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سأتعلم حماية نفسي من االعتداءات الجنسية

نشرت من قبل



تــم إعــداد هــذا الــكتاب لــصالــح PedoHelp® مــن طــرف الــرابــطة 
الـــــفرنـــــسية ملـــــراكـــــز مـــــوارد الـــــعامـــــلني مـــــع مـــــرتـــــكبي الـــــعنف الـــــجنسي 
(FFCRIAVS) بهـدف مـساعـدة املـعالـجني والـطالب فـي اخـتصاص 
عـلم الـنفس لـرعـايـة ومـتابـعة املـرضـى الـذيـن يـعانـون مـن اإلنجـذاب أو 
املــيول الــجنسي نــحو األطــفال الــذيــن هــم فــي مــرحــلة مــا قــبل الــبلوغ 

أو في بداية البلوغ.



يـــــمكن لـــــلطفل أن يـــــواعـــــد. كـــــما يـــــمكن أن يـــــشعر 
بالرغبة في التقبيل. 

عـــــندمـــــا تـــــصبح مـــــراهـــــقا، ســـــتشعر بـــــالـــــرغـــــبة فـــــي 
االمساك باليد والحضن.





يـمكن أن تـحب بشـدة أبـويـك وأصـدقـاءك وحـتى كـلبك أو قـطك... لـكن أن تـغرم، هـو شـيء 
آخر.  

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

قلبك في الخفقان بشكل أسرع. 

الــحب، يــكون أحــيانــا مــتبادال وأحــيانــا أخــرى ال. عــندمــا ال يــكون الــحب مــتبادال، يــمكن 
لذلك أن يجعلك تشعر بالحزن لبعض الوقت، لكنك دائما ما تتعافى من ذلك.



عـــندمـــا تـــكبر، ســـتشعر بـــالـــرغـــبة بـــممارســـة الـــحب، 
ألنــه مــمتع أكــثر... بشــرط أن يــرغــب الــطرف اآلخــر 

في ذلك أيضا !





مـــمارســـة الـــحب، يـــعني الـــقيام بـــعالقـــة جـــنسية مـــع شـــخص تـــحبه. إنـــها 
طريقة يتشارك بها شخصني أوقاتا قوية. 

ملمارسة الحب، يجب : 

أن يرغب الطرفني في ذلك؛ 

أن يـشعر الـطرفـني بـالـرغـبة لـبعضهما (عـندمـا يـلمسك الـشخص الـذي تـحبه، 
ستشعر بدفئ ممتع للغاية)؛ 

أن يشعر الطرفني باالستعداد ملمارسة الحب؛ 

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

ملــعرفــة مــا إذا كــان الــشخص مســتعدا لــلممارســة الــحب، يــمكنك أن تــحاول 
التحــدث عــن الــجنس مــع حــبيبك والــنظر إلــيه مــباشــرة فــي عــينيه. إذا لــم 

تتمكن من ذلك، فهذا قد يعني أن األمر مبكر...



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

إن األمــــــر مــــــمتع لــــــلغايــــــة، خــــــاصــــــة إذا مــــــا كــــــان 
الفتى أو الفتاة تعجبك ! 

هذا يسمى باإلغراء.





إن اإلغـــراء هـــو نـــوع مـــن األلـــعاب الـــتي يـــبحث فـــيها الـــشخص إلـــى إثـــارة 
الـــجاذبـــية واملـــشاعـــر لـــدى شـــخص آخـــر. يـــمكن إغـــراء أحـــدهـــم بـــواســـطة 

الحركات أو الكلمات أو باملظهر. 

بعض األشخاص ال يشعرون بالحرج عند اإلغراء، البعض اآلخر أقل. 



أحــــــيانــــــا، يــــــمكن أن تــــــشعر أن شــــــخصا يــــــكبرك ســــــنا 
ينظر إليك كثيرا وأنه يهتم بك حقا. 

يــمكن أن يــكون األخ األكــبر لــصديــقك، أو والــده، أحــد 
الجيران... 

إن األمر ممتع ومحرج في نفس الوقت. 

الـشخص األكـبر الـذي يـبدي رغـبة جسـديـة أو جـنسية 
تجاه طفل يسمى بغلماني.





الـغلمانـي هـو شـخص بـالـغ يـشعر بـاالنجـذاب الـجنسي تـجاه شـخص غـير 
بالغ. 

يمكن للغلمانيني أن يكونوا مراهقني، رجاال أو نساء. 

ال يـشعر الـبعض بـاالنجـذاب إال تـجاه األطـفال، الـبعض اآلخـر تـجاه األطـفال 
وأيضا املراهقني والراشدين.



يــــــــمكن لــــــــه أو لــــــــها أن يــــــــجعلك تــــــــشعر بــــــــالحــــــــرج 
بـالـنظر إلـيك كـثيرا، مـع الـسعي إلـى تـقبيل عـنقك 

أو مداعبة ظهرك. 

إنه أمر غريب حقا، وغير ممتع ! 

بالقيام بذلك/ هو أو هي ال يحترم خصوصيتك.





إن الـخصوصـية هـو فـضاء شـخصي تـتمنى حـمايـته مـن أنـظار وتـصرفـات 
اآلخرين. 

املـــناطق الـــحساســـة فـــي الـــجسم هـــي الـــعضو الـــتناســـلي، األرداف ولـــدى 
الــفتيات األكــبر ســنا هــناك الــصدر. لــكن يــمكن أن تــشعر بــعدم االرتــياح إذا 

ملس أحدهم فخذيك، بطنك أو أي منطقة أخرى بالجسم. 

إذا أراد أحــــدهــــم رؤيــــة جــــسمك عــــار، يــــمكن لهــــذا أن يــــجعلك تــــشعر بــــعدم 
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 تـعلق األمـر بـأحـد أفـراد عـائـلتك، يـسمى هـذا 
بسفاح املحارم. 

األمـر مـؤلـم ويـجعلك تـشعر أنـك خـدعـت وتسـتحي 
كونك لم تالحظ شيئا من قبل.





ســفاح املــحارم، هــو الــرغــبة الــجنسية فــي فــرد مــن الــعائــلة : أب أو أم، أخ، 
أخت، جد أو جدة، خال أو خالة، عم أو عمة. 

األفـعال املـتعلقة بـسفاح املـحارم محـظورة عـلى الـقصر. لـيس ألن الـشخص 
هو فرد من عائلتك ويحبك يعطيه الحق في أن يقوم بأفعال جنسية معك. 

أحــيانــا االعــتراف بــاألمــر صــعب، خــصوصــا إذا مــا تــعرضــنا لهــذه األفــعال 
مـرار، وغـالـبا مـا يـكون التحـدث عـن ذلـك صـعبا، ألن هـذا يـجعلنا نـشعر أنـنا 

نتهم شخصا نحبه.



لــكن لــيس عــليك أنــت أن تــشعر بــالخجــل ! هــو أو 
هي من عليه ذلك ! 

كـل الـعالقـات الـغرامـية بـني طـفل ومـراهـق كـبير أو 
راشد تعد ممنوعة من حيث القانون ! 

يجب أن نقول على االطالق : ال! ال! ال!





الـقانـون هـو مجـموعـة مـن الـقواعـد الـتي يـجب أن تـحترم مـن طـرف الجـميع : 
ال تقتل، ال تسرق... 

وجدت القوانني لحماية البشر والحيوانات والطبيعة. 

تـــوجـــد قـــوانـــني كـــونـــية، تطبق عـــلى جـــميع البشـــر، عـــلى ســـبيل املـــثال : 
االتــفاقــية الــدولــية لــحقوق الــطفل، الــتي تــفرض عــلى كــل إنــسان أن يــحترم 
ويحــمي األطــفال. إنــها تــمنع أيــا كــان أن يــجبر أي طــفل عــلى إقــامــة عــالقــة 

جنسية. 



 يمكن أن يرغب املراهق أو الراشد في التالعب
 بك بإثارة فضولك : أال تريد أن تعرف شعور

 أن يقبلك أحدهم بلسانه ؟

!ال! ال! ال! ليس معك





الــتالعــب هــو دفــع أحــدهــم إلــى قــبول أي شــيء ملــتعته الــخاصــة. ســيحاول 
املــتالعــب الــخبيث طــمس أفــكارك، لــكي ال تــعرف الــصواب مــن الخــطأ، مــا 

يكون في صالحك وما يكون الشباع رغبته هو. 

إذا شـعرت أنـك مـجبر عـلى فـعل شـيء، تـعلم بـداخـلك أنـه شـيء سيئ وأنـه 
سيؤذيك، فال تفعله.



 يــــرغــــب أحــــيانــــا املــــراهــــق الــــكبير أو الــــراشــــد فــــي
 عـــرض صـــور إبـــاحـــية أمـــامـــك، صـــور صـــادمـــة أو
 .مثيرة جنسيا

 يــمكن أن تــرغــب فــي قــول نــعم، ألنــك تــشعر حــقا
 بـــالـــفضول لـــلمشاهـــدة... لـــكن يـــجب أن تـــقاوم، ألن
.هذا سيجعلك غير مرتاح وسيضر بك





في بعض األحيان تكون مشاهدة الصور والفيديوهات اإلباحية مغرية للغاية. 

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

فــــي األفــــالم واملســــلسالت الــــتلفزيــــونــــية، هــــم عــــبارة عــــن مــــمثلني يــــؤدون أدوارا، تــــحاكــــي 
الـعواطـف. فـفي الـفن اإلبـاحـي نـفس الـشيء، هـم مـمثلون يـتظاهـرون ويـقومـون بـالـنشاط 
الــجنسي أمــام الــكامــيرا، بــدون مــتعة، بــدون عــاطــفة ويــحاكــون األحــاســيس. هــذا لــيس 

حبا والناس ال تمارس الحب بهذا الشكل. 

فـــي الـــحياة الـــواقـــعية، نـــأخـــذ وقـــتنا قـــبل أن نـــتعرى، أو نـــكتشف جـــسم اآلخـــر. مـــمارســـة 
الــــحب هــــو شــــيء لــــطيف، مــــمتع وحــــنون، أيــــن يــــحترم الشــــريــــكان بــــعضهما، يتحــــدثــــان، 

يتبادالن املداعبات والقبل.



رغـــم أنـــه/أنـــها يـــقول لـــك الـــعكس، مـــا يـــرغـــب هـــذا 
الــشخص فــي فــعله مــعك لــيس بــالــحب وإنــما هــو 

انتهاك جنسي. وهو شيء ممنوع. 

الــــكبار يــــعرفــــون ذلــــك وال يــــجب أبــــدا أن يــــشعروا 
أنهم مخولون بفعل ذلك في حق طفل.



 



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؛ 

إجبار أحد على القيام بأشياء جنسية، بما في ذلك التالعب، التخويف أو السيطرة؛ 

إقـــامـــة عـــالقـــة جـــنسية فـــي عـــمر يـــفوق 15 ســـنة مـــع شـــخص فـــي ال يـــتجاوز عـــمره 15 
سنة، حتى لو وافق على ذلك.



يـــــــــجب التحـــــــــدث دائـــــــــما، دائـــــــــما، دائـــــــــما عـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــع 
الراشدين ! 

رغـم أنـه قـد يـجعلك تعهـده بـحفظ السـر، حـتى ولـو هـددك 
أو بكى أو ترجاك : يجب أن تتحدث عن ذلك !





فــي بــعض األحــيان، ســيطلب الــشخص الــذي يــلمس الــطفل فــي مــناطــق حــساســة فــي 
جسمه من الطفل أن ال يتحدث عن ذلك مع شخص آخر، ألنه يعلم أنه أمر محظور. 

يجب أن تفرق بني األسرار الجيدة والسيئة. 

الســــر الــــجيد يــــجعلك ســــعيدا (تــــحضير حــــفلة عــــيد مــــيالد لــــصديــــق...) أو يــــسمح بــــحفظ 
خــصوصــيته (حــديــقة ســريــة)، الســر الــسيء يــجعلك تــعيسا ومــنعزل (ال تــقل أن أحــدهــم 

ضربك...)



التحــــدث، هــــو شــــيء صــــعب لــــلغايــــة، هــــذا يــــتطلب 
الــكثير مــن الــشجاعــة... لــكن كــل األطــفال يــملكون 

هذه الشجاعة، أنت كذلك، أؤكد لك ذلك ! 

التحــــــدث، هــــــي الــــــطريــــــقة الــــــوحــــــيدة لــــــوضــــــع حــــــد 
لــــــلشخص الــــــذي يــــــقوم بــــــإيــــــذائــــــك، أنــــــت أو حــــــتى 

أطفاال آخرين في سنك أو أصغر منك.





أحــيانــا يــكون مــن الــصعب مــعرفــة مــا إذا كــانــت الحــركــة عــاديــة أو محــظورة، إذا شــعرت 
في أعماقك أن الحرك جعلتك تشعر باستياء فيجب التحدث عن ذلك. 

للتحـدث، يـجب أوال أن تـعرف مـع مـن يـجب أن تتحـدث. يـمكنك أن تتحـدث إلـى شـخص 
تثق به : أستاذ، والديك، خالك، جديك، طبيب، شرطي... 

يحـــــدث أحـــــيانـــــا أن ال يـــــصدق الـــــراشـــــدون األطـــــفال، ويـــــصل بـــــهم األمـــــر أن يـــــعتبروهـــــم 
كـــاذبـــني. ال يـــجب أن تـــفقد شـــجاعـــتك، تحـــدث مـــع أشـــخاص آخـــريـــن إلـــى أن تجـــد مـــن 

يصدقك.



إذا وثـــقت فـــي شـــخص راشـــد ال يـــسمعك أو أنـــه 
ال يســـــتجيب كـــــما يـــــجب، يـــــمكنك االتـــــصال بـــــرقـــــم 

املساعدة الخاص ببلدك.





يــتوفــر تــقريــبا فــي جــميع أنــحاء الــعالــم رقــم هــاتــف مــجانــي للتحــدث إلــى شــخص راشــد 
موثوق. 

يــمكنك االتــصال للتحــدث عــن شــيء حــدث لــك، أو شــيء حــدث لــطفل آخــر تــعرفــه ويــكون 
بحاجة إلى املساعدة. 

 www.childhelplineinternational.org

http://www.childhelplineinternational.org
http://www.childhelplineinternational.org


أحـــيانـــا، يـــتظاهـــر أشـــخاص راشـــدون بـــأنـــهم مـــراهـــقني عـــلى 
االنترنت، بتقليد طريقة تحدثهم وتفكريهم بشكل جيد. 

يستعملون أسماء وصور مزيفة. أيا كان سيقع في الفخ ! 

ال يجب أبدا أن تعطي معلومات شخصية على االنترنت.





االنترنت شيء رائع، إنه يسمح بتعلم أشياء كثيرة ! 

إنـما هـو أيـضا مـكان نـظن أنـنا فـي مـأمـن فـيه، ألنـنا نـكون خـلف الـشاشـة. 
لـكن لـألسـف يـوجـد الـكثير مـن الـناس الـخبيثة وغـالـبا مـا يـكون تحـديـدهـم 

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 أحـد لـه الـحق فـي وضـع صـورة أو فـيديـو لـك عـلى االنـترنـت بـدون أن تـعلم وأن تـعطي 
موافقتك مسبقا. 

ال أحـــــد لـــــه الـــــحق فـــــي ابـــــتزازك : "إذا لـــــم تـــــقم بـــــما أطـــــلبه مـــــنك، ســـــأري هـــــذه الـــــصورة 
للجميع، سأقول للجميع ما أخبرتني به..." 

الــقوانــني تــطبق أيــضا عــلى االنــترنــت. عــلى ســبيل املــثال، قــول أشــياء جــنسية أو عــرض 
صور جنسية أمام طفل، إنه ممنوع في الشارع، في املنزل، وأيضا على االنترنت !



أغلب الناس من حولك يتمنون راحتك، ولن يضروك أبدا. 

لــــــكن بــــــعض الــــــناس، فــــــي ســــــنك أو أكــــــبر مــــــنك، يــــــمكن أن 
يرغبوا في االستفادة من قلة خبرتك بفرض رغباتهم. 

إذا حـدث لـك هـذا، لـيس عـليك أنـت أن تـشعر بـالخجـل، هـم 
من عليهم أن يخجلوا ! 

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





إذن، متى يمكن أن تقول نعم ؟ 

يـمكن أن تـقول نـعم عـندمـا تـكون مـوافـقا، عـندمـا تـشعر أنـك تـثق بـه وأنـك تـرغـب فـي ذلـك 
حقا. 

يـمكن أن تـقول نـعم عـندمـا تـشعر أنـك مـحترم، وعـندمـا تـشعر أنـك حـر فـي قـول ال فـي أي 
وقت كان، إذا حصل ولم تكن مرتاحا ألن األمور تجري بسرعة. 

يمكن أن تقول نعم عندما تكون سعيدا في قول نعم.



 .®Une Vie هذه القصة تقدمها لك جمعية

تــم تــصميم هــذا الــكتاب مــن طــرف جــمعية Une Vie®، تــحت إشــراف Ève Pilyser وهــي أخــصائــية نــفسانــية إكــلينيكية ومحــللة نــفسانــية 
يونغية، وCécile Miele، أخصائية في علم النفس والجنس. 

 .Sébastien Brochot حررت النصوص من طرف

 .Luc Desportes الرسوم التوضيحية من طرف

نـشكر Ève Pilyser (أخـصائـي نـفسانـي إكـلينيكي، محـلل نـفسانـي يـونـغي، عـضو فـي الجـمعية الـفرنـسية لـعلم الـنفس التحـليلي، عـضو فـي 
جـــمعية املحـــللني الـــنفسانـــيني واملـــعالـــجني الـــنفسانـــيني الـــيونـــغيني) و Cécile Miele (أخـــصائـــية فـــي عـــلم الـــنفس والـــجنس فـــي مـــركـــز املـــوارد 

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

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