــلغايــة. إن األغــلبية الــساحــقة مــن املــعتديــن الــغلمانــيني هــم أشــخاص طــيبون 
ولـــطفاء، يـــحبون األطـــفال بـــصدق. فـــفي الـــواقـــع، غـــالـــبا مـــا يـــكن لـــهم األطـــفال واآلبـــاء تـــقديـــرا 

كبيرا، ألنهم يبعثون على الثقة. 

تظهر األبحاث العلمية املختلفة التي أجريت حول العالم : 

معتدي واحد من أصل أربعة هو مراهق عمره أقل من 18 سنة. 

معتدي واحد من أصل إثنني هو فرد من عائلة الطفل. 

نســبة 90% مــن املــعتديــن هــم مــن املــقربــني لــلطفل (مــدرســة، نــشاط خــارج املــدرســة، جــار، 
صديق العائلة، جليس الطفل...)  

عـــــلى األقـــــل ثـــــلث املـــــعتديـــــن الـــــغلمانـــــيني كـــــانـــــوا هـــــم أنـــــفسهم ضـــــحايـــــا اعـــــتداء جـــــنسي فـــــي 
طفولتهم، إذ أنهم لم يتكلموا عن ذلك أبدا أو أنهم لم يتحصلوا على املساعدة املناسبة. 

لـــدى املـــعتديـــن الـــغلمانـــيني املـــعاوديـــن، غـــالـــبا مـــا تـــكون املـــرة األولـــى قـــد حـــدثـــت فـــي مـــرحـــلة 
املـراهـقة إنـما لـم تنجـم عـنها أي عـقوبـة جـنائـية أو رعـايـة طـبية. إال أن األبـحاث تظهـر أن فـقط 

اإلدانات الجنائية واملرفقة بالعالج املناسب تقلل بشكل ملحوظ من أخطار تكرار الفعل. 

الــغالــبية الــساحــقة مــن املــعتديــن الــغلمانــيني لــم تتجــرأ عــلى التحــدث عــن أوهــامــهم الــغلمانــبة 
 التي كانت تالحقهم قبل أن يقوموا بالفعل.
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من هم الضحايا ؟ 

يـمكن لـكل األطـفال أن يـكونـوا ضـحايـا مـعتدي غـلمانـي. ومـع ذلـك، فـأولـئك الـذيـن فـهموا جـيدا 
املحــظورات وقــواعــد الــخصوصــية هــم أكــثر قــدرة عــلى تحــديــد املــعتديــن، عــلى التجــرئ عــلى 

الرفض، وعلى التكلم بسرعة بخصوص حدوث أي اعتداء أو محاولة اعتداء. 

األطـفال الـوحـيدون واملحـرومـون مـن الـرعـايـة، أولـئك الـذيـن يـفتقرون لـلنموذج فـي عـالقـاتـهم مـع 
اآلخـــريـــن أو أولـــئك الـــذيـــن لـــم يـــفهموا جـــيدا قـــواعـــد الـــخصوصـــية (األســـر املـــمارســـة لـــسفاح 

 املحارم) هم املستهدفني أساسا من قبل املعتدين الغلمانيني.
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ما هي نتائج االعتداء الجنسي على الطفل؟ 

دائـما مـا يـكون لـالعـتداء الـجنسي آثـار خـطيرة، مـهما كـان سـن الـضحية، فـالـعواقـب مـتنوعـة 
حسـب الـطفل، نـوع االعـتداء، تـكرار االعـتداء، عـالقـته بـاملـعتدي، والـرعـايـة الـطبية والـقانـونـية 

التي تلي االعتداء. 

دائما ما تكون هناك آثار، لكن بأشكال مختلفة في مراحل مختلفة من الحياة. 

بــاالضــافــة إلــى اإلصــابــات الجســديــة واألضــرار الــجسمية الــناجــمة عــن االغــتصاب، يــمكن 
لـلطفل أن يـعانـي مـن عـواقـب نـفسية مـتعددة مـثل : الـشعور بـالـذنـب أو الـعار، الـخوف، الـقلق، 
الـــغضب، فـــقدان الـــثقة فـــي الـــذات، الـــكآبـــة، نـــوبـــات الـــذعـــر، آالم مـــزمـــنة، انـــعزال اجـــتماعـــي، 
فـــــقدان الـــــثقة بجـــــميع األطـــــفال او املـــــراهـــــقني، صـــــعوبـــــة فـــــي إقـــــامـــــة الـــــعالقـــــات الحـــــميمية أو 
الـــــجنسية، اضـــــطرابـــــات فـــــي الـــــذاكـــــرة، فـــــي الـــــتركـــــيز، فـــــي الـــــنوم، الـــــتبول الـــــالإرادي، فـــــي 

التغذية... 

يــــمكن لــــالعــــتداء أن يــــؤدي إلــــى تــــصرفــــات مــــدمــــرة : مــــحاولــــة انــــتحار، إيــــذاء الــــنفس، فــــقدان 
الـــشهية أو الشـــره املـــرضـــي، الـــبغاء، االنحـــراف، الـــقيادة الخـــطيرة، االدمـــان عـــلى الـــكحول، 

على املهلوسات على األدوية أو على الصور اإلباحية... 

يمكن لالعتداء أن يقوم الضحية ألن تصبح بدورها معتدية. 

إن الـصمت لـيس أمـرا مـحتومـا واملـعانـاة كـذلـك. مـن املـمكن تخـطي فـظاعـة االعـتداء الـجنسي 
 عن طريق اللجوء إلى أخصائيني.
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بخصوص السياحة 
الجنسية التي تمس 

 األطفال
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من هم األطفال ضحايا السياحة الجنسية ؟ 

األطـــفال ضـــحايـــا الـــدعـــارة هـــم فـــتيان أو فـــتيات وأغـــلبهم مـــن فـــئات اجـــتماعـــية محـــرومـــة. إن 
السياحة الجنسية التي تمس األطفال هي ظاهرة آخذة في االرتفاع؟ 

إذا كـنت شـاهـدا عـلى حـالـة مـن الـسياحـة الـجنسية تـمس قـاصـرا، فـي بـلدك أو فـي الـخارج، 
قم باالبالغ دون تأخر :  

 www.reportchildsextourism.eu
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ما هي األخطار املحتملة ؟ 

ينحـدر الـسياح الـجنسيني مـن جـميع األوسـاط. يـمكن أن يـكونـوا مـتزوجـني أو عـازبـني، نـساءا 
أم رجـاال، أثـريـاء أو أقـل ثـراء، شـبابـا أم مـسنني. يـمكن أن يـالحـق الـسياح الـجنسيني قـانـونـيا 
فــي بــلدهــم األصــلي إذا مــا لــم يــتم ذلــك فــي الــبلد الــذي جــرت فــيه الــوقــائــع. املــخاطــر كــبيرة : 
الـــحكم بـــالـــسجن لـــعدة ســـنوات وبـــغرامـــات بـــاهـــظة جـــدا، وحـــتى بـــعد الـــوقـــائـــع بـــعدة ســـنوات. 
يــــمكن أن تــــكون األحــــكام بــــخصوص الــــلجوء إلــــى دعــــارة الــــقاصــــر، إنــــما أيــــضا بــــخصوص 
االعـــتداءات الـــجنسية، االغـــتصابـــات، صـــور إبـــاحـــية تـــمس األطـــفال، وانـــتهاكـــات أخـــرى أو 

 محاوالت ارتكاب الجرائم في حق األطفال وسالمتهم.
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 هل تساهم السياحة الجنسية في النمو االقتصادي 
لبلدك ؟ 

 يــدفــع الــسائــح الــذي يــسافــر إلــى بــلد مــن أجــل اســتعمال البشــر الشــباع رغــباتــه الــجنسية 
 البلد إلى الفساد و إلى استغالل شعبه وإذالله.
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هل توجد في آسيا عادة ممارسة الجنس مع األطفال ؟ 

فـي بـعض الـبلدان، الـفقر املـدقـع يـدفـع اآلبـاء إلـى جـعل أطـفالـهم يـمارسـون الـدعـارة. تسـتعمل 
بــــــعض شــــــبكات االتــــــجار بــــــاألشــــــخاص األطــــــفال الــــــذيــــــن يــــــتواجــــــدون فــــــي أوضــــــاع صــــــعبة 

لالستغناء وهناك أشخاص يستغلون هذا الفقر لجعل هؤالء األطفال عبيد جنسيني. 

تـــوجـــد فـــي بـــعض املـــناطـــق مـــن الـــعالـــم مـــعتقدات أيـــن تـــعتبر مـــمارســـة الـــجنس مـــع األطـــفال 
يـــشفي مـــن بـــعض األمـــراض. إال أن الـــواقـــع هـــو الـــعكس تـــمامـــا : إن مـــمارســـة الـــجنس مـــع 
األطـفال هـو مـا يـمكنه التسـبب فـي بـعض االلـتهابـات ونـقل عـدوى بـعض األمـراض كـاإليـدز. 
غــــالــــبا مــــا يــــكونــــوا قــــصر يــــمارســــون الــــدعــــارة وال يــــحيطون بــــوســــائــــل الــــوقــــايــــة والحــــمايــــة مــــن 

األمراض املنقولة باالتصال الجنسي.  

مـــهما كـــانـــت الـــبلدان، الـــثقافـــات، الـــتقالـــيد أو املـــعتقدات الـــديـــنية، فـــالـــطفل لـــن يـــطالـــب أبـــدا 
 باقامة عالقة جنسية.
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بخصوص األطفال
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هل يمكن تقبيل الطفل على الفم؟ 

 مــن املســتحب تــفادي تــقبيل الــطفل عــلى الــفم، ألن الــقبلة عــلى الــفم مــخصصة لــلعشاق. إن 
الـــــطفل فـــــي حـــــاجـــــة أن يســـــتوعـــــب أن الـــــقصر أو الـــــراشـــــديـــــن (بـــــما فـــــي ذلـــــك اآلبـــــاء) لـــــيسوا 

 عشاقهم.
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ما هي العائلة املمارسة لسفاح املحارم؟ 

داخــل أســرة يــمارس فــيها ســفاح املــحارم، تــكون االخــتالفــات بــني األجــيال وبــني مــساحــات 
وأدوار كـــل فـــرد غـــير واضـــحة، و هـــناك احـــترام قـــليل نـــحو خـــصوصـــية كـــل واحـــد. مـــا يـــجعل 
األمـــر صـــعبا بـــالنســـبة لـــألطـــفال لتحـــديـــد االخـــتالفـــات بـــني الـــصغار والـــكبار. يـــسود فـــي هـــذه 
الـــــعائـــــالت جـــــو مـــــن ســـــفاح املـــــحارم دون أن يـــــكون هـــــناك ارتـــــكاب ألي فـــــعل يـــــخص ســـــفاح 

املحارم. 

داخـــل أســـرة يـــمارس فـــيها ســـفاح املـــحارم، فـــإن خـــصوصـــية الـــطفل ال تـــحترم : تـــقبيل عـــلى 
الـــفم، االســـتحمام مـــعه، جـــعله يـــنام عـــلى ســـريـــر اآلبـــاء أو األكـــبر ســـنا... أبـــواب املـــراحـــيض، 
الحـــــمام أو الـــــغرف ال تـــــغلق، أو دخـــــول الحـــــمام بـــــينما يـــــأخـــــذ أحـــــدهـــــم  حـــــمامـــــه واألغـــــراض 

الشخصية لكل  فرد غير شخصية كفاية.  

قــد يتســبب هــذا االلــتباس فــي جــعل الــطفل يــشاهــد مــناظــرا يــكون غــير قــادر عــلى الــسيطرة 
عــليها : عــري الــراشــديــن، املــمارســة الــجنسية لــوالــديــه، مــواجــهة الــصور اإلبــاحــية... وضــعه 
كـطفل غـير مـحترم، ال يـملك املـعايـير الـالئـقة لهـذه الـعالقـات مـع اآلخـريـن. وبـالـتالـي لـن يـكون 
قـــادرا عـــلى تحـــديـــد الـــتقرب الـــجنسي لـــلراشـــديـــن وغـــير قـــادر عـــلى حـــمايـــة نـــفسه مـــن ذلـــك أو 

التحدث حول املوضوع الحقا. 

يــظل امــتالك مــساحــة فــرديــة أمــرا أســاســيا لــكل واحــد، دون امــكانــية حــدوث أي الــتباس مــع 
مـساحـة اآلخـريـن. إن الحـدود تحـمي وتـعلم كـل واحـد احـترام الـغير فـيما يـخص خـصوصـيته 

واختالفاته (السن، الثقافة، الرغبة...) 

يــمكن لــلطفل الــذي تــرعــرع فــي أســرة يــمارس فــيها ســفاح املــحارم أن يــواجــه مــصاعــب فــي 
بـــناء نـــفسه، فـــي امـــتالك هـــويـــته ورغـــباتـــه الـــخاصـــة، وإنـــما أيـــضا فـــي تـــصور اآلخـــريـــن عـــلى 
أنـــهم مـــختلفون عـــنه. هـــذا الـــنقص كـــفيل بـــأن يـــجعله مـــعتديـــا رغـــما عـــنه بـــفرض خـــياراتـــه أو 

 رغباته دون أن يعي أن اآلخر ال يقاسمه إياها.
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هل يمكن للطفل أن يشعر بالرغبة واملتعة الجنسية ؟ 

يــختلف الــنشاط الــجنسي لــدى األطــفال كــثيرا عــنه لــدى الــراشــديــن، وال يــجب أن يخــلط بــني 
كليهما أو ال أن يلتقيا.  

يــكتشف الــطفل خــالل نــموه جــسمه وعــضوه الــجنسي ويســتمتع بــاســتكشافــه وملــسه. تجــري 
هــذه الــعملية الــطبيعية لــوحــدهــا، فــي مــساحــة شــخصية. ال يــجب أن يــدفــع الــطفل أبــدا، أن 
يــــجبر، أن يــــسير أو أن يــــشاهــــد خــــالل قــــيامــــه بهــــذه الحــــركــــات، حــــتى ولــــو كــــان ذلــــك بــــلطف 

 ووداعة.
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هل يمكن للطفل أن يرغب في القيام بعالقة جنسية ؟ 

ال يـمكن لـلطفل أن يـرغـب أبـدا فـي الـقيام بـعالقـة جـنسية، ألنـه ال يـمتلك بـعد الـقدرات الـنفسية 
أو الجسـديـة لـعيش تجـربـة جـنسية بـكل وعـي ومـعرفـة. يـمكن أن يـقول لـلمراهـق أو لـلراشـد أنـه 

يريد ذلك وال يتجرأ على الرفض إلرضائه، إنما هذا ال يعني أبدا رغبة الطفل. 

عــندمــا يــقترح عــليه املــراهــق أو الــراشــد فــعال جــنسيا،  ال يــعرف الــطفل مــا يــعني ذلــك، وال إن 
كــــان ذلــــك صــــوابــــا أم خــــطأ. إنــــه صــــغير عــــلى مــــعرفــــة ذلــــك وال يســــتطيع أن يــــقول نــــعم أم ال 
بــخصوص أمــر يجهــله تــمامــا. يــمكن أن يــكون فــضولــيا، لــكن هــذا ال يــعني أنــه مــوافــق عــلى 

 ذلك. كل شيء في وقته : سيكتشف الجنس مع شخص في سنه، عندما يكبر.
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ما العمل إذا التمس طفل جنسيا شخصا يكبره 
سنا ؟ 

يـمكن أن يـتعرض الـطفل لـالضـطراب بـعد أن يـعيش مـوقـعة، أن يـراهـا أو أن يـسمعها ويـلجأ 
إلــى مــراهــق لــسؤالــه، لــلمسه أو أن يــطلب مــنه أن يــلمس مــناطــقه الــحساســة. هــذا ال يــشكل 
أبـدا دعـوى إلـى الـقيام بـعالقـة جـنسية وإنـما هـي مجـرد حـاجـة إلـى املـعرفـة وإلـى الـتأكـد مـما 
هــــــو مــــــباح ومــــــا هــــــو محــــــظور. فــــــعلى املــــــراهــــــق أو الــــــراشــــــد أن يــــــضع الحــــــدود، أن يــــــذكــــــره 

 باملحظورات ويحكي هذا الطفل مما يمكن أن يؤذيه.
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هل يمكن تعليم الطفل النشاط الجنسي ؟ 

إكــتشاف جســده أو أجــساد الــغير مجــرد عــالمــة عــن الــفضول الــبريء لــدى األطــفال : فــهي 
لـــعبة مـــمتعة إذا مـــا كـــانـــت بـــني األطـــفال مـــن نـــفس الـــسن، أي فـــي نـــفس درجـــة الـــبلوغ. فـــي 
املــــقابــــل، لــــيس مــــقبوال وال الئــــقا أن يســــتغل الــــطفل ســــلطته عــــلى اآلخــــريــــن : يــــجب فــــي هــــذه 

الحالة أن يتدخل الراشدون. 

إذا كــان مــن الــضروري االجــابــة عــلى فــضول الــطفل وأســئلته بــخصوص الــنشاط الــجنسي 
وإذا مـا تـطلب األمـر االسـتعانـة  بـالـكتب املـناسـبة لـسنه، ال يـجب أن يـتعدى ذلـك دائـما حـدود 
أســئلته وقــدرتــه عــلى الــفهم. لــيس مــن الــالئــق إظــهار مــاهــية املــتعة الــجنسية بــلمسه، بــدعــوتــه 
إلــى ملــسك أو بــإظــهار عــضوك أو صــور جــنسية : ال يــوجــد أي فــعل جــنسي يــعتبر عــلى أنــه 

تربوي. 

الـــتوضـــيحات املـــناســـبة تـــكون تـــربـــويـــة ومـــطمئنة، األفـــعال هـــي عـــبارة عـــن اعـــتداءات جـــنسية 
 مدمرة. 
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ما العمل إذا حدث ورأى الطفل صورة إباحية ؟ 

يــمكنك أن تشــرح لــه حســب ســنه وإملــامــه بــالــنشاط الــجنسي بــأن الــصور اإلبــاحــية لــيس لــها 
أي عــــالقــــة مــــع واقــــع الــــعالقــــة الــــجنسية. فــــمثلما يحــــدث فــــي األفــــالم أيــــن يــــتظاهــــر املــــمثلون 
بـالـقيام بـالـقتل أو إظـهار مـشاعـر، يـقوم املـمثلون املـحترفـون فـي األفـالم اإلبـاحـية بـالـتظاهـر 
أنـهم يـشعرون بـاملـتعة : حـركـاتـهم تـكون عـنيفة وأوضـاعـهم مـدروسـة لـلسماح لـلكامـيرا بـاعـطاء 
صــــورة مــــكبرة لــــبعض املــــناطــــق فــــي الــــجسم. يــــتعاطــــى املــــمثلون واملــــمثالت أدويــــة لتحســــني 
آدائــــهم، وغــــالــــبا مــــا يــــكونــــوا قــــد خــــضعوا لــــعمليات تجــــميلية لــــتغيير جــــسمهم. يحــــلق الــــشعر 
أحـــــيانـــــا ويســـــتعملون مـــــساحـــــيق التجـــــميل واإلضـــــاءة إلخـــــفاء الـــــحبوب والـــــندبـــــات واأللـــــوان 

األصلية للبشرة. فاألفالم اإلباحية تظهر الجنس وليس تقاسم النشاط الجنسي. 

فـي الـحياة الـواقـعية يـكون الـعكس تـمامـا : "مـمارسـة الـحب" هـو شـيء لـطيف، مـمتع ونـاعـم. 
 نتكلم ونتبادل املداعبات والقبل التي تعطي للشريكني املتعة والراحة.
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هل الفتاة مستعدة ملمارسة الحب منذ أول دورة 
شهرية لها ؟ 

تــحتاج الــفتيات كــالــفتيان إلــى الــوقــت بــعد بــدايــة الــبلوغ لــكي يــصبحوا عــلى اســتعداد لــلقيام 
بالعالقات الجنسية، ألن النشاط الجنسي هو جسدي ونفسي في الوقت ذاته. 

إن فـرض الـزواج أو عـالقـة جـنسية عـلى مـراهـق بـحجة أنـه قـادر مـن الـناحـية الـبيولـوجـية عـلى 
 االنجاب هو تصرف متسلط وضار على نموه وحياته املستقبلية.
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كيف نقوم بتحسيس الطفل بشأن مخاطر االعتداء 
الجنسي ؟ 

يـــجب أن تـــكون لـــلطفل الـــقدرة عـــلى تـــسمية مـــختلف أجـــزاء الـــجسم، بـــما فـــي ذلـــك األعـــضاء 
الــتناســلية : الــقضيب، املهــبل، األرداف... بــكلمات ال يــخاف مــن الــتلفظ بــها أمــام الــكبار. ال 
يــــجب أن تــــعتبر هــــذه الــــكلمات قــــذرة، غــــير مــــحتشمة أو وقــــحة. يــــجب أن يــــتعلم الــــطفل عــــلى 
تحــديــد املــناطــق الــخاصــة والــشخصية لــكي  يــضمن احــترامــها عــلى جســده وعــلى أجــساد 

اآلخرين. 

يـــجب عـــلى الـــطفل أن يـــعرف أن بـــامـــكانـــه الـــثقة فـــي الـــراشـــديـــن، وبـــأن الـــراشـــديـــن مـــتوفـــرون 
لــسماعــه، بــأنــه يــحق لــه أن يــرفــض، كــل حــركــة تــشعره بــعدم الــراحــة أو الــخوف وحــتى مــعك. 

يجب أن يكون قادرا على القول بأنه حزين أو غير مرتاح.   

يـمكنك الـرجـوع إلـى مـنشورات مـناسـبة لـعمر طـفلك ملـساعـدتـه أن يـعي أن الـعالقـات الـجنسية 
بني الراشدين املتراضني تكون ممتعة ومرضية. 

يمكنك أيضا زيارة موقعنا املخصص للصغار واألطفال دون سن املراهقة : 

  http://nonono.help

�29

http://nonono.help


هل يجب التحدث مع الطفل عن اعتداءات جنسية 
حصلت في محيطه املقرب ؟ 

إذا ما كان الطفل على اتصال مع معتدي، يجب أن نحذره لحمايته منه. 

فـي الـحاالت األخـرى، يـجب اإلجـابـة عـن تـساؤالت طـفل حسـب مـطالـبه وسـنه. إذا كـان هـناك 
ســـر عـــائـــلي خـــطير يـــضر بـــنمو طـــفل، فـــاالفـــصاحـــات املـــبكرة يـــمكنها أن تـــضر بـــه أيـــضا. ال 

 تتردد في اللجوء إلى مساعدة أخصائي نفساني لتوجيهك وتقديم الدعم لك.
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كيف نحدد ما إذا كان الطفل ضحية اعتداء جنسي ؟ 

ال يـــمكلك الـــطفل املـــعارف والتجـــربـــة و ال الـــكلمات لـــلبوح بـــما عـــاشـــه أو تـــعرض الـــيه بـــما أن 
النشاط الجنسي مجهول بالنسبة له. إذ سيعبر بجسمه عن معاناته واستيائه. 

إذا كان لديك أي شك، قم باستشارة خبير. 

إليك بعض اإلشارات التي يمكنها إنذارك : 

كــــــدمــــــات، آالم وجــــــروح فــــــي املــــــناطــــــق الــــــحساســــــة، فــــــي الــــــفخضني أو فــــــي أي مــــــكان آخــــــر 
بالجسم؛ 

تهيج األعضاء التناسلية والفموية، التهابات متكررة في الجهاز البولي؛ 

اكتساب أو فقدان كبير في الوزن؛ 

لـــــدى األطـــــفال األكـــــبر ســـــنا، اضـــــطرابـــــات األكـــــل، عـــــالمـــــات إذاء الـــــنفس وتشـــــريـــــط الجـــــلد، 
استهالك املخدرات والكحول. 

إليك بعض التغيرات في التصرف التي يمكنها إنذارك : 

يــعزل نــفسه، يــتوقــف عــن التحــدث عــما حــدث فــي يــومــه، يــتوقــف عــن التحــدث عــما يــفعله، ال 
يهتم بما كان يحبه عادة؛ 

يخاف، يرفض الذهاب لوحده إلى أي مكان؛ 

تتدهور نتائجه املدرسية؛ 

يرفض األحضان، التقرب الجسدي؛ 

ال يـقبل نـزع مـالبـسه أمـا شـخص راشـد لـالسـتحمام أو فـحص طـبي أو الـذهـاب إلـى املسـبح 
أو الشاطئ؛ 

يـــــشعر بـــــالـــــقلق، بـــــالـــــتوتـــــر، يـــــبكي كـــــثيرا ويـــــغضب، يتقهـــــرقـــــر، يـــــبدأ فـــــي الـــــتصرف والـــــتكلم 
كالصغار، يمص ابهامه، يبلل سريره بينما كان نظيفا؛ 

يقفد الشهية، يعاني من اضطراب في النوم، يخاف من النوم، يرى كوابيس متكررة؛ 
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يـــبدي اهـــتمامـــا غـــير طـــبيعي لـــلجنس : يـــناقـــش مـــواضـــيع جـــنسية ال يـــنبغي أن يـــعرفـــها فـــي 
ســـــنه، يـــــقوم بـــــألـــــعاب جـــــنسية، يســـــتنمي ويـــــقلد أصـــــوات جـــــنسية عـــــالنـــــية، يـــــقوم بـــــرســـــومـــــات 

منحرفة، يضاعف تصرفاته في املغازلة؛ 

 يتصرف بعدائية نحو كل من يحيط به.
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كيف نعرف إن كان الطفل قد تعرض إلى اعتداء ؟ 

قبل كل شيء، حافظ على هدوئك. 

ثــق فــي الــطفل، قــم بــمساعــدتــه عــل الــتعبير بــكلمات أطــفال دون إضــافــة كــلمات أخــرى ودون 
أن تــدع الــقلق أو تــخيالتــك أو مــعرفــتك حــول الــجنس يــخترقــك. ال تــجعله يــعيد مــا قــال وال أن 

يروي مرارا ما عاشه. 

قـــم بـــاصـــطحابـــه إلـــى مـــصالـــح مـــختصة (شـــرطـــة، جـــمارك) لـــكي يـــتلقى الـــرعـــايـــة مـــن طـــرف 
أخصائيني مدربني لتلقي أقواله. 

دع األخصائيني الجنائيني يستجوبون املعتدي املزعوم ويقومون يتحقيقاتهم.  

اهتم براحة الطفل وحمايته دون البحث عن إقامة العدل بنفسك. 

إذا كــــانــــت لــــديــــك شــــكوك أو أن أقــــوال الــــطفل غــــير واضــــحة، يــــمكنك اصــــطحابــــه الســــتشارة 
أخصائي نفساني لألطفال. 

فـــي جـــميع األحـــوال، أخـــبر الـــطفل بـــأنـــه لـــم يخـــطئ حـــني أخـــبرك، قـــم بـــتهنئته عـــلى شـــجاعـــته 
واشكره على ثقته بك. 

يمكنك االتصال بالرقم الخاص ببلدك لإلخطار. 

 www.childhelplineinternational.org/where-we-work
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ما العمل إذا ما قام طفلك أو مراهقك باالعتداء 
جنسيا على طفل آخر ؟ 

إذا مـا قـام طـفلك بـاالعـتداء عـلى طـفل آخـر، فهـذا يـمكن أن يـدل عـلى أنـه قـد تـعرض لـالعـتداء 
بـدوره، أو رأى أو سـمع أشـياء تسـببت فـي اضـطراب فـي نـموه الـعاطـفي والـجنسي. اقـترح 
عــليه أن يــذهــب للتحــدث لــدى أخــصائــي نــفسانــي لــألطــفال وقــم بــاصــطحابــه إن وافــق عــلى 

ذلك. 

كــما ســيكون مــن الــصواب الــذهــاب الســتشارة أخــصائــي نــفسانــي لــوحــدك، مــع شــريــكك أو 
مــــع الــــعائــــلة مــــن أجــــل الــــتفكير فــــي أداء األســــرة وفــــهم عــــدم اســــتيعاب الــــطفل للمحــــظورات 

 األساسية.
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للمزيد...
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 شكر وعرفان 

 الموقع الرئیسي للمشروع
 www.pedo.help

 موقع تحسیسي خاص باألطفال
 www.nonono.help

 مجموعة أدواتنا الخاصة بالوقایة متوفرة مجانا على موقع االنترنت الخاص
 .بالمشروع

اكتشف الدلیل الموجھ ألخصائیي الطفولة باإلضافة إلى ملفات أخرى (أدلة لآلباء، 
 1vie.org كتیب تحسیسي لألطفال، ملصقات خاصة بالوقایة...)، متوفرة على موقع

 .®Association Une Vie’ مسير من طرف ®PedoHelp مشروع
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