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بسم اهلل الرمحن الرحيم
هذا املنهج عبارة عن مخس مراحل :
املرحلة األوىل  :من سن  4-3سنوات
املرحلة الثانية  :من سن  6-5سنوات
املرحلة الثالثة  :من سن  8-7سنوات
املرحلة الرابعة  :من سن  10-9سنوات
املرحلة اخلامسة  :من سن  12 -11سنة
مت إعداده مراعيا املرحلة العمرية ومايناسبها من معلومات بنظرة شرعية
ختصصية ومابني أيدينا هو مقدمة هذا املنهج لتبصري اآلباء واملربني
بأمهية هذا الطرح من خالل التجارب وتوجيهات أهل االختصاص
من الرتبويني واألطباء وغريهم دعما لوجهة النظر الشرعية الدافعة
إلنتاج هذا العمل
والشك أنه كأي جهد بشري يتحلى بالنقص واخللل واألخطاء
وحسيب أنه التجربة األوىل على حد علمي يف هذا املضمار فإن
أصبت ووفقت فمن اهلل وإن جانبت الصواب فمين ومن الشيطان
والحول والقوة إال باهلل
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المقدمة
***
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده
اهلل فهو املهتد ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله إال اهلل وحده الشريك له وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله
أما بعد
فإن تربية األوالد مسئولية عظيمة وأمانة جسيمة قليل من يشعر بعبئها ويعد العدة ألجلها
وإن مما يستحق احلمد والثناء على اهلل أن يوفق العبد لالنتباه لذلكم األمر فإن األوالد نعمة
وأي نعمة وجيب على األبوين احلفاظ على هذه النعمة بكل ما أوتوا من قدرات فكلكم راع
ومسئول عن رعيته الرجل راع ومسئول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن
رعيتها وقد قال تعاىل يف حمكم كتابه ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها
الناس واحلجارة )
ومنذ أن منحين اهلل تعاىل الذرية وهذا األمر شغلي الشاغل وهجرياي وقد بذلت _ والزلت
أبذل _ ما قدرين اهلل عليه مع شريكة احلياة لتأدية هذه األمانة مع صعوبة ذلك حيث تفتقر
املكتبة اإلسالمية ملنهج تربوي متكامل على طريقة السلف بأسلوب عصري فإما جتد كتابات
غربية مبعزل عن ثوابتنا الشرعية وعاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا املستمدة من ديننا وإما جتد كتابات
إسالمية متأثرة بتلكم الكتابات أو غريها حتاول املواءمة بني ديننا ونظريات الغرب وتفتقر
للتأصيل العلمي السلفي .
وقد كنت عازما على سد هذه الثغرة فلم يكتب اهلل يل ذلك حىت اليوم على الرغم من تكرر
طلب ذلك مين من حمبني من أهل العلم وغريهم أبدوا إعجاهبم برتبييت ألوالدي ونتائجها
الطيبة املباركة اليت هي منحة من اهلل خالصة فقد جيتهد األمر يف الرتبية والصحصل النتيجة فال
تالزم بني االثنني ولكن األغلب والسنة الكونية أن من زرع حصد .
وإن من نعم اهلل الكثرية اليت أنعمها علي أن وفقين لكتابة كتاب هو هدييت البنيت عند زفافها
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رأيت احلاجة امللحة له عندما اقتب زفاف أوىل بنايت لزوجها فكان واحلمد هلل نرباسا هلا
ولسائر أخواهتا أرجو أن أكون أديت به واجيب حنوهن وعزمت على تكرار األمر مع أبنائي
إال أن القدر حال بيين وبني ذلك إىل اآلن فقد تزوج من تزوج منهم وأنا قابع يف معتقالت
آل سعود فلما مهمت وبدأت أن أكتب عقب إطالق سراحي أتاين ماشغلين من هجرة
جديدة حىت تزوج من كنت أقصده بالكتابة ولعل اهلل ميد يف العمر فأحقق ذلك لسائر
إخوانه .
أخشى أن يطول احلديث فهو ذو شجون إال أن موضوع الكتاب وخطورته تستلزم بعض
االستطراد يف هذه األمور .
من أهم ما شغل بايل يف تربية األوالد االحتكاك باجملتمع وما يرتتب عليه من مفاسد هتدم
كل ما تبنيه األسرة إن مل يتخذ هلا الوقايات املناسبة فوجدت أن األفضل للبنات االهتمام
بتعليمهن منزليا والداعي خللطتهن ببنات املدارس حىت البلوغ والزواج وبعد ذلك ميكن
حتصيل الشهادات ملن أرادت ألن أمرها ثانوي وقد مت ذلك بالتوافق مع زوجيت األوىل وجنح
جناحا عظيما  ،يف حني مل تتقبل زوجيت الثانية األمر فقبلت بإحلاق بنايت منها مبدارس حتفيظ
القرآن بشروط معينة ومع اهتمامها الشديد ورقابتها الدقيقة والتوفيق اإلالهي حيث أوكلت
أمري إليه وأنا يف املعتقل جنحنا كذلك جناحا عظيما .
أما الذكور فلم يكن بد من إحلاقهم باملدارس النظامية ألهنم أبناء جمتمعهم ولن ينفكوا من
االختالط حبال ودورهم يتطلب الشهادات املعرتف هبا ليقوموا بواجبهم جتاه دينهم وأمتهم
فقررت إنشاء مدرسة خاصة هلم أنتقي بنفسي أساتذهتا وأراقب مناهجها وأضيف ما صحتاج
إلضافته وأسرب طالهبا وحميطهم األسري فال أقبل إال نوعية معينة فتم ذلك يل حبمد اهلل
وأنشأت مدارس اخلندق األهلية باملدينة النبوية وكان امسها األصلي مدارس األرقم بن أيب
األرقم على اسم أكرب أبنائي ولكن رفض االسم للتكرار من جهة وزارة التعليم  .وحصلت
بعد ذلك أمور اضطررت بناء عليها إلحلاق أبنائي مبدارس التحفيظ وعانيت أشد املعاناة من
مفاسد االختالط بأبنائها على الرغم من منهجها وتوجه أولياء أمور طالهبا ومتيز مدرسيها
عن غريهم .
نعود اآلن ملوضوعنا األساس فأثناء إداريت ملدارس اخلندق وكانت آنذاك مرحلة ابتدائية
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للذكور فقط مرت علي حالة حترش جنسي من طالب يف الرابعة االبتدائية مع طالب يف
الصف األول االبتدائي وقمت بنفسي بالتحقيق فيها وتبني أن الولد املعتدي يفعل به أبناء
عمومته الفاحشة منذ فرتة أثناء اإلجازة الصيفية عندما تذهب أسرته إليهم يف جدة .
وخالل اجتماعاتنا مع بعض املسئولني من إدارة التعليم أسر إلينا بأنه يف املدينة املنورة يتم
رصد حالة لواط بصورة يومية يف املتوسط مبدارس املرحلة االبتدائية  !..هذا الذي يكتشف
ويثبت خبالف ما خيفى وما مل يصل للواط من التحرش .
هذا الكالم أحبيت منذ ثالثني سنة تقريبا قبل النت واجلواالت !
أما يف املدارس املتوسطة والثانوية فاألمر أعظم وأطم وكانت احلالة يف بعضها مزرية للغاية وقد
حدثين من أثق به أن إحدى املدارس املشهورة أعد هبا الطالب غرفة نوم فوق سطوحها
جمهزة ملمارسة اللواط بني الطالب بل ومع بعض األساتذة وأمرها معروف ومسكوت عنه
والحول والقوة إال باهلل .
يف جلسة من جلسايت مع مدير مدرسة أبنائي أعطاين رسالة للطالب األول يف املدرسة
ووالده من علماء الشريعة وهو حافظ لكتاب اهلل يشكو حاله ويريد حال وطلب مين الرد
عليه فإذا بالولد مارس كل ما يتخيل من الفواحش والرذائل ويقوم بتوزيع األقراص اإلباحية
على الطالب .
وذات مرة أعطاين قرصا صلبا ضبط مع طالب مل يتمكنوا من فتح امللف الذي عليه فقمت
مبعاجلة األمر وفتحت امللف فإذا به فيلما إباحيا مدته قرابة الساعة .
قد يقول قائل رمبا هذا األمر بعد الدشوش وانتشار القنوات الفضائية اليت تنشر الفاحشة
فأقول له نعم قد زادت هذه الطني بلة والذي زاد اخلرق وجعله يتسع على الراقع النت
واجلواالت لكن التظن براءة من كان قبل ذلك وإمنا أنت غلبتك غفلة الصاحلني .
أحكي لكم عن جتربة شخصية منذ أكثر من مخسني سنة عندما مل يكن هناك سوى
التليفزيون األسود واألبيض فقط يف قلب القاهرة ويف أرقى مناطقها منيل الروضة ويف أنظف
مدارسها االبتدائية وبني أفضل األسر تربية كنا يف املرحلة االبتدائية نعرف أن معنا يف الفصل
طالب امسه ( )....يفعل به فالن وفالن حىت ينزف دما من شرجه .
ومعنا يف عمارتنا جارنا فالن يفعل به اللواط ويف شارعنا يوجد فالن وفالن يفعل هبما اللواط
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بل كان من جرياننا يف العمارة املقابلة طفلة صغرية قد التتجاوز سنتني أو ثالث سنوات رمبا
خرجت عارية هلا أخ صغري مل يبلغ ست سنوات كان يفعل هبا الفاحشة .
وقطعا هناك أمور كثرية يطول بنا احلديث فيها فاجلنس غالب على األطفال يف الشارع
واملدارس جيتمع الطالب صغارهم وكبارهم ميارسون العادة السرية بصورة مجاعية ورمبا باشر
املمارسة بعضهم لبعض ويتم تبادل الصور اإلباحية من جمالت البالي بوي وحنوها بني
الطالب يف املدرسة ومر علينا من كان يتحرش بأخيه ومن يتحرش بأخته ومن يتحرش بعمته
بل من يتحرش بأمهات أصدقائه وأما التحرش املعروف باألغراب من خادمات وغريهن
فحدث والحرج .
هذا منذ أكثر من مخسني سنة يف هذا اجملتمع واألسر يف غفلة تامة عن كل ذلك .
يف أثناء تربيتنا ألوالدنا كنا حناول توعيتهم بطرق شىت لئال يتم استغالهلم جنسيا مع حفظنا
الشديد هلم ومراقبتنا الصارمة لكن تبني لنا فيما بعد أهنا كانت طرقا قاصرة تعتمد على
التوجيه واملنع والتأديب وافعل وال تفعل وهذا يف احلقيقة ال يكفي خاصة يف أمر اجلنس ملا
فيه من غرابة ورغبة يف املعرفة وحب استطالع وشغف ووجود احملرض وانتشاره وعلى وجه
اخلصوص يف هذا اجليل جيل الفضائيات والنت واجلواالت .
سنذكر هنا فصال مؤملا نتوسع فيه يف بعض احلوادث لعل غفلة الصاحلني تزول عن كثريين ممن
جيادل يف هذا األمر وواهلل عن بعض األحبة كنا نذكر له طرفا من ذلك فريفض االستماع غري
مصدق أن تلك األمور حتدث يف الواقع يف حني يستقبلها بعض من الخالق له بربود
واستسالم تام هلا ويقول كلنا كنا كذلك ويكرب وينسى  !!..هكذا ظن  ..بل هكذا كذب
علينا وعلى نفسه فإن ذلك الينسى بل يستمر مع الشخص طيلة حياته ويفسد عليه دنياه
وأخراه وهو نفسه أكرب مثال للجيل الفاسد الذي ينتج جيال فاسدا الغرية لديه وال قيم وال
أخالق فأي جمتمع هذا ؟
حوادث مروعة :
عندما عزمت على الكتابة يف هذا املوضوع عملت استطالعا حول اجلنس عند األطفال من
خالل شرصحة من أهلي واألصدقاء املقربني من الثقات بعد إطالعهم على نييت وطمأنتهم أن
معلوماهتم يف مأمن وصيانة من أن تنسب إليهم ومشلت الشرصحة دوال عدة منها مصر
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والسعودية واليمن والعراق واجلزائر وسوريا وغريها مع تعدد يف املناطق وخاصة السعودية وأذكر
منها مايلي :
أخ صديق عزيز تعدى اخلمسني قد تاب اهلل عليه عرف الزنا منذ عمر  4سنوات كانت
جارهتم الثالثينية تأيت ألمه وتقول هلا أعطين فالنا يؤنسين وأالعبه وأرصحك منه لتتفرغي
ألعمال البيت فتشكرها وتفرح بذلك وإذا هبا تأخذه وتكشف عن ذكره الصغري ومتصه حىت
ينتصب وتدخله مث تعطيه شكوالتة أو حنوها وتوصيه أال خيرب أحدا  ..فكان هذا األمر
مفتاحا له بقي معه يف شبابه فكان يفعل الفاحشة باحلاجات اآلسيويات يف غرفة قرب احلرم
وهو مايسمونه حج بركة وعمره جتاوز العشر بسنوات قليلة مث استمر على الفاحشة حىت
أجنب من خادمته ولدا من الزنا وضعته ببلدها وال يعرف عنه شيئا اآلن .
وقد أخربين عن حالتني مشاهبتني ألخني آخرين أخرباه وأحدمها كانت تدخل يده كاملة .
أخ أخربين بأن طفلة عمرها اليتجاوز الثمان سنوات كانت تؤذيهم يف حارهتم برمي
األحجار فعزم وهو إذ ذاك حنو العاشرة على ضرهبا فأسرع وراءها حىت دخلت منزال
وصعدت الدرج فأدركها فإذا هبا ختلع سرواهلا وتقول له ( ).....أي افعل يب وال تضربين .
صديق عزيز من حفظة كتاب اهلل وولده يف مركز إسالمي يف العطلة مع ولد ألحد الدكاترة
املشاهري من احلفاظ كذلك وهو صديق عزيز أيضا إذا به يتصل علي مشدوها ألقابله
ليخربين أن املسئولني يف املركز أخربوه أن ولده فعل اللواط بابن هذا الدكتور .
أخ كرمي كان يعمل يف بيت ألحد الدكاترة من أعضاء جملس الشورى واألسرة حمافظة ويوجد
طفل يف السابعة تقريبا وبنتان أكربمها يف الثامنة كان يف جوال الطفل مقاطع جنسية وكانت
البنتان تلعبان معه ومع زميله وتدفع إحدامها األخرى عليهما وكان يأخذ ذلك حبسن نية حىت
أصيب مرة يف يده فأتت له بنت الثامنة بدواء وأخذت تتحسس يده بطريقة غريبة اسرتاب
منها فصرفها حىت فوجئ ذات يوم هبا متسك ذكره فانتهرها فقالت له  :أنت ماتفهم ؟؟
عندما قدمت املدينة املنورة طلبين أحد األعيان من احلفاظ لكي أدرس ولده وابنته الصغريين
القرآن الكرمي ويف اليوم األول يل يف بيتهم إذا بالولد ابن الست سنوات يعبث بأصبع رجله
يف مؤخرة أخته اليت تصغره بسنة تقريبا ويتلفظا بألفاظ خادشة وكانت املرة األوىل يل واألخرية
فقد اعتذرت عن املوضوع خوفا من تبعاته املستقبلية .
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أخ خيربين أهنم يلعبون مع بنات منطقتهم لعبة عريس وعروسة فيعمالن بيتا من كراتني
الثالجات ويدخالن فيه ويتعريان ويعبث بعضهما ببعض .
يف إحدى البيوت يتطلع األطفال من ثقب باب غرفة نوم الوالدين ويرون ما صحصل بينهما
ويتعجبون كيف يفعل أبوهم وأمهم أمورا صحذرون منها وسقط الوالدان من أعينهم وأخذوا
يطبقون ما يرونه سويا الذكور مع اإلناث وأحيانا اإلناث سويا باستخدام قلم وكلهم كانوا
دون الثامنة .
أحد اإلخوة فوجئ بولده ابن السابعة يقول ألخته األصغر منه حتت درج البيت تعايل
( )......أي نفعل معا .
أخ صحكي يل كيف تستدرجه طفلة عندهم عمرها مثان سنوات ليفعل هبا الفاحشة من اخللف
وذلك قبل استقامته فكان يرفض تقرفا وكان أخوه يستجيب هلا يف ذلك .
أخ صحكي يل كيف رأى طفال حبفاظته مع طفل آخر أكرب منه بسنة أو أكثر قليال يفعل به
الفاحشة خلف سور وملا اكتشفهما ضحكا كأهنما يلعبان لعبة عادية .
أب توفيت زوجته فكانت يدخل ذكره يداعب مؤخرة ابنته اليت قاربت البلوغ .
أما قصص عبث األطفال بعورات بعضهم البعض واستغالل بعض الكبار هلم ليستمنوا
بأيديهم واالحتكاك هبم فحدث والحرج
هذه بعض القصص اليت أرويها أنا بصفة شخصية وأما ما نشره املربون واألطباء فتنوء حبمله
اجلبال وهو مطابق ملا سبق وزيادة وهذا بعض ما مر علي :
طبيبة تروي قصة مؤملة المرأة تطلب االستشارة حيث إهنا الحظت على ابنتها البالغة ست
سنوات أو أقل حركات جنسية مع أخيها الصغري وسلوكيات غريبة فظلت وراءها تستعلم
منها حىت اكتشفت أن جدها ألبيها يستغلها جنسيا لتمص ذكره وغري ذلك واملشكلة أنه
دائما يصر عليهم أن يرتكوها لتبيت عنده وهم يظنونه حمبة اجلد حلفيدته والميكن لوالدها أن
يصدق ذلك الذي صحصل فالهي تستطيع إخبار الوالد والهي تستطيع منع اجلد من حفيدته
...
طبيب صحكي عن طفل رضيع جيء به إليه يشتكي من مغص مزمن واليعرفون سببه وبتحليل
ما يف معدته وجد أنه مين رجل فإذا بالطفل يستغله جده جنسيا وال حول والقوة إال باهلل .
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وهذه بعض حوادث االغتصاب املنشورة :
"كانت تنزع مالبسها وتطلب مين مالمسة أعضائها اجلنسية وتقبيلها ،وإذا رفضت تقنعين
بشراء هدية يل أو هتددين بالقتل" .يتذكر عزيز* ذو الثالثني عاما ملوقع "هنا صوتك".
عزيز ضحية ابنة خالته
بدأت القصة عندما كان عزيز يبلغ تسع سنوات ،كان طفال نشيطا وحمبوبا وسط أفراد
عائلته ،إال أن ابنة خالته كانت تكن له حمبة خاصة ،وكانت ال تفوت فرصة لالختالء به
قصد الوصول إىل رغبتها اجلنسية ،وسط ذهول طفل مل يكن يعلم ماذا تعين كلمة جنس.
مرت سنوات وتزوج عزيز من فتاة أحبها ليكتشف أنه عاجز عن ممارسة اجلنس .قصد طبيبة
أخصائية ملعرفة سبب عدم االنتصاب فأكدت له الطبيبة أن السبب نفسي" .عندما سألتين
الطبيبة عن أول ممارسة جنسية قمت هبا ،أجبتها بأنه سبق وأن كانت يل عالقة محيمية مع
ابنة خاليت ،اليت كانت تكربين بعشرين سنة وأنا ما زلت طفال" ،يشرح حالته لـ "هنا
صوتك".
أثرت ممارسته اجلنس سلبا على عزيز وهو طفل ،وعجز عن ممارسته وهو شاب بالغ ليصبح
بالتايل شخصا يكره املعاشرة اجلنسية ويسبب له ذلك مشاكل حقيقية مع زوجته اليت ال تعلم
شيئا عن حقيقة وأسباب مرضه.
جالل ضحية خادمة :
حكاية أخرى يروي تفاصيلها جالل* البالغ من عمره  35سنة ،لـ"هنا صوتك" .هيأته تدل
على أنه شخص طبيعي ال يعاين من أي خلل نفسي ،ولكنه يف حقيقته يعاين من مشاكل
هلا عالقة باملعاشرة اجلنسية .كان جالل ضحية اغتصاب من طرف خادمة كانت تعمل لدى
والديه .كان يف  13من عمره .كانت اخلادمة تستغل غياب والديه خارج املنزل ،لتختلي به
وتطلب منه أن يساعدها يف نزع مالبسها .يف البداية مل يكن جالل يعلم بأن ما تطلبه
اخلادمة أمرا غريبا .وحينما كانت تطلب منه تقبيل مناطق محيمية من جسدها أدرك أن األمر
يتعدى مساعدهتا يف نزع مالبسها فقط .يقول" :كنت أمارس اجلنس مع اخلادمة اليت كانت
تبلغ من عمرها  40سنة وأنا يف املقابل كنت جمرد طفل ال يتجاوز  13سنة .وكما يعلم
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اجلميع فإن طفال فوق احلادية عشر ميكن أن ينتصب عضوه الذكوري ،وهي كانت تستغل
ذلك إلشباع رغباهتا .كنت أحيانا أرفض االمتثال لطلبها إال أهنا كانت تضربين تارة وهتددين
بالقتل تارة أخرى".
حمسن ضحية بنات عمه :
حمسن* ،وهو شاب يف العشرين من عمره هو أيضا ضحية أخرى من ضحايا البيدوفيليا
النسائية .صحكي لـ"هنا صوتك" أنه تعرض لالستغالل اجلنسي من قبل قريباته .نشأ حمسن يف
القرية ومل يكن يبلغ بعد ست سنوات حينما شرعت قريباته يف استغالله" .كانت ابنتا عميت
تطلبان مين أن أنام وسطهما وبعد ذلك يقومان مبداعبيت بشكل غريب ،يف ذلك الوقت مل
أكن أعي ماذا تفعالن يب ،لكن عندما أصبحت شابا ناضجا اكتشفت أنين ضحية بنات
عميت".
أمال شاباش ،أخصائية يف علم اجلنس ،تؤكد لـ"هنا صوتك" أنه مثة "حاالت كثرية ألطفال
كانوا ضحية نساء قمن باستغالهلم إلشباع نزواهتن اجلنسية .فاملرأة ’البيدوفيل‘ ال هتتم
بصحة الطفل النفسية ألهنا تقول يف ذهنها إن ما تفعله من حقها ،فأحيانا تغريها نعومة جلد
الطفل وتوصلها إىل نشوة جنسية ،أو نزع مالبس الطفل وملس جسده وأعضائه احلميمة
بطريقة شاذة قد تشبع رغباهتا املريضة".

*األمساء الواردة يف النص مستعارة
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وبعد
هل قرأت ما مضى ؟ هل استوعبته ؟ هل أدركت عظم اخلطب وهول املصيبة ؟ هل تبني لك
غفلتك وإحسان ظنك الزائد بابنك أو ابنتك أو جارك أو جارتك أو صديقك أو صديقتك
؟
إذن ؛ ما أسباب ذلك ؟ وما احلل ؟
أما أسباب ذلك فحسب بعض احملللني يف مصر :
-1االبتعاد عن القيم الدينية واخللقية وغياب منظومة األسرة عن القيام بدورها األساسي يف
الرتبية والتنشئة الصحيحة واجتاهها حنو مجع أكرب قدر ممكن من املال يف ظل ظروف
اقتصادية بالغة السوء والصعوبة .
 –2اختفاء دور الرتبية والتعليم كالمها من املدارس واملعاهد واجلامعات
 –3الفراغ اهلائل الذي يعاين منه الشباب بسبب البطالة املتفشية واختفاء الساحات الرياضية
اليت يفرغ فيها الشباب طاقاته وحتوهلا إىل مقالب قمامة .
-4تنامي ظاهرة العشوائيات اليت تفرز جمرمني إىل اجملتمع .
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-5ارتفاع سن الزواج وارتفاع تكاليفه و تفشي ظاهرة العنوسة .
 -6تعاطي الشباب للمخدرات اليت تفقد الوعي و حتث على ارتكاب التحرش أو
االغتصاب .
-7سلبية اجملتمع واختفاء قيم الرجولة والشهامة والنخوة ( حبيث أصبح شباب احلي يعتدون
على جاراهتم يف احلي ذاته )
 -8إجراءات اإلثبات والشهود املعقدة اليت تعرقل إثبات التحرش .
-9انتشار الفضائيات واملواد التليفزيونية اإلباحية والال أخالقية .
وأحب أن أبرز بعض األمور مع قليل من اإلضافات :
_ التهاون يف ترك األطفال مهما صغروا يرون عملية اجلماع بني األبوين وقد روي أن ابن
عمر رضي اهلل عنه كان خيرج الرضيع .
_ ترك األطفال يقلبون يف القنوات الفضائية بل رمبا مسح هلم الوالدان مبشاركة األسرة يف
مشاهدة القنوات اخلليعة مثل اإلم يب سي وحنوها لغياب الوازع الديين بل وصل األمر ببعض
الفسقة أن يرتك أطفاله ينظرون معه لألفالم اإلباحية .
_ توهم الوالدين أن األطفال اليدركون وال يفهمون مثل هذه األمور وأهنا أكرب من سنهم
فمن فرط حتدث فيها أمامهم بكل أرصحية ومن أفرط جتنب تعليمهم وتوجيههم باألسلوب
املناسب .
_ الظن األبله من كثري من اآلباء أن أبناءهم مالئكة وأخالقهم عالية وتربيتهم راقية
ومستحيل أن يقعوا يف مثل هذه األمور .
_ الظن األبله من كثري من اآلباء أن جمتمعاهتم حمافظة وبيئتهم نظيفة واليوجد فيها هذا
البالء وأن هذه مبالغات .
_ الظن األبله من كثري من اآلباء أن األقارب أو اجلريان أو مدرسي التحفيظ أو أئمة
املساجد أو من ظاهرهم الصالح الميكن أن يقع منهم ذلك فيأمنهم .
_ تفريط اآلباء برتك السائقني واخلدم بل نقول ترك املدرسني واألطباء يف خلوة مع األبناء .
_ عدم إقامة احلدود الشرعية وإمهال تدريس أحكامها بصفة عامة .
_ عدم تقدير األمهية البالغة لتثقيف األطفال ثقافة جنسية شرعية وتصور أن ذلك من عدم
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احلياء وسابقا ألوانه .
_ ترك احلبل على الغارب لألبناء يف عقد صداقات مع من يشاؤون دون مراعاة للسن
واألخالق والبيئة .
_ الدياثة املتأصلة يف البعض حيث اليرى غضاضة يف هذه األمور وهذا الشك من موت
القلب ومتكن الفجور .
_ اكتفاء بعض املربني الفضالء بالتوجيه املبين على افعل وال تفعل وهذا عيب أو حرام وحنو
ذلك وهذا اليكفي فاملمنوع مرغوب فكيف لو صاحبه مغريات فالبد من العلم بالشيء
وعواقبه لينشأ الوازع الداخلي .
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يقول د  .احلسني باعدي (باحث يف علم النفس) :
قد يسهم اآلباء بشكل شعوري أو ال شعوري يف اضطرابات جنسية ألبنائهم نتيجة غياب
الوعي بأسس الرتبية اجلنسية .فحري باآلباء قبل ولوج عامل األبوة أن يتلقوا تكوينا يف جمال
الرتبية األسرية اجلنسية والنفسية ،ألن األبوة ليست فقط سريورة بيولوجية .
وتقول أ.مها إبراهيم (ناشطة ومدربة تربوية) :
تشري إحصائية قامت هبا كلية الرتبية يف جامعة امللك سعود إىل أن طفل من كل أربع أطفال
يتعرض العتداء جنسي وأن  ٪49من األطفال دون  14سنة يتعرضون للتحرش.
كلنا يعتقد بأن بيته خيلو من مثل هذه احلوادث لكن صدقوين قد يكون أحد أطفالك قد
تعرض ملثل هذه احلوادث وأنت التعلم ! نعم  ،بالتأكيد أنك ال تعلم  ،طاملا مل تتحدث
ألطفالك عن هذه احلوادث ومل توعهم بشكل ٍ
كاف عن خصوصية أجسادهم وخطورة
تعرض اآلخرين هلم ومل توفر هلم مساحة من األمان والثقة ومل تضع نفسك املرجعية هلم يف
حال تعرضوا ملثل هذه احلوادث.
وتقول د.عبلة مرجان مؤلفة كتاب (الرتبية اجلنسية) لألطفال :
عزيزي القارئ هناك حقائق جيب أن تقبلها وتتعامل معها حىت تستطيع حبق محاية طفلك،
ويتمثل الكثري منها يف هذه اإلجابات :
•االنتهاك الجنسي لألطفال ليس منتشرا  :احلقيقة هو أنه منتشر رمبا أكثر مما تشري إليه

اإلحصائيات ،ألن اإلحصائيات تسجل فقط حاالت من يستطيعون الكالم ،ومن يدركون
ما حدث هلم ،ألن اخلوف والشعور باخلزي واإلنكار غري الواعي ،جيعل الكثريين والكثريات
ال يتكلمون عما صحدث معهم.
•البنات هن الالتي يتعرضن لالنتهاك الجنسي :احلقيقة أن البنات واألوالد على السواء
عرضة لالنتهاك اجلنسي.

•انتهاك األطفال جنسيا يحدث فقط في بعض المجتمعات أو الثقافات أو الطبقات

االجتماعية دون غريها :احلقيقة هي أن االعتداء اجلنسي صحدث يف كل الطبقات
االجتماعية ،مهما كانت احلالة االقتصادية ،أو مستويات التعليم والثقافة.
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•انتهاك األطفال يحدث فقط في األسر المضطربة :بالطبع صحدث االنتهاك أكثر يف
األسر املضطربة ،ولكنه قد صحدث يف أي أسرة أيضا.

•طفلي ال يواجه خطر التعرض لالنتهاك الجنسي :بالطبع هذا نوع من اإلنكار ،فال
شيء يضمن عدم حدوث االعتداء اجلنسي أو حماولة حدوثه  ،لكننا جيب أن نعلِّم أطفالنا

كيف يتصرفون عندما صحدث ذلك.

•األغراب فقط هم من ينتهكون األطفال جنسيا :احلقيقة هي أن حوايل 80 %من

حاالت االغتصاب حتدث داخل البيت ،من شخص يعرفه األطفال ،ويطمئنون إليه.

•يمكن بسهولة التعرف على منتهكي األطفال :ال ميكن ذلك بسهولة ،فصمام األمان يف

يد األطفال أنفسهم بأن يكونوا قادرين على محاية ذواهتم.
•تعرض كل منتهكي األطفال لالنتهاك في طفولتهم :احلقيقة هي أنه ليس بالضرورة أن
يكون هذا هو الوضع دائما.

•الرجال المثليون هم فقط الذين ينتهكون األطفال :هذا األمر ليس له عالقة باجلنسية

املثلية.

•النساء ال ينتهكن األطفال جنسيا :غري صحيح ،فهناك نسبة من النساء ميكن أن

ينتهكن األطفال جنسيا ،كاخلادمات ،وجليسات األطفال ،ومعلمات احلضانة ،على سبيل
املثال.
•االنتهاك الجنسي يشتمل على عنف جسدي دائما :ليس صحيحا ،فنسبة غري قليلة

من االنتهاك اجلنسي ،تتم بلطف ،ويف إطار من احلنان والرعاية ،لكنها تؤذي الطفل من
كافة األوجه.
•االنتهاك الجنسي ال يسبب لذة عند الطفل مطلقا :يف بعض األحيان قد يؤدي

االنتهاك إىل بعض اللذة ،خصوصا إن مل يصاحبه عنف  .وهو ما يزيد من شعور الطفل
باخلزي والعار ،ألنه يعترب نفسة مشاركا فيما حدث ،وبالتايل مسئوال عنه.
•إذا كان الطفل موافقا /موافقة فإن هذا ال يسمي انتهاكا :عندما يتم أي تفاعل جنسي
بني طفل وبالغ ،حىت وإن كان الطفل موافقا ،فإن هذا يعترب انتهاكا حلقوق الطفل ،بل حىت
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إن كان الطفل هو البادئ ،فإنه من واجب البالغ أن مينع الطفل من ممارسة هذا السلوك،
لذلك فمجرد رضاء البالغ يعترب اعتداء من جانبه على الطفل.

•يجب أن نتجنب الكالم مع األطفال عن االنتهاك الجنسي لئال نخيفهم :على

العكس ،الكالم مع األطفال بطريقة سليمة ومتزنة يعد أفضل الطرق للوقاية من االنتهاك
اجلنسي.
هذه اإلجابات ما هي إال نتائج ،أثبتتها دراسات علمية وحبثية ،ليست على مستوى الوطن
العريب فقط ،بل أيضا على مستوى العامل أمجع.
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نكتفي بهذا ونقول  :إذن فما الحل ؟
احلل يكمن يف جتنب كل هذه األسباب ومن أهم احللول ماحنن بصدده من احلاجة املاسة
ملنهج تربوي شرعي لتثقيف األطفال ثقافة جنسية تبصرهم بغياهب هذا األمر فقد ثبت
حصول احملذور يف عائالت جتنبت الكثري من األسباب السابق ذكرها وتركز األمر يف غياب
الثقافة .
وهنا أسئلة تطرح دائما :

( )1أليس هذا يفتح عين الطفل على أمور ال تليق به
وهي أكبر من سنه ؟
باختصار هذا الكالم خطأ حمض والطفل يعي هذه األمور ولكل سن ما يناسبه وتأكد إن مل
تكن أنت مصدر املعلومة الصحيحة املربجمة واملناسبة فسوف ترتك طفلك فريسة للمصدر
اخلاطئ ...
تقول أ .مها إبراهيم (ناشطة ومدربة تربوية) :
مشكلة الكثري من اآلباء أهنم يعاملون طفلهم على أنه "صغري ال يفهم" فيجارونه وال يدركون
أن مثل هذا التهاون قد ينتج عنه مشاكل نفسية كبرية الحقا .جيب أيضا التحدث إليه عن
الفطرة الربانية بوجود ذكر وأنثى يعيشان سويا ليبنيا عائلة.
وتقول :
قد تتساءل كيف ميكنك التحدث لطفل يف اخلامسة من العمر مثال عن مثل هذه املسائل؟!
دعين أقول لك  :إنه جيب عليك مراعاة فهم طفلك فمثال يف عمر اخلمس سنوات تتحدث
اليه عن أن النباتات فيها الذكر وفيها األنثى وأن هناك ما يسمى التلقيح وهذا ينتج نباتا
جديدا .مث تتحدث إليه عن احليوانات وهكذا حبسب املرحلة العمرية .وميكنك لفت نظره إىل
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اآليات اليت ذكر اهلل فيها أنه خلق ذكرا وأنثى وميكنك أيضا سرد قصة سيدنا لوط لتبني له
أن هؤالء خرجوا عن فطرة الذكر واألنثى فعذهبم اهلل .
قد يعتقد البعض بأن مثل هذه األمور ال تناسب مرحلة الطفولة املبكرة ولكن كونوا على ثقة
بأن هذا االنفتاح التكنولوجي واملعريف جعل األطفال عرضة لالحنراف أكثر من أي زمن آخر
وإن مل يبادر اآلباء باحلديث عن مثل هذه األمور ُويشعروا الطفل باألمان عند احلديث عنها
وأهنا أمور طبيعية ويوفروا له مساحة آمنة للسؤال عن كل ما يسمع ويرى ويتبادر لذهنه
فسوف يكون هناك بديل وحنن ال نعرف ما هو ومن هو هذا البديل؛ فقد يكون فيلم إباحي
أو صديق منحرف أو معلومات خاطئة!
وتقول الكاتبة أ .إميان يف مقال (أمهية التثقيف اجلنسي لألبناء) :
ينبغي التدرج يف املعلومات مع األبناء األعزاء منذ الصغر واالستعداد لذلك من األبوين من
خالل القراءة يف املوضوعات املختلفة اخلاصة بالرتبية اجلنسية  ،وشراء الكتب اليت توضح
ذلك بطريقة علمية ومبسطة حيت ميكن فهمها وتوصيل هذه املعلومات الصحيحة من قلوب
وعقول األب واألم إيل فلذات األكباد ( األبناء األعزاء) الذين إن أحسنا إليهم النصح
والشرح يف هذا اجملال نقيهم من خماطر عديدة مثل تلقي املعلومة من صديق جاهل أو
أصدقاء السوء أو الشارع  ،وكذلك نساعدهم للوصول إيل بر األمان وتكوين أسر سوية
نفسيا وجسمانيا .
ويف مقال الرتبية اجلنسية وضوابطها :
ولعل اخلطأ اخلطر الذي تقع فيه كثري من اجملتمعات العربية واإلسالمية املتزمتة  ،وغريها من
اجملتمعات األخرى املغلقة  ،هو أن الطفل ال يستقي املعلومات اجلنسية من والديه  ،وإمنا من
رفاقه  ،وهكذا تكون هذه املعلومات يف كثري من األحيان مشوهة وجمانبة للصواب  ،وبالتايل
قد يرتتب عليها ممارسات ضارة ومنحرفة .
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وفيه أيضا :
ومن أوضح مظاهر التنشئة غري السليمة لألطفال ؛ هذه األلفاظ اجلنسية البذيئة والنابية اليت
يتبادهلا بعض األطفال يف احلارة  ،دون أن جتد من ينبههم إىل خطئها .ولكن ماذا بوسع
األسرة الواعية أن تعمل إزاء هذه الظاهرة  ،وهي تدرك خطورة عزل الطفل عن أقرانه يف
احلارة على تكوين شخصيته ؛ إذ قد ينشأ انطوائيا عاجزا عن التكيف مع البيئة  ،ورمبا ينشأ
عاجزا عن ممارسة حياة جنسية سليمة يف املستقبل .إن األم املتزمتة اليت تبالغ يف حتذير ابنتها
من خطر الرجال عليها قد تشب ابنتها وهي تكره الرجال  ،وختاف منهم  ،وهبذا تكون
حياهتا الزوجية معرضة للفشل ،واألم اليت هتمل أناقتها يف املنزل  ،وختجل من النوم مع زوجها
يف غرفة واحدة عندما يكون أبناؤمها يقطنون معهما يف شقة واحدة  ،هي بالتأكيد أم مريضة
وحتتاج إىل رعاية نفسية .
ويف مقال  :تدريس اجلنس  -ضرورة اجتماعية أم جتاوز على األخالق؟
يؤكد فادي وهو شاب من هذا اجليل أن سياسة التجاهل والتعتيم اليت يسلكها بعض األهل
مع أطفاهلم لدى سؤاهلم عن األمور املتعلقة باجلنس هي سياسة فاشلة "يف ظل ما تنشره
وسائل اإلعالم واليت أصبحت مرجع األطفال األول يف يومنا هذا".
ويذكرنا د .حامد زهران( أستاذ الصحة النفسية) بأن علينا كمربني أن نعرف أن األطفال
تصلهم معلومات جنسية من عدة قنوات ،فهناك قناة الزمالء يف املدرسة والشارع ،وهناك
قناة الكتب ،فقد يقرأون كتبا هبا أفكار مشوهة  ،وقد يطلون يف عصرنا احلايل على قناة
اإلنرتنت ،من خالل مصادر سيئة  ،لذا وجب علينا أن نعلِّم أطفالنا آداب السلوك اجلنسي.
وتقول الدكتورة عبلة يف مقدمة كتاهبا :
ونظرا ألن اجلنس من املوضوعات احليوية ،فإن اهلروب من احلديث عنه أمر غري علمي وغري
ناضج ،فاجلنس ميس حياتنا اليومية ،ومن مثم ال جيوز أن ندفن رؤوسنا يف الرمال ،فاجلنس هو
كيان كل إنسان – رجال كان أو امرأة  ،فىت أو فتاة – ويتعلم األطفال منذ نعومة أظافرهم
19

اجلنس بأساليب عديدة ،فالطفل قد يشاهد طفال آخر عاريا ،هذا فضال عن اإلحساسات
اجلنسية اليت تولد معه ،ويشعر هبا تعتمل يف داخله ،ولذا فهو صحتاج تعليم واضح ،وإال فإنه
سيكون لنفسه مفاهيم جنسية ،قد تكون خاطئة.
وقد تعددت حجج املربني بعدم معلومات جنسية لألطفال ،فبعضهم يرى أن ذلك أمر ال
يليق ،وأنه ضار بالطفل ،ويتصورون أن إخفاء املعلومات وعدم التحدث عنها أمر مفيد،
ويرى فريق آخر أن األطفال صغار ،ومن مث ال جيوز أن يعرفوا شيئا عن األمور اجلنسية ،إال
عندما يكربوا ،ويقبلوا على الزواج ،وذلك حىت يعيشوا طفولتهم أطهارا  ،ولكن احلقيقة غري
ذلك؛ فلألطفال وسائل عديدة للمعرفة ،فضال عن أن الطفل بطبيعته فضويل ،صحب
االستطالع ،وهو لن يهدأ حىت جيد إجابة شافية ألسئلته.فيخطئ من يظن أن األطفال ال
يستطيعون أن يفهموا ،فالطفل يعرف أكثر مما يظن والداه .وقد يتهرب الوالدان واملربون من
موضوع الرتبية اجلنسية ،ألهنم خيجلون ويتلعثمون عند احلديث عن مفرداهتا مع أطفاهلم ،رمبا
ألهنم قد نشأوا وتربوا يف جمتمعات منغلقة ،اعتربت احلديث عن اجلنس بدعة أو شرا .
إن الطفل لكي يكون الطفل سويا وناجحا ،البد أن صحصل على تربية جنسية منذ والدته،
فهو يشعر بالفرح عندما يقبله والديه ،ويشعر مبتعة عند ملس جسمه  ،ويشعر بالسعادة عند
تنظيفه ،أضف إىل ذلك أن الطفل عندما ينمو قليال ،يبدأ يف التعرف على األشياء
واألشخاص ،وأعضاء جسمه من هذه األشياء ،فهو أحيانا يعجب جبسمه ،ويقارنه جبسم
طفل آخر ،وقد يكون اجلسم اآلخر جسم أخته ،وحينها قد يتساءل كثريا عن االختالفات
بني جسمه وجسمها.
وأقول :
لنتخيل طفال منذ الثالثة وهو يرعى البهم يوميا أال يرى الذكور تسافد اإلناث ويشاهد دخول
العضو يف العضو ؟ هذه حال العرب غالبا وقد رعى النيب صلى اهلل عليه وسلم البهم يف هذه
السن .
أتذكر وحنن أطفال يف املرحلة االبتدائية عندما نرى كلبا يسافد كلبة وقد قمطت على ذكره
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حبرها وهو ماتتميز به الكالب يرميه بعضنا باحلجارة شقاوة فاملسكني جيري يف جهة وهي يف
أخرى واليستطيع الفكاك ..
وكذا يف كل من يريب حيوانات أليفة أو يفسح اجملال ألطفاله لرؤيتها ..
كنا يف زيارة حلديقة احليوانات وفجأة وحنن أمام قفص األسد إذا به ينهض وقد انتصب ذكره
ويدخله أمام اجلميع بصورة واضحة يف أنثاه واألطفال يضحكون واضطررنا لنشرح هلم أن
هذه هي الطريقة اليت حتمل هبا األنثى ليحصل التكاثر .
أما القرود وما أدراك ما القرود ؟ والعرب تقول  :أزىن من قرد ! ففضائحها التنقطع قثد
شاهدنا يف احلديقة خال اجلماع واملداعبات وظهور اآلالت قردا ضخما يعبث بذكره وينصبه
عامدا لنساء الزوار وهذا كله أمام األطفال .
وأذكر عندما عملت حديقة حيوانات مصغرة مبدرسيت باملدينة املنورة وقد جعلت فيها قردين
يف قفصني اتصلت يب إحدى األمهات تشتكي من رؤية طفلها مع األطفال مداعبات
جنسية بني القردين  ..وفعال وجدنا أن أحدمها يلوط يف الثاين من خال فتحات احلديد
الفاصل بني القفصني يعطي الكبري مؤخرته للصغري فيوجل فيها فاضطررنا جلعل قفصا فاصال
بينهما .
احلياة الطبيعية حافلة مبا يفتح عني الطفل على هذه األمور حىت وإن مل يشاهد قبح
الفضائيات واإلنرتنت ...
أذكر واقعة ألحد اإلخوة سافر فرنسا ألمر ما مع أسرته وبينما هو مع ولده الذي مل يتجاوز
السادسة او اخلامسة إذا بفتاة وشاب قد استفرغا وسعهما يف مقدمات اجلماع اليت الختطر
ببال فحاول الرجل صرف الطفل عن النظر لكنه قد مت عنده التقاط اإلشارة بقوة فلم ميهل
والده أن سأله عن ماذا يفعالن وملاذا ؟ فبهت األب وأجاب باجلهل املعتاد إجابة خاطئة
تؤدي ملفاهيم وسلوكيات خطرية حيث قال له  :لعلها أخته ومل يرها منذ فرتة طويلة فصار
يقبلها وصحتضنها بقوة !!!!!! فقال له الطفل ( يف براءة الطفولة!؟ )  :هأ ! أخته ؟؟!!
أحتدى !!!
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( )2أال يكون في ذلك دافع له للتجربة والوقوع في
المحظور ؟
يف مقال تدريس اجلنس  -ضرورة اجتماعية أم جتاوز على األخالق؟ :
أغلب املدارس يف العامل العريب تشرح جسم االنسان وتتجاهل املناطق التناسلية ويعزو
الكثريون السبب األهم ملعادة األهل ملادة الرتبية اجلنسية إىل اخلوف من أن تؤدي هذه
الدروس إىل زيادة اجلرأة لدى الشباب للقيام ببعض التجارب اجلنسية يف سن مبكرة وهو
وصحري هذا األمر كثريا من
األمر الذي ال يتناسب مع القيم األخالقية يف اجملتمع العريب .ر
الشبان من أمثال الشاب املصري عالء .فعالء أب ،ولديه طفلة مل تتجاوز الـ 5من عمرها،
سؤال ابنته له عن "كيفية قدومها هلذه الدنيا" دفعه للبحث عن الطريقة املناسبة لإلجابة على
سؤال ابنته مبا يناسب مستوى استيعاهبا "أذهلين سؤال ابنيت ومل يكن لدي اجلرأة الكافية
للرد ،فأن أروي هلا األمور بشكل صريح ،قد يدفعها للقيام بأشياء ال حتمد عقباها".
وهنا ينصح الدكتور أبو بكر مجيع األهايل بعدم إعطاء أوالدهم معلومات خاطئة ،ويؤكد
على ضرورة نقل املعلومات للطفل بشكل تدرجيي ،ابتداء من تعريفهم بأعضاء أجسامهم
والفروقات بني الذكر واألنثى ،وصوال إىل شرح العالقة اجلنسية بطريقة مبسطة ،والتأكيد على
أن هذا األمر ال ميكن أن يتم إال بعد بلوغ سن معني "فنحن ال نريد خمالفة عادات وتقاليد
اجملتمع الذي نعيش فيه ،بل نسعى إىل إيصال رسالة علمية لتوعية أجيال املستقبل".
وأقول إضافة ملا تقدم :
العربة بطريقة عرض املعلومات وتدرجها واقرتاهنا بالثواب والعقاب ومايرتتب على الفعل
فاليعقل أن منتنع عن شرح معىن السرقة والتحذير منها خوفا من وقوع الطفل يف التجربة
وهناك فرق كبري بني أن أشرح للطفل كيف يسرق وأالعيب السراق وطرق احتياهلم بل رمبا
أريه فيديوهات لسرقات رمبا تكون ناجحة بل قد تظهر السارق كبطل أو معذور ضحية
جمتمعه كما هو احلال يف كثري من األفالم اليت يراها األطفال ضمن أسرهتم ؛ وبني أن أشرح
له معىن السرقة وحقارة فاعلها وأبني له حكم السرقة الشرعي ومايرتتب عليها من عقوبات
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دنيوية وأخروية مع قصص وعظية لبعض السراق النادمني .
فالطريقة األوىل قد تدفعه للتجربة والتقليد والطريقة الثانية ستنفره من السرقة وتزرع يف عقله
الباطن بغضها .
وهكذا يف أي عمل مشني البد من التحذير منه بالطريقة املناسبة مهما قيل إن فيه دعوة
للعمل والتجربة لذوي النفوس املريضة فنحن نعمل ماجيب علينا ويف النهاية ال يغين حذر من
قدر .

( )3لماذا ال يتربى أبناؤنا كما تربينا نحن وتربى من قبلنا
وفق تقاليدنا وأعرافنا ؟
هذا السؤال ما يصدر إال من ابتلي بغفلة الصاحلني فاجليل قد تغري متاما فما كان يصلح يف
زمن ماض مل يعد يصلح يف زماننا احلايل على أننا نبهنا على فشل العملية الرتبوية يف هذا
األمر منذ أكثر من مخسني سنة حيث اشرتك مع هذا اجليل يف بعض السلبيات وأمهها تأخر
الزواج مع املغريات الكثرية مث انتشار الفواحش بأنواعها املختلفة والتطور املذهل يف تيسري
ذلك من مدارس وجمالت وتليفزيون وزاد الطني بلة اليوم القنوات الفضائية واإلنرتنت .
مث انت تتحدث عن نفسك وتعمم األمر على أقرانك وعلى من سبق فمن قال لك أهنم
تربوا مثلك ؟؟ لو علمت مسحا شامال ودراسة علمية باستبيانات منظمة رمبا هالك الواقع
فالقدماء على وجه اخلصوص إن مل يعلموا ذلك نظريا وهو مستبعد جدا فقد عاشوه عمليا
بالزواج املبكر وسيأيت مزيد توضيح هلذا األمر قريبا .

يقول د  .احلسني باعدي (باحث يف علم النفس) :
وإذا كان اجملتمع مازال منقسما حيال مسألة إدخال الرتبية اجلنسية إىل املناهج الدراسية ،فإن
بعض األسر تربر انسحاهبا من هذه املهمة باخلجل يف التعاطي مع هذا املوضوع تاركة لأليام
والتجارب القيام بتعليم أطفاهلا رغم ما قد يتعرض له الطفل من ابتزاز .لذلك أصبح من
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الضروري التفكري الفعلي يف تدريس الرتبية اجلنسية مبناهج ومضامني علمية تتوخى تعلم
املعارف العلمية املرتبطة مبوضوع اجلنس.
وتقول أ .نعيمة احلرار :
إننا ندرك أن هذا اجليل ليس هو جيلنا وأن أطفالنا فتحوا عيوهنم على الفضائيات العاملية
واالنرتنيت وألعاب الفيديو ،وأهنم أكثر ذكاء وقدرة على استعمال التكنولوجيا .
وتقول أ.مها إبراهيم (ناشطة ومدربة تربوية) :
أستطيع أن أصل إىل بعض من غفلوا عن خطورة وأمهية هذا املوضوع ! نعيش اليوم يف
جمتمعات َكثُر فيها الشذوذ والتحرش واالحنراف اجلنسي وأصبح كل شيء متاح للصغار قبل
الكبار حىت األفالم اإلباحية! لذا علينا أن خنرج من القوقعة اليت ُوضعنا فيها وعلينا إعادة
التفكري مبفهوم "العيب" الذي لألسف يُستخدم دائما يف غري موضعه .
ويف مقال  :الرتبية اجلنسية وضوابطها :
يرى الباحثون االجتماعيون وعلماء النفس من أمثال عبد الواحد علواين أن اجتياح
الفضائيات للبيوت مل يرتك جماال للتسرت حول املفاهيم اجلنسيرة ،وإن حماوالت بعض األسر
حلجبها يزيد من رغبة األطفال فيها على قاعدة كل ممنوع مرغوب فيه .ولعل أكثر اجلوانب
خطورة يف موضوع الثقافة اجلنسية هو األشرطة اإلباحية اليت قد يشاهدها الكبار للتسلية،
والربامج املبتذلة اليت تع رد ألغراض الكسب املادي .وليس من خمرج من هذا املأزق إال بأخذ
القضية بواقعية ،فاخلطر يكمن يف الكبت الذي قد يتولد عنه ممارسات تتمرد على حماوالت
القمع  ،ويرتتب عليها كارثة أو على األقل جنوح عن جادة العفة.
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( )4أليس هذا من عدم الحياء ويتعارض مع التربية
الدينية الشرعية ؟
وصلنا هنا لفقرة ختصصية فاحلياء شعبة من شعب اإلميان واحلياء كله خري لكن بعض الناس
خيلط بني احلياء واخلجل ويغفل عن قول عائشة رضي اهلل عنها نعم النساء نساء األنصار مل
مينعهن احلياء من التفقه يف الدين وقول جماهد بن جرب  :ال يتعلم العلم حيي وال مستكرب
وهو مايعرب عنه كثري من العامة بقوهلم  :ال حياء يف الدين .
لو فرض أن بعض ما ذكر خادش للحياء فنقول  :ال عربة بذلك عند التعلم وحنن هنا بصدد
التعلم والتعليم فال جمال هلذا املصطلح هنا .
وأما تعارضه مع الرتبية الشرعية فاألمر بالعكس متاما بل هو متناغم معها أميا تناغم ومن يريب
أطفاله على منهج شرعي الميكن أن ينفك عن الرتبية اجلنسية كما سنبني ذلك بعد سوق
بعض النقول .
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وقد يكون طرح هذا السؤال نابع من تصور خاطئ ..
ففي موقع "كل يوم معلومة طبية" نقرأ :
إننا جنهل معىن اجلنس وبالتايل جنهل أمهية الثقافة اجلنسية  ،فالبعض يتخيل أن التثقيف
اجلنسي يتم عن طريق األفالم اإلباحية ،أو عرب اخلوض يف أحاديث جنسية هابطة دون
هدف .
ويف مقال  :تدريس اجلنس  -ضرورة اجتماعية أم جتاوز على األخالق؟
يقول الطبيب النفسي أبو بكر حركات (املتخصص يف علوم االضطرابات اجلنسية يف املغرب)
 :مادة الرتبية اجلنسية " ليست دروسا يف البورنوغرافيا  ،وال حترض على الفساد ،بل هتدف
إىل توعية الشباب حول التغريات اهلرمونية اليت حتصل عند البلوغ ،إىل جانب توعيتهم
باألمراض اجلنسية املعدية ومعلومات حول املثلية ".ويرى أبو بكر أن هذه املعلومات ال تتناى
مع األخالق الدينية السائدة يف العامل العريب .ويشدد يف الوقت ذاته على ضرورة إدراج هذه
املواد ضمن املقررات الدراسية يف الوقت املناسب "جيب أن تُ ردرس يف هناية مرحلة التعليم
األساسي ،أي عندما يكون الطفل يف الـ 11من عمره ،وهي بداية مرحلة البلوغ".
ويقول أ.حسن األشرف يف مقال ( :الرتبية اجلنسية لألبناء  ..التوجيه والضمان) :
ومن أمثلة الرتبية اجلنسية اليت منبعها ثقافة جنسية إسالمية وسليمة هو أدب العورات
ومواقيتها ،فأي تقصري من الوالدين يف هذا اجلانب حيث أحيانا ميكن أن يرى الولد أو
تشاهد الفتاة والديهما يف وضع املعاشرة ،قد تتولد عنه أشياء تؤثر على شخصية البنت أو
الولد مستقبال ،ومع ذلك ميكن تدارك األمر بتعليم البنت أو الفىت معىن االستئذان وأدبه
وعواقبه إذا مل يتم التقيد به ..ومبا أن هذا احلادث ميكن أن يقع يف أي فرتة من فرتات العمر
 ،فالواجب صحتم على الوالدين أن صحسنا مترير وتبليغ مفاهيم الرتبية اجلنسية للطفل وفق
مراحل وخطوات تربوية ومنهجية .
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ويف مقال  :الرتبية اجلنسية وضوابطها :
ال أحد ينكر بأن هناك بعض املفاهيم االجتماعية الفاسدة حول الثقافة اجلنسية تستدعي
اعوج منها  ،ولتطهريها مما
النظر إليها بواقعية  ،ومن خالل منهجية علمية  ،لتصحيح ما ر
يشوهبا من أفكار فاسدة  .ورغم أن احلياء مطلوب إال أنه ال جيوز اخلجل من البحث يف
مصرح هبا يف الكتب السماوية ؛ فأنت تقرأ يف
املفاهيم اجلنسية حبثا علميا  ،فهي قضية ر
كتاب اهلل الكرمي ألفاظا غاية يف الصراحة وآيات جنسية بينة مثل ” :فانكحوا ما طاب لكم
من الناس  ” ..وغريها من الرموز اليت حتدد معامل الثقافة اجلنسية مثل :الزنا  ،اجلماع  ،وطر
 ،احمليض  … ،اخل
ويضيف :
وكم من فتاة أصيبت بالرعب عند مشاهدهتا دم احليض ألول مرة ؛ ألن والدهتا مل تتحدث
معها مبوضوعية حول هذه القضية  ،رغم أن اإلشارة إليها بارزة يف أكثر من موقع يف القرآن
الكرمي.
ويقول أ .عبد اهلل اخلميسي :
القرآن الكرمي أشار إىل ذلك يف أكثر من موقع ،والرسول صلى اهلل عليه وسلم كان صحاور
أصحابه يف شأن هذه األمور ،والفقه اإلسالمي يتناول صراحة وبوضوح هذه القضايا...
وهذا ما جيعلنا ال نقبل أي مربر مينع التحدث مع األبناء يف مثل هذه املواضيع املرتبطة
باجلنس .
وأخريا تقول د.عبلة :
إن الرتبية الدينية هي أقرب العلوم للرتبية اجلنسية ،ألن الدين يعرتف متاما بالغريزة اجلنسية،
وينظم السلوك اجلنسي متاما من الناحية الدينية ،قبل أي شيء آخر ،وهلذا فاملفروض أن هنتم
بتعليم أحكام الدين وحدود اهلل ،فيما يتعلق بالسلوك اجلنسي واحلالل واحلرام فيه؛ ومن هنا
سنجد أن اإلطار الذي نتحدث عنه سوف يؤدي إىل نتائج أفضل من إمهال الوعي بأمهية
الثقافة اجلنسية .
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وحان الوقت ألديل بدلوي من الناحية الشرعية فأتذكر حينما وضعت املنهج اإلضايف يف
حفظ القرآن يف مدارس اخلندق اليت قمت بتأسيسها ألطفايل جعلت لكل سنة دراسية جزءا
من القرآن للحفظ والشك من حصول بعض االستفسارات عن املعاين أثناء احلفظ السيما
من األطفال الناهبني فصدمت بتقرير حفظ جزء اجملادلة على الصف الثالث وهو يبدأ بقضية
الظهار ومايتعلق بكفارته قبل اجلماع وهذا الشك اليتوافق مع املعطيات العلمية لألطفال يف
هذه السن فقررت جتاوز هذا اجلزء ملا بعده فلم يكن لدينا منهج للرتبية اجلنسية حىت متر هذه
اآليات على األطفال دون إشكال .
وعليه فكل والدين يريدان تربية أوالدمها على كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ويولون الفقه أولوية يف تعليم األطفال سيصطدم بكم هائل جدا من مصطلحات جنسية حبتة
يف القرآن واحلديث والفقه الميكن أن يتجاوزها الطفل دون سؤال أو تساؤل داخلي يبحث
عن إجابة له فمن أين له اإلجابة ؟؟
أذكر يف يوم من أيام رمضان أتتين ابنيت ابنة الثمان أعوام وكانت قاربت االنتهاء من حفظ
القرآن وقد حفظت كما طيبا من األحاديث وتعلمت شيئا من الفقه جاءتين مشدوهة من
هذا احلديث :
ي
صلمى اللمهُ َعلَْي يه َو َسلم َم  ،فَـ َق َال :
َع ْن أيَيب ُهَريْـَرَة َرض َي اللمهُ َعْنهُ  ،قَ َال َ :جاءَ َر ُج ٌل إي َىل الني ِّ
ميب َ
ضا َن ،
ْت يَا َر ُس َ
ول اللم يه  ،قَ َال َ " :وَما أ َْهلَ َك َ
ت َعلَى ْامَرأيَيت ييف َرَم َ
ك ؟ "  ،قَ َال َ :وقَـ ْع ُ
َهلَك ُ
ي
ي
ي
وم َش ْهَريْ ين
صَ
يع أَ ْن تَ ُ
قَ َال َ " :ه ْل َجت ُد َما تُـ ْعت ُق َرقَـبَة ؟ "  ،قَ َال َ :ال  ،قَ َال  " :فَـ َه ْل تَ ْستَط ُ
ي ي
ي
ُمتَتَابي َع ْ ي
ِّني يم ْس يكينا ؟ "  ،قَ َال َ :ال  ،قَ َال :
ني ؟ "  ،قَ َال َ :ال  ،قَ َال  " :فَـ َه ْل َجت ُد َما تُطْع ُم ست َ
ٍ يي
ي
مق يهبَ َذا " ،
صد ْ
س  " ،فَأيُيتَ الني ُّ
صلمى اللمهُ َعلَْيه َو َسلم َم بي َعَرق فيه متٌَْر "  ،فَـ َق َال  " :تَ َ
ميب َ
مثُم َجلَ َ
يي
ي
ٍ
صلمى اللمهُ َعلَْي يه
ض يح َ
َح َو ُج إيلَْيه منما " فَ َ
ك الني ُّ
قَ َال  :أَفْـ َقَر منما ؟! فَ َما بَـ ْ َ
ني َالبَـتَـْيـ َها أ َْه ُل بَـْيت أ ْ
ميب َ
ك"
ب فَأَطْعي ْمهُ أ َْهلَ َ
َو َسلم َم َ ،ح مىت بَ َد ْ
ت أَنْـيَابُهُ "  ،مثُم قَ َال  " :ا ْذ َه ْ
وسألتين ما معناه  :هل إذا تعرقل الرجل فوقع على امرأته يفطر ؟ ويكون قد ارتكب جرما
يؤدي هلالكه ؟ والبد أن يكفر هذه الكفارة العظيمة وهو مل يقصد أن يقع عليها أصال وما
عالقة ذلك بالفطر ؟ وحنو ذلك  ...ذهب عقلها لتفسري الوقوع أي السقوط !!
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طبعا أفهمتها أن الوقاع هنا هو اجلماع وهو ماصحصل بني الزوجني من ممارسات خاصة الجتوز
إال بني الزوجني مثل األحضان والنوم سويا واالطالع على عورات البعض وحنو ذلك .
وقطعا لو كان لدي املنهج الذي نضعه بني أيديكم اآلن مل أحتج ملثل هذه املراوغات اليت
أيضا يتحرج منها كثريون .
مل نلحظ طيلة حياتنا العلمية أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حتفظ يف حديثه أو تالوته للقرآن
عن شيء من ذلك لوجود أطفال بل من علماء الصحابة من هو طفل كابن عباس مثال وقد
تويف صلى اهلل عليه وسلم وهو للتو بلغ مبلغ الرجال وقد ترىب يف بيت النبوة ألن خالته زوج
النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو ابن عمه العباس ومن عجيب ما روى حديث مبيته عند النيب
صلى اهلل عليه وسلم لريقب صالته وكيف قال  :اضطجعت يف عرض الوسادة واضطجع
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأهله يف طوهلا وبني أن خالته كانت يف تلك الليلة حائضا
!!
أول ما يقابلنا يف الشريعة أحكام الطهارة فهل حتفظ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
جملس واحد عندما حتدث عن موجبات الغسل كحديث إذا جلس بني شعبها األربع مث
جهدها فقد وجب الغسل أو إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل أو يف قصة الثالثة من بين
اخلَ َامتَ إيمال يحبَق يِّه ...
ض ْ
ت  :ات يمق اللمهَ َوَال تَـ ُف م
ني ير ْجلَْيـ َها قَالَ ْ
ت بَـ ْ َ
إسرائيل وقوله  :فَـلَ مما قَـ َع ْد ُ
وعندما خطب يف أصحابه  :أال عسى أحدكم أن خيلو بأهله يغلق بابا مث يرخي سرتا مث
يقضي حاجته  ،مث إذا خرج حدث أصحابه بذلك  .أال عسى إحداكن أن تغلق باهبا
وترخي سرتها  ،فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها  .فقالت امرأة سفعاء اخلدين  :واهلل يا
رسول اهلل إهنن ليفعلن وإهنم ليفعلون  .قال  :فال تفعلوا فإمنا مثل ذلك كمثل شيطان لقي
شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها مث انصرف وتركها .
وخطبته كذلك فيهم :
ي
ك يح ي ي
ي
صلمى اهللُ َعلَْي يه َو َسلم َم
ني جيءَ بيه إي َىل الني ِّ
ت َماعَز بْ َن َمال ٍ َ
َع ْن َجابي ير بْ ين َمسَُرَة ،قَ َالَ :رأَيْ ُ
ميب َ
صري ،أ َْعضل ،لَيس علَي يه يرداء ،فَ َش يه َد علَى نَـ ْف يس يه أَربع ممر ٍ
ول اهللي
ي
ات أَنمهُ َز َىن ،فَـ َق َال َر ُس ُ
َ
َْ َ َ
َر ُج ٌل قَ ٌ َ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ
ي
يي
ب،
صلمى اهللُ َعلَْي يه َو َسلم َم« :فَـلَ َعلم َ
َ
ك؟» قَ َالَ :الَ ،واهلل إنمهُ قَ ْد َز َىن ْاألَخ ُر ،قَ َال :فَـَر َمجَهُ ،مثُم َخطَ َ
ي
يب َكنَبي ي
ي
يب التـْمي ي
س ،ميَْنَ ُح
ين ييف َسبي ييل اهللَ ،خلَ َ
ف أَ
َح ُد ُه ْم لَهُ نَبي ٌ
فَـ َق َال« :أََال ُكلم َما نَـ َف ْرنَا َغاز َ
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ي ي ي ي
َح يد يه ْم َألُنَ ِّكلَنمهُ َعْنهُ»
َح ُد ُه ُم الْ ُكثْبَةَ ،أ ََما َواهلل ،إ ْن ميُْك ِّين م ْن أ َ
أَ
وجابر بن مسرة راوي هذا احلديث من أطفال الصحابة وكان يقول  :كان النيب صلى اهلل عليه
وسلم مير بنا فيمسح خدودنا فمر ذات يوم فمسح خدي فكان اخلد الذي مسحه أحسن
وبعض طرق احلديث األخرى أثبتت ماسأله عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالتفصيل يف
حضرة هذا الطفل وفيها :
قال له  :لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت  .قال  :ال يا رسول اهلل قال  :أنكتها ؟ ال يكين
 .وهذا اللفظ رواه ابن عباس وهو طفل كذلك ولعله كان حاضرا أيضا .
ويف لفظ آخر من رواية أيب هريرة  :فقال  :أنكتها ؟ قال  :نعم  .قال  :حىت غاب ذلك
منك يف ذلك منها ؟ قال :نعم  .قال  :كما يغيب املرود يف املكحلة والرشاء يف البئر ؟ قال
 :نعم  .قال  :فهل تدري ما الزنا ؟ قال  :نعم أتيت منها حراما ما يأيت الرجل من امرأته
حالال .
يف احلقيقة تتبع مثل ذلك يطول وأنا أجزم مبوجب خربيت يف احلديث والسرية مبا قدمت به
قبل األمثلة أن هذه األمور مل يتحفظ عنها النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ولو وجد
أطفال فهم علماء املستقبل وهذا علم شرعي ..
وقد قدمت األمة طائفة من احلفاظ والعلماء يف سن الطفولة فكيف فهموا هذه املباحث
الشرعية ؟
املسائل الفقهية املتعلقة بذلك كأحكام املذي واملين وأمور احليض والنفاس و نواقض الوضوء
والفرق بني ملس املرأة ومالمستها ومس الفرج وبشهوة وبغري شهوة وحنو ذلك .
آيات وأحاديث النكاح واجلماع ومايتعلق بذلك من ظهار وطالق وإيالء ورجعة وسائر
األحكام ( :نساؤكم حرث لكم) وأحكام الوطء املتعلقة هبا  ...آيات قوم لوط ( :أتأتون
الذكران من العاملني وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم ؟ ) (إنكم لتأتون الرجال شهوة
من دون النساء) ..
آيات وأحاديث حترمي الزنا ومقدماته  :والعني تزين وزناها النظر  ...الفرج يصدق ذلك
ويكذبه ..وغري ذلك كثري !
قل يل بربك  :كيف يفهم الطفل املسلم هذه النصوص وشروحات العلماء هلا إن سلكت
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مسلك النعامة ودسست رأسك يف الرتاب ؟
عندنا قضية أخرى عملية منذ زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهي قضية ضيق املساكن
وعدم وجود ستور آنذاك واألبواب مفتوحة واالستئذان وقد تعرضنا لذلك أثناء املنهج
فاألطفال يف الشريعة هلم أقسام منها املميز وغري املميز والذي ظهر على عورات النساء
والذي مل يظهر واملطيق وغري املطيق ...هذا مع التسليم أن من بلغ اليعد طفال !!
وهؤالء األطفال هلم أحكام يف العورات والنظر واالستئذان فالطفل قبل البلوغ مسموح هلم
ومسامح يف عدم االستئذان يف غري األوقات الثالثة املذكورة يف سورة النور من بعد صالة
العشاء ويف الظهرية وقبل صالة الفجر وهنا قد يقع بصره على مجاع أو مقدماته فإن مل يكن
لديه التربير السليم هلذا األمر ماذا يكون فهمه وماذا يرتتب عليه ؟
ما أكثر حصول هذا األمر وكثريا ما يكون بغري علم الوالدين أو بتساهل منهما لصغر سن
الطفل فيرتتب عليه ما ال حتمد عقباه كما قدمنا يف بداية حديثنا .
أسرة من األسر احملافظة األم حافظة لكتاب اهلل واألب دكتور يف الشريعة وحافظ لكتاب اهلل
يرومان أن يكون أوالدمها خريا منهما ومن حرصهما اخلاطئ امتنعت املرأة عن لبس أي
مالبس مغرية منذ وصل أول أوالدمها للثالثة كما امتنعا عن املداعبات متاما والقبالت وحنوها
إال بعد إغالق غرفة النوم عليهما ويف هذا خلل عظيم جدا من جهات :
األوىل  :احلرمان العاطفي واجلفاف األسري والربود حيث يعيشان كأخ وأخته طيلة اليوم فإذا
دخال غرفة النوم فإما للنوم حقا على عجل بعد إرهاق اليوم وإما جلماع متعجل للوصول
للنوم أيضا فاحلياة الترحم واملسئوليات كثرية  ،والشك أن هذا يؤدي لعدم إشباع الطرفني
وخاصة الزوج الذي يتعرض للفنت والنظر والجيد بديال حالال إال أن يعيد الزواج كلما أراد
حياة زوجية سوية وقد تركتها الزوجة لكرب أطفاهلا .
مث إن اجلماع املتكامل غالبا يرافقه بعض األصوات وهي ما يطلق عليها الرهز فماذا لو مسع
األطفال شيئا من ذلك ؟ أم على الزوجني أن يعمال يف صمت حىت اليزعجا اآلخرين ؟!
الثانية  :تربية األوالد على هذا اجلفاف فأين القدوة والرتبية العملية فالبنت لن تتعلم كيف
تلبس لزوجها وكيف تالعبه وتضاحكه والولد سيتعلم أال يداعب زوجته واليتغزل فيها
واليالمس شعرها أو وجنتيها وحنو ذلك من سلوكيات تؤسس األطفال على أسس سليمة
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للعالقة بني الزوجني .
الثالثة  :سيفتح بابا عظيما من التساؤل واالهتامات لدى األطفال فلن يعدم احلال أن صحتاج
األب أمرا ما وهو يف احلمام مثال أو يف غرفته أثناء تغيري مالبسه فتناوله األم وهنا لن يهدأ
تفكري األطفال يف التناقض بني التوجيهات والفعل .
الرابعة  :ستعترب غرفة النوم سجنا للوالدين وخاصة األم وهي منوط هبا مسئوليات التنتظر
تبديل املالبس ومراعاة مثل هذه األمور فلرمبا تزينت األم ولبست مالبس اإلغراء فإذا بطفلها
يبكي أو يدق الباب يريد أمرا أو مسعت شيئا سقط أو انكسر أو أي مثال يتطلب خروجها
فورا .
اخلامسة  :هذا حذر اليغين من القدر الذي هو حاصل الحمالة فغالبا يطلع األطفال على ما
يدور يف غرفة النوم يف احلاالت الطارئة إما اجلماع نفسه أو مقدماته أو اللباس الفاضح أو
العري فيحصل احملذور منه .
أذكر أحد األصدقاء على هذا املنهج املعوج يف احلياة الزوجية صحكي يل أنه قدم من سفر
ذات مرة وبطبيعة احلال الزوجة تصافحه فقط أمام األطفال ولكنهما اختلسا قبلة بعدما
اختبآ وراء الباب وحلسن احلظ رأهتما ابنتهما فشهقت وأسرعت جلدهتا تشتكي والدها قليل
األدب !!
وخنتم بأمر غاية يف األمهية وهو أساس يف محاية اجملتمع مطلقا باإلضافة لتعلقه بالرتبية اجلنسية
أال وهو الزواج املبكر ...
حنن يف شريعتنا الغراء الناصعة البيضاء نزوج بإمجاع علماء األمة األطفال ولو رضع مبعىن
العقد الشرعي وأما التمكني من اجلماع فنمكن األطفال من اجلماع إذا أطاق جسمهم ذلك
بغض النظر عن البلوغ وعدمه وأما مداعبات ما قبل اجلماع فيتنازع فيها ...
وأقرب مثال لذلك زواج النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو قدوة األمة من عائشة حيث عقد
عليها وهي يف السادسة وبىن هبا وهي يف التاسعة ودخلت عليه ومعها لعبتها يف بعض
الروايات واملتتبع لقصة زواجه منها يعلم أهنا مل تكن بلغت بعد وإمنا كانت مطيقة وقد مسنتها
أمها ألجل زفافها وقد كانت قبيل الزفاف بلحظات تلعب مع صوصحباهتا باألرجوحة فنادهتا
أمها وأدخلتها إىل نسوة من األنصار أصلحن شأهنا قبل تسليمها لرسول اهلل صلى اهلل عليه
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وسلم .
فطفلة يف التاسعة كيف متارس اجلماع وهي التعرف عنه شيئا وليس لديها مقدمات تؤهلها
لتكون زوجة صاحلة تعرف ما لزوجها وما ينبغي له وما خيتص به .
أذكر قصة إلحدى نسائنا قدميا وكانت وقت زواجها صغرية يف السن مل يتم تربيتها تربية
جنسية سليمة بل تربت على االنغالق غري احملمود هربت ليلة زفافها من زوجها مشتكية
ألهلها أن هذا القذر يريد أن يفسخ هلا سرواهلا !!
ونظرا ألن موضوعنا ليس يف الزواج املبكر سأكتفي بنقل مقتطفات من مقال رائع يتعلق هبذا
األمر فلنتأمله مجيعا :
خدعة "زواج القاصرات" بني السياسة والعلم واإلعالم والغرب  .ما ختفيه عنك األجندة
النسوية
الكاتب  :أ.حسام حريب
رابط املقال كامال ومعه املراجع العلمية املوثقة :
/http://www.alukah.net/sharia/0/50083
استوردنا من الغرب يف عهد املخلوع  -وما أكثر ما استوردنا منهم يف عهده  -مصطلح
صر والذود
صر" ..وعلى إثر هذا صدمر تشريعا هدفه املعلن محاية هؤالء ال ُق م
"استغالل ال ُق م
ُ
عنهم برفع سن الزواج األدىن إىل  18عاما ،وذلك استنادا على أن َمن هم دون هذا السن
ال يغدوا عن كوهنم أطفاال ،وبالتايل فيكون زواجهم استغالال لألطفال .واحلق فإن لكلمة
"استغالل األطفال" مفعول السحر على اآلذان ،ويتمكن من يقرهنا إعالميا بأي ممارسة أن
ي َش ي
يطنها م ْقنعا اجلميع بضرورة جترميها ومكمما أفواه من يفكر يف االعرتاض عليه.
ُ
لكن على أية حال مبا أننا نثق يف احلكومة وتعريفاهتا املرتمجة فيؤسفنا أشد األسف استهالل
املقال بإخبار حضراتكم بأن معظم أجدادنا منذ أيام رمسيس وتوت عنخ مرورا بسيدنا
موسى عليه السالم ويوسف النجار والصحابة الكرام بل وسيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم
نفسه ،وصوال للقرن العشرين الذى رزوج فيه السادات ابنته كاميليا يف سن  12سنة وشهد
على عقدها عبد الناصر وعبد احلكيم عامر كانوا مجيعا من مستغلي األطفال .وهذا فضال
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عن ضرورة التسليم بصحة نظرية التطور لدارون ،إذ إن الزواج املبكر الذى مل يكن يؤذي
البشر منذ خلق آدم والذى مازال شائعا يف الكثري من البالد اليوم والذى كان معتادا يف
الدول الغربية نفسها حىت منتصف القرن املنصرم صار فجأة  -رمبا نتيجة تلوث البيئة أو
طفرة جينية  -يؤدي ملضاعفات خطرية تبدأ بالنزيف الداخلي وال تنتهي بالعقم قبل املرور
على االكتئاب املزمن واحنراف املشيمة.
واآلن بعدما تربأنا من األساليب اهلمجية القدمية وصرنا متحضرين ومثقفني ،ملَ ال نذهب
فنتأمل احلضارة الغربية أُم حقوق الطفل عساها تدلنا على كيفية توفري املزيد من احلماية
واألمان له؟ وباملرة نتعرف على بعض ما ينتظر األمم اليت خترج من العصر احلجري وتطرح
جلد النمر أرضا لرتكب قطار التقدم واملدنية .فهيا معا إىل رحلة قصرية مدهتا فقرة واحدة عن
حال األطفال يف بالد جترمي االستغالل..
يبدأ األمريكان بدراسة اجلنس وطرق الوقاية من األمراض التناسلية كي صحتاطوا هلا ابتداءا من
سن  11أو  12عاما  ،ومتوسط العمر الذي تفقد فيه الفتاة عذريتها هناك هو  15عاما
لتصل نسبة النساء -عفوا نقصد نسبة األطفال -الالئي صحملن خالل سنوات املراهقة هناك
إىل  %33تقريبا  .وبريطانيا ال ختتلف كثريا  ،حيث إن ربع عمليات اإلجهاض هبا لفتيات
دون الـ . 20وقد أرسل أكثر من ربع مراهقي الواليات املتحدة صورهم العارية إىل آخرين ،
بينما جند ُربع املراهقات هناك مصابات باألمراض اجلنسية  .أما متوسط العمر الذى يبدأون
فيه مبشاهدة املواد اإلباحية على اإلنرتنت فتُـ َقدره بعض اإلحصاءات -أرجوك أربط حزامك-
بثمان سنوات.وقد مارست واحدة من كل سبع مراهقات هناك اجلنس داخل مبىن املدرسة .
شيء غري متوقع بتاتا أليس كذلك؟ رغم وجود كل تلك القوانني الصارمة اليت حتمى براءة
األطفال ختيل! هي أكثر احلضارات اغتياال لرباءة الطفل إذا ،وال يَعين تقنني العمر األدىن
للزواج عندهم شيئا ألهنم ميارسون اجلنس يف أي سن وى أي مكان ومع أي شيء بزواج أو
بدونه فال ت َقيدهم تلك القوانني حبال ،وذلك بعكس جمتمعنا احملافظ الذى ُميثل فيه الزواج
املتنفمس الوحيد لغرائز من هم فوق  18و"األطفال" حتت  18على السواء ..ولذا ومبنتهى
البساطة فإن هذا القانون ال يتناسب مع بيئتنا وثقافتنا ،ومل يراع عند نقله أن اخلواجة َسنمه
أصال من أجل املنظر العام والدعاية ،يمثله مثل إشارات املرور احملروقة عندنا متاما.
34

حلظة ..هل صدقت حقا أننا نقلناه من اخلواجة؟ إذا فأنت طيب ..فالواقفون -أو باألصح
الواقفات -خلف هذا التشريع يريدن منا االعتقاد بأن الدول الغربية حتدد سن النضج بـ18
عاما ،لكننا جند أن غالبيتها العظمى حتدده بأقل من ذلك ..وعلى سبيل املثال ي
فسن "الرشد
اجلنسي" الذى يسمح القانون للكبار مبضاجعة الصغار عند بلوغه هو  16عاما يف كندا
وهولندا وبلجيكا والنرويج وس يويسرا وأغلب مقاطعات بريطانيا وأسرتاليا  ،و 15عاما يف
فرنسا والسويد والدمنرك واليونان  ،أما يف إيطاليا وأملانيا والنمسا واجملر والربتغال والفاتيكان
فهو  ، 14وى إسبانيا  ، 13ومجيع واليات أمريكا حددته بأقل من  18باستثناء اثنيت عشرة
والية فقط  .وبالنسبة لبعض الدول الشرقية فنجده يف روسيا والصني  16وى اليابان . 13
وهذا خبالف تأثري حرارة اجلو يف منطقتنا العربية على سرعة البلوغ مقارنة بالبالد الشمالية،
وخبالف تأثري عصر اإلنرتنت على سرعة نضج عقول األطفال بوترية متزايدة عاما بعد عام.
وبعد كل ذلك يتشدق املتشدقون بأن سن الرشد العاملي هو  .18أي عامل هذا الذى
يتحدثون عنه؟
سيقول النسويون من الناس أن ممارسة اجلنس املبكر ال غبار عليه بعكس الزواج املبكر ،إذ إن
األخري صحتاج لنضج وحتَ ُّمل مسؤولية ..ورغم اعرتاف رأس النسويني مشرية خطاب وزيرة
األسرة واإلسكان السابقة نفسها بأن شباب مصر الذي يتزوج يف العشرينات يفتقر للنضج
وال يتحمل املسؤولية (وأتفق معها لكن ال أدرى هل كانوا سريفعون سن الزواج إىل  46أم
ماذا ملواجهة تلك الظاهرة؟) ،فسنزيد على هذا االعرتاف ما يعلمونه ُهم جيدا لكنهم يريدون
أن يظل جمهوال عند عامة الناس ..وهو أن مجيع دول االحتاد األوريب ومجيع الواليات
األمريكية تقريبا تسمح بالزواج يف سن  15أو  16مبوافقة األهل أو احملكمة .بل وجند والية
نيو هامشر تسمح للفتيات بالزواج يف سن  13بينما تسمح به والية مستشوستس يف سن
 ،12أما والية َكاليُفورنيا أكثر الواليات األمريكية سكانا فال يوجد هبا سن أدىن أصال بل
مطلوب فقط إذن األهل أو احملكمة للزواج ،ومع ذلك فلم ينطق الطاعنون والساخرون من
الشريعة اإلسالمية لعدم حتديدها سنا أدىن للزواج بكلمة عتاب رقيقة على قوانني االحتاد
األوريب وال الواليات املتحدة .ولذا فنهيب باخلارجيات املصرية والعربية إرسال من يفهمهم
خطورة املوقف وكيف يُعد هذا استغالال غري مقبول لألطفال ،وإن مل يستجيبوا بالذوق
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وتقاعسوا عن محاية أطفاهلم املساكني فعلينا بتوقيع عقوبات اقتصادية عليهم جتعلهم عربة ملن
يعترب فضال عن التشهري هبم ليل هنار يف وسائل اإلعالم وإصدار تقارير عن حالة حقوق
املرأة والطفل املرتدية يف بالدهم حىت يرتدعوا ..عسانا نكسب يف األطفال ثواب أو دعوة
باخلري بعد إنقاذهم من الذئاب البشرية.
وحىت ال يتهمنا أحد بالتجىن أو املبالغة فنَذكر أن الفقرة  115من وثيقة األمم املتحدة
املسماة "إزالة مجيع أشكال التمييز ضد الطفلة األنثى" تقضي "حبق الطفلة يف حتديد مىت
تصبح ناشطة جنسيا" ،فيما تصف الوثيقة عذرية املرأة بأهنا نوع من الكبت اجلنسي وتعدها
أحد أشكال التمييز ضد األنثى .كما تكْفل يف الفقرة  96حق الفتيات السحاقيات
(الشاذات) يف ممارسة السحاق  ،ونضيف للقارئ الكرمي الذى نعتذر له عن هذا االبتذال أن
احلكومة املصرية قد وقمعت على تلك الوثيقة يف عهد النظام البائد .وحني تسأل عن سبب
جترميهم للزواج وإباحتهم للزنا ،أو عن سبب ادعائهم بأن للزواج املبكر أضرارا صحية ونفسية
بينما مل يعرتضوا أبدا على الزنا املبكر والذى يُفرتض أن له نفس األضرار على األقل ،جتد
اإلجابات املتعلقة حبماية الطفولة ومحاية القاصرات من االستغالل.
والبد للقارئ أن يعلم هنا أن أمريكا ذاهتا مل تكن من املوقعني على اتفاقية "سيداو" حلقوق
املرأة وال اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل  ،وأن مجعية أطباء األطفال األمريكيني رفعت
احلظر عن ختان اإلناث  ،بينما ما زالت تطالبنا حبظره اجلمعيات النسائية الغربية .فهم
كالعادة صحرمون علينا ما صحلونه ألنفسهم..
آخر يف نعش مؤسسة األسرة إذا ؛ هدفه تقليل النساء
قانون رفع سن الزواج هو مسمار َ
القابالت للزواج الرمسي وإطالة مدة العزوبية بعد البلوغ ملن كانت ستتزوج مبكرا ،ويدقه
حتالف عاملي يسري وفق خطة متكاملة ومدروسة ومل يأت عبثيا أو نتيجة ضغوط داخلية أو
دراسات علمية كما يشاع.
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( )5أليس هذا كله تأثرا بالغرب الكافر ونظرياته
المنحلة في أهمية التثقيف الجنسي ؟
هذا التساؤل يف احلقيقة نابع من تصور خاطئ لألمر فالغرب يدعو يف مادة التثقيف اجلنسي
إىل تعليم الطفل كيفية اجلماع والطريقة اآلمنة له اليت جتنبه اإلصابة باألمراض اجلنسية
كاستخدام الواقي الذكري مثال وكيف تتجنب الفتاة احلمل الذي قد يرتتب على االتصال
اجلنسي املبكر وتعلمه الطريقة اآلمنة ملمارسة العادة السرية ورمبا يطبق ذلك عمليا مع أمور
أخرى مفيدة وغري مفيدة فهو يف الواقع دعوة لإلباحية مغلفة بأسلوب علمي زعموا ..
أما ماحنن بصدده فهو تبصري الطفل بأصل خلقته وسائر املخلوقات وسنة اهلل تعاىل يف
التكاثر وبديع صنعه يف هذا األمر واألجهزة اليت خلقها اهلل إلمتام ذلك والطريق الشرعي
حلصول ذلك مع التحذير من الطرق غري املشروعة اليت حرمها اهلل تعاىل وعليها يرتتب
العقاب الدنيوي واألخروي .
يقول األستاذ عبد اهلل اخلميسي :
إن عدم وضوح املقصود بالرتبية اجلنسية جعل تصورات ومواقف الناس ختتلف جتاه هذا
النمط من الرتبية ،بني مؤيد ومعارض .ذلك أن التعريف الشائع غالبا ما صحصر الرتبية اجلنسية
يف تصرفات تروم تزويد املتعلمني مبعارف وممارسات تبيح اجلنس وترفع القيود عنه .قد يكون
األمر صحيحا يف بعض التجارب الدولية ،ولكنه على العموم ليس كذلك يف تصورنا
اإلسالمي .فالرتبية اجلنسية مقبولة شرعا طاملا أهنا تلتزم بتعاليم وتوجيهات اإلسالم .تعزز
مفاهيم الزواج والعفة وضبط العالقات اجلنسية وجتنب اآلثار السلبية للممارسات اجلنسية
املشبوهة اليت تشيد يف الغالب خارج مؤسسة الزواج.
ويقول أ .خالد العبيوي (باحث يف علم االجتماع) :
ماهو مفهوم الرتبية اجلنسية وكيف يتقبله اجملتمع املغريب؟

37

إن حتديد مفهوم «الرتبية اجلنسية» يطرح إشكاال يف أوساطنا االجتماعية ،ذلك أن االعتقاد
الشائع صحصر هذا النمط من الرتبية يف «تعلم اجلنس واحلث على ممارسته» .هذا التعريف
اختزايل وتبسيطي وحتريفي يف نفس اآلن ،يسود يف التمثل االجتماعي املشرتك .إال أن داللة
الرتبية اجلنسية أبعد ما تكون حمددة يف التعريف سالف الذكر ،إذ إهنا تشري إىل أبعاد
فسيولوجية وصحية وعالئقية ...تساير ،إىل حد بعيد ،اآلداب اجلنسية املقبولة اجتماعيا
(أخالقيا وتربويا).
وجاء يف مقال ( :الرتبية اجلنسية وضوابطها) :
لقد متخضت الرتبية اجلنسية يف مناهج الدول الغربية عن ممارسات غري حممودة تبلورت يف
إباحة ممارسة اجلنس حىت بني األطفال القاصرين  ،وهم ال يرون يف ذلك غضاضة إال إذا
كانت العملية اغتصابا  .واخللل – كما أرى – ال يكمن يف الثقافة اجلنسية  ،وإمنا يف عدم
وجود ضوابط حتكم التوجه القومي يف هذا املسار .

إذن  :هل التربية الجنسية هي الحل ..إليجاد الطريق
اآلمن ألطفالنا من المعتدين جنسيا وتنشئتهم تنشئة

سوية تضمن لهم حياة جنسية مستقرة ؟

نقول  :نعم بإذن اهلل مع االجتهاد يف الرتبية الشرعية السليمة بعد اللجوء إىل اهلل والتوكل
عليه ألنه لألسف  %90من املعتدين هم من احملارم واملقربني جدا لألسرة .
وقبل أن نعضد كالمنا بنقول الباحثني وأهل االختصاص ننقل تعريفات لقولنا  ( :التربية

الجنسية )

38

يقول أ .خالد عبد الرحيم :
الرتبية اجلنسية  sexual educationهي تزويد الطفل باخلربة الصاحلة اليت تؤهله حلسن
التكيف يف املواقف اجلنسية يف مستقبل حياته ،ويرتتب على إعطاء هذه اخلربة أن يكسب
الطفل اجتاها عقليا صاحلا إزاء املسائل اجلنسية والتناسلية.
وتقول د .عبلة :
يعرف عبد العزيز القوصي الرتبية اجلنسية بأهنا“ ذلك النوع من الرتبية اليت متد الفرد
ِّ
باملعلومات العلمية ،واخلربات الصاحلة ،واالجتاهات السليمة ،إزاء املسائل اجلنسية ،بقدر ما
يسمح به منوه اجلسمي والفسيولوجي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي ،مما يؤهله حلسن
التوافق يف املواقف اجلنسية ومواجهة مشكالته اجلنسية يف احلاضر واملستقبل ،مواجهة واقعية
تؤدي إىل الصحة النفسية”.
فيما يرى عبد اهلل ناصح علوان أن املقصود بالرتبية اجلنسية“ تعليم الطفل وتوعيته ومصارحته
شب الولد وترعرع وتفهم
منذ أن يعقل القضايا اليت تتعلق باجلنس ،وترتبط بالغريزة ،حىت إذا م
صحل وما صحرم ،وأصبح ال جيري وراء شهوة ،وال يتخبط يف طريق
أمور احلياة ،عرف ما ُّ
احنالل”.

من المنوط به التربية الجنسية :
تقول د .عبلة :
تعترب الرتبية اجلنسية من أصعب املشكالت اليت تواجه الوالدين واملربيني واملعلمني ،ألهنا ترتبط
حبقائق جنسية ،تعودنا مجيعا أن خنفيها ،نعم هي معروفة ،لكننا النتحدث عنها ،ألهنا
مرتبطة باألعضاء التناسلية ،اليت درج الناس على أهنا أعضاء ،خيجل الناس من ذكرها
بأمسائها ،ومن هنا اختلفت اآلراء فيمن يناط به مسؤولية تقدمي برنامج الرتبية اجلنسية...
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ويف مقال ( :الرتبية اجلنسية وضوابطها) :
السبيل الوحيد حلماية الطفل مما قد يشاهده أو يتعرض له من مواقف جنسية مبتذلة هو
التوعية األسرية  ،فإذا استطاعت األسرة أن تتفهم هذه املسألة بعمق فإهنا تكون بذلك قد
هيأت املناخ ألطفاهلا ليشبوا وقد اكتمل ركن مهم من األركان املكونة لشخصياهتم  ،حبيث
تأنف أنفسهم من ممارسة األعمال املخجلة  ،واليت تتناى مع الفطرة السليمة .لذلك فنحن
ندعو إىل أن تتضمن املناهج الدراسية ثقافة جنسية مناسبة لألطفال  ،وإىل توظيف عملية
التكاثر بني الكائنات احلية بوعي  ،ومبنهجية علمية  ،وبأساليب مدروسة  ،ومناسبة لعمر
املتعلم  ،حبيث حنصنه من املفاهيم غري السليمة ونضمن له التمتع بوعي جنسي صحي .
وال بد أن يرتىب األطفال على أن اجلنس حاجة سامية ونظيفة ومقدسة  ،وإهنا وجدت
ألغراض نبيلة  ،وهنا فإهنم بالتأكيد سيعرضون عن مشاهدة أي شيء مبتذل  ،بل
وسيشعرون باخلجل واالمشئزاز عند رؤيته.
ويقع على مؤسسات األمم املتحدة مسؤولية أن متارس دورا لكبح مجاح تلك الفضائيات اليت
ختدم أغراضا شيطانية وأفكارا فاسدة مفسدة.
ويقول د .خالد العبيوي (باحث يف علم االجتماع) :
جيب على املربني يف األسرة واملدرسة وخمتلف مؤسسات اجملتمع ،أن يفكروا جديا ومليا يف
التخطيط لرتبية جنسية ،تأخذ على عاتقها مهمة توفري شروط وإمكانيات تنفيذ منهاج
حديث هلذه الرتبية ،بعيدا عن كل أشكال من املمارسات البيداغوجية اليت حتوم حوهلا
شعارات لالستهالك املناسبايت ،اليت تعمل فقط على تنميق وطالء واجهة واقعنا وثقافتنا
خبطابات جذابة ومثرية ،تستعمل للتمويه ،حماولة إلبراز الوهم بأننا نعيش أوضاعا صحية،
وبالتايل ال داع للتخوف .وبصفتنا كمربني نعلن ضرورة رفع درجة احلذر واحليطة ،خوفا على
أبنائنا فلذات أكبادنا من سياسة اإلمهال والتجاهل والضياع واالحنراف...
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ويقول د.احلسني باعدي (باحث يف علم النفس) :
الرتبية اجلنسية أضحت أساسية بالنسبة للطفل واملراهق لبناء اجتاهات سليمة لديهم حنو
اجلنس ضمن شروط اجملتمع الذي يعيشون فيه
هكذا يفرتض أن يبدأ التعليم أو التثقيف اجلنسي من األسرة ،ألن الطفل يثق يف أسرته .يف
هذا اجملال ،وميكن له أن ينفتح يف احلديث معها أكثر مما ينفتح مع اآلخرين .مث يلي ذلك
اجلانب العلمي ،وينبغي أن يعرف الطفل اجلانب الغريزي يف الشهوة اجلنسية ،ألنه ينبغي أال
يكتم عنه جانب من جوانبها حىت ال يضل ويتيه عن حقيقة جسمه وأبعاده النفسية.
فالكتاب العلمي والذي يوفر تربية جنسية صحيحة صحقق الوعي الشامل وصحقق أهداف
تربوية تكون مبثابة حائط صلب أمام ما تتعاطاه هذه القنوات واملواقع من أنواع ومعلومات
وأوضاع جنسية شاذة ال تتناسب مع قيم وثقافة حضارتنا.

ويف مقال (الرتبية اجلنسية لألبناء  ..التوجيه والضمان) يقول أ.حسن األشرف :
ومن بعض تصرفات األبناء اليت تضايق كثريا اآلباء واألمهات ما يقوم به الطفل الصغري من
مداعبة عضوه التناسلي دون قصد منه وال سابق ختطيط أو ترصد ،وكثريا ما تنزعج األم من
هذا التصرف فتنهر الطفل الربيء وقد تعنفه وتأمره بأن ال يعيد ال َكرة وإال ال يلومن إال
نفسه ،غري أن الطفل العنيد يصر على أن يلمس عضوه الصغري كردة فعل على تلك النواهي
املزجمرة ولو بعيدا عن أعني أبويه وإخوته خوفا من العقاب ،وقد تكرب فيه هذه العادة أو قد
يستقذر العمل اجلنسي كليا بسبب تعبريات االستهجان اليت يسمعها من والديه حني يلمس
عضوه مدة طويلة .هنا ،تربز أمهية الرتبية اجلنسية واليت هي عادة جزء رئيسي وهام من الثقافة
اجلنسية السليمة اليت على الوالدين أن يربزاها ويوضحاها ألبنائهم صغارا حىت ال يذهبوا إىل
مصادر أخرى غري الوالدين ليتعلموا منها الرتبية اجلنسية على طريقتهم.
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يقول :
ومن األمثلة األخرى اليت تؤكد ضرورة حتلي الوالدين بقسط هام من احلنكة يف إيصال وتبليغ
تربية جنسية سليمة ما صحدث للفتاة الصغرية حني تطرأ على جسمها متغريات فيزيولوجية
قبيل العادة الشهرية ،حيث ترتبك الفتاة هلذا احلدث "اجللل" وتتخوف منه ،بل هناك من
الفتيات من يبكني وال يستطعن إبالغ األمر ألمهاهتن خوفا من عقوبة أو تعليق ليس يف
حمله ،يف حني كان األجدى أن تُفهم األم خاصة ابنتها هذا احلدث الطبيعي بأنه سنة من
سنن احلياة وطبيعة نسائية حمضة وضعها اهلل تعاىل يف اإلناث ،وأن األمر ال يدعو للتخوف،
وغريها من املعلومات اليت ينبغي على األم أن توصلها البنتها قبيل البلوغ ببضعة أشهر حىت
ال يصيبها خوف أو تقزز من طبيعة إنسانية ال دخل للفتاة فيها.

أسباب أهمية التربية الجنسية لألطفال:
تقول أ.نعيمة احلرار :
هذا الواقع جيعلنا نطرح السؤال  :ملاذا نستمر يف محاية هذا السلوك الذي تربينا عليه واملبين
على األمر بالصمت وحتاشي احلديث عن كل ما هو جنسي ..؟
صرح مسؤول طيب مل يرد الكشف عن امسه أن أزيد من  %90من هذه اجلرائم يكون وراءها
فرد من عائلة الطفل املغتصب أو الطفلة املغتصبة أي زىن احملارم ،وهو ما بات يفرض علينا
أن نريب أبناءنا تربية جنسية صحيحة ،نعلمهم من خالهلا كيفية محاية أنفسهم من التعرض
لالعتداءات اجلنسية ،وأيضا جعلهم يدركون أن كل من أراد مالمسة أو االقرتاب من
أعضائهم التناسلية هو معتدي جيب الكشف عن هويته وفضحه . ..
لقد علمنا ما بات جيري من جرائم وما يتفاقم من ظواهر مشينة ..ان احلصانة تبقى هي
تعليم الطفل كيف صحمي نفسه ويكف عنه شر كل معتدي...
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وتقول الدكتورة عبلة موضحة تلك األسباب :
•االخنفاض يف مستوى الكفاية االجتماعية ،اليت جتعلهم اليعرفون حدودا للقيم واألعراف
أو التقاليد ،اليت تنظم حياة اجملتمع ،وال يتوانون عن اخرتاقها .
•ارتفاع قابليتهم لإلغراء املادي ،وبالتايل ميكن مقابل عائد مادي بسيط ،أو بعض من
احللوى ،وقوع األذى عليهم بسهولة.
•ضعف اإلرادة ،مما يسهل انقيادهم للغري دون مقاومة ،وجيعلهم فريسة سهلة هلم ،وذلك
بسبب العجز احلسي الذى يؤدي إىل تشويه بعض الصور ،فيفهمون غري اليت قصدت منها
)النظرات واللمسات بصورة غري متوقعة أو غري طبيعية(.
•سهولة رضوخهم للتهديد والوعيد من قبل من يستغلهم جنسيا ،ليحافظوا على سرية ما
يتعرضون له من استغالل أو إيذاء.
•القدرة العقلية واملستوى اللغوي املنخفض ،جيعل األطفال ال يدركون حقيقة ما ميارس
ضدهم من سلوكيات ،لصعوبة التعبري الكامل عن املشاعر ،سواء لعدم فهمهم لتلك
املشاعر ،أو لعدم السماح هلم باحلديث عما تعرضوا له ،مما جيعلهم على استعداد لإلثارة.
•القدرة البدنية احملدودة أو الضعيفة تدفع بالنشاط التعويضي إىل املنطقة احلسية ،مما جيعلهم
أكثر عرضة لالستثارة اجلنسية يف هذه املرحلة عن املراحل األخرى ،اليت مير هبا الفرد.
•غياب التمييز بني األماكن العامة واألماكن اخلاصة يف بعض احلاالت ،نتيجة اإلمهال يف
التنشئة ،خاصة فيما يتعلق بالتعرف على البيئة احمليطة.
•صعوبة متييز اخلصوصية اجلسمية للذات ولآلخر.
•عدم قدرة الطفل أو املعاق على التواصل مع اآلباء ،ألسباب لغوية أو عقلية ،وبالتايل ال
يعرف والداه ما يتعرض له من إيذاء جنسي ،ميكن أن صحمياه منه.
•ما ميتلكه الطفل من قدرات عقلية واجتماعية بسيطة ،يصعب عليه معها إدانة من يستغلوه
جنسيا.
•ضعف القدرة على الضبط الذايت ،خاصة يف مواقف االستثارة احلسية.
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•اخلوف من التعرض للعقاب أو لالعتداء من والديه ،أو من أن يكون حمط أنظار وعتاب
احمليطني به ،مما يدفعه لكتم أمره ،وقد خيفي ما يتعرض له من استغالل جنسي حتت ضغط
من مشاعر اخلجل لديه.
•عدم إدراك الطفل أنه قد يتعرض لإليذاء اجلنسي حىت من املقربني منه( ،اخلدم ،السائق،
اجلليسات ...إخل ( فالعامالت والعاملون يف املنازل ،قد تبدر منهم بعض السلوكيات اجلنسية
جتاه األطفال ذكورا أو إناثا ،إذ يتظاهرون بأهنم أصدقاء األسرة أو أصدقاء الطفل ،ليستطيعوا
ممارسة سلوكياهتم غري السوية ضد األطفال.
•ميثل االستغالل اجلنسي يف مرحلة من املراحل للطفل أو املراهق مصدرا ماديا يستفيد منه،
فهو جيري وراءه ويبحث عن حتقيقه يف هذه املرحلة.
•العجز املعريف وعدم فهم بعض املوضوعات ،أو نوعية العالقات لدى الطفل ،اليت قد
تؤدي حلدوث اضطرابات وتشويش عند حدوث منبه حسي جنسي.
•وأخريا ألنه ال يعرف أنه ميكن أن يقول« ال « للكبار__.

متى تبدأ التربية الجنسية للطفل :
يرى باحثون تقسيم الطفولة لثالث مراحل  :طفولة مبكرة  ،وطفولة وسطى  ،وطفولة متأخرة
فاملرحلة املبكرة من سن  3إىل 5
واملتوسطة من سن  6إىل 8
واملتأخرة من سن  9إىل 12
ويطالبون مبنح كل مرحلة مايناسبها من معلومات يف الرتبية اجلنسية  ...يف حني يرى آخرون
أن الرتبية اجلنسية تبدأ منذ الوالدة ..
ومنهم من حددها بسنتني ومنهم من حددها بثالث سنوات .
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والذي اعتمدناه يف هذا املنهج وهو اليتعارض مع ماتقدم حتديد البدء بسن  3سنوات وذلك
ألنه منهج تعليمي حبت مقصود منه الطفل أصالة وبينا أن مايسبق ذلك هو منوط بالوالدين
وليس الطفل .
وقد قسمناه إىل مخس مراحل تنتهي بسن  12سنة وهو غالبا سن انتقال األطفال إىل مرحلة
البلوغ وهي من  12إىل  15سنة مع األخذ يف االعتبار أن الطفل قد يبلغ قبل ذلك .
وقد راعينا أيضا يف املعلومات مرحلة التمييز لدى األطفال وهي من  7إىل  10ومرحلة
الطفل املطيق للجماع وهي تقريبا من  9سنوات لإلناث ومن  10سنوات للذكور .
وليس مقصدنا أن الثقافة اجلنسية تتوقف عند سن  12سنة بل هي مستمرة طيلة العمر وهلا
أمهية خاصة يف مرحلة البلوغ وقبيل الزواج لكننا قصدنا الرتبية اجلنسية للطفل كمنهج فإذا
جاوز تلك السن محل هو على عاتقه مسئولية إكمال ثقافته اجلنسية باالطالع وسؤال ذوي
اخلربة من العلماء والرتبويني  ،يف الوقت الذي يكون منهجنا قد أنار له الدرب ومهد له
الطريق .
تقول أ.مها ابراهيم (ناشطة ومدربة تربوية) :
إن الرتبية اجلنسية للطفل ال تقل أمهية عن أي جانب من جوانب الرتبية األخرى وإن قصرنا
فيها فعلينا وزرها .وال تندهش إذا قلت لك  :إن تربية الطفل اجلنسية تبدأ منذ والدته! تسأل
كيف؟ سأجيبك باختصار ..جيب على األم أن تريب طفلها منذ يومه األول على أن جسده
له خصوصية فال تقوم بتغيري مالبسه أمام أحد .لألسف بعض األمهات تغري لطفلها على
املأل ويبدأ البعض باللعب باألعضاء التناسلية للطفل والضحك عليه على أساس أنه "صغري
ومايفهم" حىت إذا صار عمره سنتني يبدأ بالركض باملنزل أمام اجلميع دون مالبس وال جتد
العائلة ذلك عيبا! يف حني أنه وجب عليها أن تقوم هبذا العمر باحلديث معه بشكل مستمر
كلما غريت مالبسه أو أدخلته املرحاض عن أن جسده ملكه هو فقط وأن هناك أعضاء من
جسده خاصه جدا ال جيب ألحد أن يراها أو يلمسها إال األبوين أو املربية لغاية النظافة
وبإذن منه فقط؛ وإن قام أحد بلمسه أو حماولة الكشف عن جسده جيب عليه أن يصرخ
وخيرب والديه ألن هذا أمر خاطئ.
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ويف مقال ( :الثقافة اجلنسية  ..و أمهية تعليمها ألبنائكم) مبوقع  :كل يوم معلومة طبية :
مىت نبدأ تعليم الثقافة اجلنسية ألوالدنا ؟
بداية ،البد من احرتام كل مرحلة عمرية و طرح ما يناسبها حىت ال نتسبب يف خطأ أكرب،
وميكننا أن نبدأ تعليم الثقافة اجلنسية من سن الثالثة وحىت السادسة حول التعرف على
أعضاء اجلسم ومنها األعضاء التناسلية ووظيفتها ،والفروق بني الولد والبنت ،وتنظيم العالقة
مع أجسادهم وأجساد اآلخرين ،واإلجابة على أسئلتهم بشكل واضح وبسيط دون خجل
أو ارتباك أو سخرية.
وتقول أ .إميان يف مقال (أمهية التثقيف اجلنسي لألبناء) :
نبدأ مع األطفال من الثالثة  ،حيث يكون لديهم ميل طبيعي وفطري الكتشاف احلياة بكل
مافيها  ،فتأيت أسئلتهم تعبريا عن يقظة عقوهلم  ،لذلك ينبغي علي األم املربية واألب املريب
أال يرتبكا من األسئلة وكثرهتا ،وأال ينزعجا من إحلاح الصغار ملعرفة املزيد  ،فمرحلة اهتمام
األطفال باملسائل اجلنسية ختتلف حسب مستوى مالحظاهتم لألمور  ،وحسب فهمهم
وإدراكهم لطبيعة األشياء  ،لكن هناك أسئلة يوجهها األطفال لآلباء واألمهات يف املرحلة
العمرية من سن الثانية للثالثة حول الفرق بني اجلنسني  ،ومن سن الثالثة وحىت السادسة
تكون األسئلة حول مسألة احلمل والوالدة  ،مث تتطور نوعية األسئلة خالل فرتة املراهقة
وتنصب حول أمور جنسية أكثر دقة كالزواج والعالقة باآلخر  ،والتناسل .
املهم أن نبدأ بتكوين وتربية أطفالنا تربية جنسية من سن مبكرة  ،وحني يطرح أوالدنا
األسئلة  ،حناول قدر اإلمكان أن نغذي حب استطالعهم  ،مبعلومات صادقة مننا  ،ألهنم
مؤكد سيجدون اجلواب لكن مع األسف يكون خاطئا من األصدقاء وزمالء املدرسة والشارع
جيب أن ترتبط الرتبية اجلنسية لألبناء بالشرح واملناقشة والتوعية والتقومي  ،والتوجيه بأدب
وحنان ودون تعنيف  ،أو ازدراء أو تعايل أو توبيخ ،ألن تلك املفاهيم واملعلومات ستالزمهم
طيلة حياهتم  ،وتنري هلم جانبا هاما وحيويا من عالقاهتم مع أجسادهم وأيضا مع اجلنس
اآلخر يف عالقات الزواج  ،وما تتضمنها من روابط املعاشرة اجلنسية .
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أما أ.حسن األشرف فيقول يف مقال (الرتبية اجلنسية لألبناء  ..التوجيه والضمان) :
مىت تبدأ الرتبية اجلنسية ؟
يرى الرضاوي أنه ال توجد "سن حمددة لبدء عملية تلقني الطفل مبادئ الرتبية اجلنسية ،ألن
مرحلة اهتمام األطفال باملسائل اجلنسية ختتلف حسب مستوى مالحظاهتم جملريات األمور،
وكذا حسب فهمهم وإدراكهم لطبيعة األشياء ،لكن هناك أسئلة تثار حسب الفئات
العمرية ،فالفرتة العمرية من السنة الثانية إىل الثالثة تتمحور أسئلة الطفل حول الفارق بني
اجلنسني ،ومن السنة الثالثة إىل السادسة ترتكز األسئلة حول مسألة احلمل والوالدة ،أما
خالل فرتة املراهقة فتنصب األسئلة حول األمور اجلنسية الدقيقة كالزواج والتناسل مثال".
ويقول الباحث الرتبوي والنفسي حممد الصدوقي ( :الرتبية اجلنسية) جيب أن تبدأ منذ
الطفولة األوىل إىل الطفولة املتأخرة وبعدها .
وترى األستاذة صليحة الطالب (استشارية ومعاجلة نفسية) أنه ال ينبغي أن جنعل من الرتبية
اجلنسية "تابو" ،فهناك أسئلة قد يطرحها طفل ذو  3سنوات ،وهناك أسئلة يطرحها أطفال
يافعون ،وأيضا هناك أسئلة لسن الرشد ،مضيفة أنه من اجليد أن نبدأ بتكوين وتربية أطفالنا
تربية جنسية من سن مبكرة  3سنوات ،واملهم يف ذلك هو حني يطرح أوالدنا األسئلة،
حناول قدر اإلمكان أن نغذي حب استطالعهم ،فهم حتما سيجدون اجلواب ولكن مع
األسف قد يكون جوابا خاطئا يف اإلعالم واملدرسة والشارع".

األسئلة المحرجة والتعامل معها :
هذه الفقرة من أهم فقرات الكتاب حيث إهنا شغل اآلباء الشاغل وتكثر األسئلة حوهلا إال
أنين أستطيع القول إن من يلتزم باملنهج الذي أعددناه سوف يرتاح متاما من اإلجابة عن جل
أسئلة األطفال احملرجة ألننا أجبنا هلم عنها مقدما وبطريقة تدرجيية علمية ..
وهذا سيناريو إلجابات ننصح هبا من مل يتيسر له تدريس املنهج ألوالده ...
من أين أتيت ؟ خلقك اهلل يف بطن أمك .
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كيف خرجت من بطنها ؟ خلق اهلل يف مكان العورة فتحة خيرج منها الطفل امسها الفرج
ملاذا أخيت ختتلف عين ؟ ألن اهلل خلق كل شيء زوجني ذكر وانثى فأنت ذكر وأختك أنثى .
ملاذا خلق اهلل ذكرا وأنثى ؟ ليحصل التكاثر فإن اهلل الخيلق الطفل إال إذا حصل مجاع بني
الذكر واألنثى .
ماهو اجلماع ؟ شيء يفعله الزوج مع زوجته كاللعبة خاص باألزواج فقط .
ملاذا يتزوج الناس ؟ ألمور كثرية منها إجناب األطفال باحلالل .
ملاذا تنام األم جبوار األب يف سرير واحد ؟ تنام األم جبوار األب ويتحاضنان ويرى بعضهما
عورة بعض ألن اهلل تعاىل أباح للزوجني فقط ذلك .
ملاذا ال أتزوج أخيت أو ملاذا ال أتزوج بابا ؟ اهلل سبحانه حرم الزواج من االبنة واألخت واألم
والعمة واخلالة وغري ذلك .
ماهو الزنا ؟ هو فعل اجلماع بني رجل وامرأة ليس بينهما زواج .
ماهو اللواط ؟ هو فعل اجلماع بني ذكر وذكر .
يف مقال  :الثقافة اجلنسية  ..و أمهية تعليمها ألبنائكم مبوقع ( :كل يوم معلومة طبية) :
األسئلة احملرجة من األبناء :
بعض اآلباء واألمهات يشعرون باحلرج حني يكتشفون فجأة أن عليهم اإلجابة على أسئلة
أطفاهلم احملرجة ،كيف يولد األطفال؟ ماذا يفعل املتزوجون؟ فيتعمد اآلباء الكذب على
أطفاهلم ،أو التهرب من اإلجابة ،أو توبيخ أطفاهلم وتعنيفهم على جرأهتم يف طرح مثل هذه
األسئلة.
يف حني أن الثقافة اجلنسية هي اإلطار ي
القيَمي و األخالقي احمليط مبوضوع اجلنس باعتبارها
املسئولة عن موقف أطفالنا من هذا املوضوع مستقبال ،فتبدأ الثقافة اجلنسية من تعرف الطفل
على جسده وفهم خريطته ،ومراحل النمو اجلسمي.
فالتهرب من األسئلة أو االرتباك وقت إعطاء املعلومة ،يلفتان نظر الطفل بشكل أكرب،
ويزيدان من فضوله اجلنسي وذلك يتسبب يف مشاعر االضطراب و القلق و الرفض مستقبال.
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لذلك تعد الثقافة اجلنسية مهمة مكتملة من املفرتض أن يشرتك فيها املنزل و املدرسة و
وسائل اإلعالم ،حىت ال يضطر الطفل أو الطفلة إىل أخذ املعلومة من مصدر خاطئ أو
احلصول عليها بشكل مشوه يؤثر يف منوه النفسي و اجلنسي فيما بعد ،وما أكثر املشكالت
احلياتية و الزوجية اليت تنتج عن اجلهل اجلنسي ،وقد يتمثل هذا التشوه اجلنسي لدى البعض
يف أكثر من جانب.
يقول د  .احلسني باعدي (باحث يف علم النفس) :
يبدأ الطفل بإدراك مواضع جسمه ويشاهد االختالف بني الذكور واإلناث يف عمر مبكر
 5-3سنوات يف هذا العمر يالحظ الطفل الذكر أن أعضاءه التناسلية ختتلف عن أخته أو
غريها من األطفال ومن هنا البداية .فالرتبية اجلنسية للطفل تبدأ من عمر ثالث سنوات
تقريبا ،تعريف الطفل بأعضائه اجلنسية ،وكيفية االعتناء هبا ونظافتها ،تعريفه بارتباط اجلنس
باإلجناب .إذ جيب تثقيف الطفل طبعا بأسلوب بسيط واضح ،وجنيب الطفل إجابة واضحة.
ليس من الضروري أن تكون تفصيلية جدًّا ،ولكن جيب أن يلقى إجابة عن كل سؤال.
إن التهرب من أسئلة الطفل أو انتهار الطفل حينما يسأل سؤاال من هذا القبيل ،صحدث أثرا
سيئا يف نفسية الطفل فيما بعد .األسئلة املعتادة من األطفال :من أين جئت؟ كيف ولدت؟
ملاذا يتزوج الرجل املرأة ؟ وكيف أيضا ؟
وتقول أ .إميان يف مقال (أمهية التثقيف اجلنسي لألبناء) :
فجأة وبدون مقدمات يسأل طفلك أو طفلتك  :ماما من أين أتيت ؟ وكيف خرجت من
بطنك؟ وملاذا أنا خمتلف عن أخيت ؟ ملاذا تنامني جبوار بابا علي سرير واحد ؟ هل ميكن أن
أتزوج أخيت ؟ أسئلة كثرية قد تبدو حمرية .
حتمر األم خجال وأحيانا التدري ماذا جتيب ويف أحيان أخري تقول  :وجدتك علي باب
املسجد  ،أو ال يصح أن تسأيل يابنييت هذه األسئلة الزلت صغرية .
إن االجابات املضللة لألطفال (االبن واالبنة) ترتك أثرا سيئا وغري مقنع لديهم ،وميكن أن
تصيبهم فيما بعد باخلجل املرضي أو اجلهل وعدم املعرفة العلمية وقد مينعهما ذلك من بدء
احلياة الزوجية بالشكل الصحيح  ،وبالتايل القلق من بدء حياة جيهلون سنة اهلل فيها .
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من املمكن أن نشرح ألبنائنا وجنيب علي أسئلتهم ،بشكل واضح وبسيط ودون خجل أو
ارتباك  .نوضح هلم مثال الفرق بني عالقة األزواج وعالقة األخوة واألبوة  ،ومفهوم مبسط
للحمل والوالدة بكالم بسيط عن احليوانات وقصص مصورة .
يتخوف اآلباء واألمهات عادة من أسئلة األبناء اجلنسية احملرجة  ،ويتهربون من شرح املوضوع
هلم  ،إما ألهنم تعرفوا علي األمور اجلنسية عن طريق الصدفة  ،ومل يتعرضوا ألي نوع من أنواع
الرتبية اجلنسية  ،أو ألهنم يشعرون أن عملية (الرتبية اجلنسية ) واخلوض يف املوضوع قد
يتعرض يف النهاية للحياة اخلاصة لآلباء واألمهات  ،ويثري لديهم حتفظا .
وتزيد قائلة :
جيب الرد علي أسئلة الصغار دون قمع أو توبيخ أو استهزاء  ،فالصغار يسألون عن
أمور من السهل االجابة عليها من خالل رؤية صغار احليوانات وكيف حتمي األم صغارها ،
وأخذ أمثلة مبسطة تدل علي نعمة اخلالق الستمرار احلياة .
جيب شرح األمور واملعلومات اجلنسية لألبناء حسب طبيعة املرحلة العمرية هلم ،
ونوع اجلنس (ذكر أو أنثي ) وطبيعة الثقافة والعالقات السائدة داخل األسرة ،وأن يكون
شرح األمور اجلنسية اخلاصة للطفلة من جانب األم  ،وللطفل من جانب األب  ،أو
االستعانة بأفراد العائلة أو األخصائيني املوثوق هبم .
 تزويد األبناء مبصادر املعرفة العلمية  ،والكتب املوثوق هبا واليت هتتم بشرح األموراجلنسية  ،من الناحية الطبية واألخالقية .
أما د.عبلة فعقدت فقرة أمستها :
(ردود أفعال اآلباء تجاه أسئلة األبناء الجنسية) قالت فيها :
نورد فيما يلي بعض ردود أفعال اآلباء على أسئلة أبنائهم ،وهي ردود متم رصدها وتسجيلها،
إلعطاء املثال عما يلم باآلباء حيث يواجههم األبناء بأسئلتهم ،ومنها:
•إن ابىن مازال صغريا ،وأنا ال أريد أن أفتح عينيه على مثل هذه األمور ،وعندما يكرب
سيعرف هذه األمور بنفسه.
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•إين يف حرية من أمري ،وأدرك ضرورة اإلجابة على تساؤالت ابين اجلنسية ،لكين ال أعرف
من أين أبدأ باإلجابة.
•إنين ال أرى مشكلة فيما لو جتاهلت الرد على أسئلة ابين اجلنسية.
•إنين ال أرى أن ابين لديه األهلية لفهم وإدراك املسائل اجلنسية ،مع أنين أرى بعض
السلوكيات اجلنسية تصدر منه.
•إنين أصرف اهتمام ابين ،حني يسألين إىل موضوعات أخرى ،وعادة ما تنجح هذه احليلة،
وأختلص من حرج اإلجابة عن أسئلته.
مث تعقب بقوهلا :
هناك قواعد أساسية يف اإلجابة على أسئلة األطفال جيب مراعاهتا  ،مهما كان نوعها،
ومهما كانت حمرجة أو مفاجئة ،هي :
أن تكون اإلجابة سريعة ،ومباشرة ،وصحيحة ،وحمددة ،ومبسطة ،وقصرية ،ال تدخل يف
تفاصيل كثرية ،وتقدم بكيفية مقبولة ،قوامها احلب واإلصغاء الكايف ،مما يشعر االبن بالقبول
والرضا عنه وعن أسئلته.

ويلفت نظرنا أ .حسن األشرف يف مقال الرتبية اجلنسية لألبناء  ..التوجيه والضمان إىل األمر
املهم يف هذا املضمار فيقول حتت عنوان :

الصدق في التربية الجنسية :

تتطلب الرتبية اجلنسية الصدق مع األبناء خاصة وهم صغار السن ،وأن تكون أجوبة اآلباء
على أسئلة أطفاهلم صادقة ال تتضمن كذبا أو غريه ،وإذا كانت األسئلة حمرجة جدا ،ميكن
للوالدين أن يكيفا جواهبما وفق السؤال بطريقة ذكية كأن صحيال اجلواب على أمثلة تقريبية مثل
حيوان أو غريه ،أما النهر والضرب والقمع فليس طريقة تربية صائبة ،بل سيجعل تلك األسئلة
دائمة احلضور يف ذهن الطفل يبحث عن إجابتها حىت لو مرت السنون الكثرية..
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مثال ،يف ما يتعلق مبداعبة الطفل لعضوه التناسلي ،يرى الدكتور كمال الرضاوي نائب رئيس
اجلمعية العاملية للعالج النفسي أن التعامل الصحيح يكمن يف "ترك الطفل على حريته،
ميارس عمله بشكل عادي ،ألن الطفل ال ينظر إىل هذه األعضاء نظرة خاصة ،وإذا استطاع
اآلباء أن يصرفوا نظره إىل التسلية بوسائل أخرى دون تعنيف بالطبع ،ودون أن يشعروه بأن
لتلك املناطق خصوصية معينة لكان أفضل..
ويعترب الرضاوي أنه "ال ميكن لألجوبة أن تسبق التساؤالت ،فعلى الطفل أن يسأل ،ويعلمه
والداه كيف يطرح األسئلة ،مث جييبانه على أسئلته ،وهنا جيب على اآلباء أن يكونوا على
استعداد ألي سؤال مهما كان حمرجا ،وكذلك عليهم أن ال يفصلوا يف اإلجابات ،وأن يراعوا
مبدأ التدرج يف عملية الرتبية ،وأن ال يتهربوا من الرد على أسئلة أبنائهم  ،ألن هذا اهلروب
يدفع الطفل إىل االعتماد على مصادر أخرى تناقض الواقع".

كما تقول أ .مها إبراهيم (ناشطة ومدربة تربوية) :

كيفية حماية األطفال من الوقوع في الشذوذ الجنسي:

ي
ي
أطفالك جنسيا منذ سن الثانية باتباع التايل:
عليك برتبية
ي
طفلك يف دورات املياه حىت ال يشعر باملتعة ألهنا تتسبب حبدوث
– ال تبالغي يف تنظيف
املثلية اجلنسية خصوصا إذا كان ذكرا.
ي
طفلك االستئذان عند دخول أي غرفة مغلقة.
– أطليب من
ي
أطفالك يف املنام ،وال تسمحي لألخوة الذكور بالنوم يف نفس الفراش وكذلك
– فرقي بني
بالنسبة لألخوات ،فالسلوكات اجلنسية العشوائية يف بداية البلوغ يفرغها بشكل عشوائي.
ي
طفلك لسن الثامنة عرفيه باألعضاء التناسلية للذكر واألنثى ،والفرق بينها من
– عند وصول
خالل كتب العلوم والرسومات ،حبيث يعي أن هناك اختالفا بني العضو الذكري واألنثوي
وإفرازات كل منهم كمعلومات علمية ،عند البلوغ جيب أن يعرف بعض املعلومات عن
العملية اجلنسية.
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ي
طفلك حول إفرازات اجلسم ،وال حتاويل إسكاته أو إخباره أن هذا
– أجييب عن أسئلة
ي
إجابتك عن هذه األسئلة ستشكل مرجعا لألسئلة القادمة،
احلديث مقرف أو عيب ،ألن
ي
وإجابتك عنها أفضل من أن يتجه إىل شخص آخر غري مؤهل لإلجابة عن هذه األسئلة.
ي
طفلك كيف يتصرف إذا حاول أحد مالمسة جسده ،بأن
– استخدمي القصص لتعليم
يصرخ ويبعد هذا الشخص وصحاول اهلرب ،وعليه أن ي
خيربك حىت وإن هدده هذا الشخص
ألنه يثق ي
بك.
ضبط االختالط بني اجلنسني داخل األسرة بني اإلخوة واألخوات (« وفرقوا بينهم يف
املضاجع») ،ومراقبته يف املدارس ...ليس بالزجر ولكن باحلكمة واملوعظة احلسنة وبالتفقد
واملتابعة ،من أجل ضمان شروط احلشمة والعفة والوقار ...للحد من كل أشكال اإلغراء
واإلثارة وأسباب التهييج ،وما يسبب ذلك من آفات وعواقب وخيمة ال ختفى على اآلباء
واملربني...

فقرة مهمة :
ننقلها من موقع (كل يوم معلومة طبية) :

الثقافة الجنسية لألطفال المعاقين ذهنيا :
بالنسبة لألطفال املعاقني ذهنيا فإهنم ال خيتلفون كثريا عن األطفال العاديني من حيث النمو
والنضج اجلنسي ،و ينتاهبم الفضول املعريف نفسه ،و الرغبات و امليول اجلنسية ذاهتا ،بل إهنم
أشد احتياجا للتثقيف اجلنسي مبا يناسب قدراهتم العقلية ألهنم أكثر اندفاعا ،و أقل وعيا
مبنطق الصواب واخلطأ ،وأقل دراية مبصلحتهم الصحية والنفسية واجلنسية ،وأقل ضبطا للنفس
والرغبة ،إضافة إىل أهنم أكثر عرضة للتحرش و االعتداءات اجلنسية من قيبَل عدميي الضمري
الذين يستغلون ضعفهم اإلنساين ملصلحتهم الشخصية.
و قد انتبهت معظم الدول املتقدمة ألمهية ذلك ،فأدخلت التثقيف اجلنسي للمعاقني يف
براجمهم الرتبوية والسلوكية ومناهجهم العلمية ،مثل الصني اليت افتتحت مراكز خاصة لتوعية
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هؤالء األطفال وأولياء أمورهم ،واجنلرتا وأمريكا الالتينية أدخلتا هذا املوضوع ضمن املناهج
املخصصة هلذه الفئة .

فصل مهم لآلباء :

أضرار التحرش وعالماته على الطفل وكيفية حماية

الطفل منه :
ننقل هذا الفصل عن د .عبلة حيث تقول :
هناك مشاكل كثرية حتدث للطفل نتيجة تعرضه لإلساءة اجلنسية وميكن تلخيصها يف خطوط
عريضة ،وأمهها:
العدوان  :مبعىن أن يصبح الطفل عدوانيا ،وتصدر عنه أفعال عنيفة جسمية أو لفظية ،توجه
حنو شخص أو مجاعة أو حنو الذات .وختتلف درجة وطبيعة العدوان من فرد إىل آخر ,ويعود
هذا االختالف إىل طبيعة القيم السائدة يف اجملتمع وأساليب التنشئة االجتماعية ،فمثال
أظهرت دراسات عديدة أن األفراد الذين يعيشون يف أسر يسودها العنف ،أكثر قابلية ألن
يكونوا هم أنفسهم عدوانيني يف تصرفاهتم.
القلق  :هي حالة انفعالية  ،تؤدي إىل تغريات فيسيولوجية وتغريات نفسية  ،تؤثر يف عالقاته
االجتماعية .ومن هذه التغريات زيادة معدالت التنفس– سرعة ضربات القلب –تقلص
العضالت – جفاف احللق – صعوبة الكالم_ فقدان القدرة على التحكم والتنظيم ....اخل؛
أما التغريات النفسية ،فأمهها :اخلوف – عدم القدرة على الرتكيز واالنتباه – انعدام الثقة
بالنفس – الرغبة يف اهلروب – فقدان الشهية – الرتدد يف اختاذ القرار – توتر دائم-
اضطراب التفكري....إخل.
اخلوف :حالة انفعالية يشعر الفرد فيها بوجود خطر حمدق متوقع حدوثه ،وتكون مرفقة
بتغريات فيسيولوجية مثل :تغري لون الوجه ،وزيادة معدالت الدورة الدموية .واخلوف هو
54

العدو األكرب لإلنسان ألنه يشكل حاجزا أمام التقدم إذ إن الطفل اخلائف دائما ،يتوقع
اخلطر الذي قد يعرتضه ،وبالتايل يكون دائم التهرب حبجة اخلوف دون احملاولة.
لوم الذات وإيذاء النفس  :يسبب لوم األهل ألطفاهلم ،ومعاقبتهم ،وسوء املعاملة ،فقدان
الثقة وعدم احرتام الطفل لنفسه ،وشعوره بالذنب ،وبالتايل حماسبة الذات وإيذاء النفس.
اخنفاض تقدير الذات  :يرى اإلنسان ذاته يف نظرة اآلخرين إليه وعندما يتحقق احرتام
اآلخرين له ،يبدأ احرتامه لنفسه ،وبالتايل يتكون لديه شعور بالفخر والثقة ،ولكن لكل
إنسان نظرة حمددة ،وخمتلفة عن أقرانه  ،وبالتايل ال ميكن للطفل إرضاء كل من حوله يف
حميطه ،مما خيلق لديه شعور العجز والنقص والضعف ،حيث يؤدي ذلك إىل اخنفاض تقدير
الطفل لذاته  ،والنظرة املتدنية هلا ،مما جيعل الطفل يشعر بأنه ال قيمة له ،وأنه يفتقر إىل
احرتام األخرين ،األمر الذي يؤثر يف دوافعه واجتاهاته وسلوكه.إن انعدام احرتام اإلنسان
لنفسه ،يصيبه بالكثري من االضطرابات ،مثل :فقدان الثقة بالنفس ،والعجز عن اختاذ
القرارات ،إذ تصبح رؤيتهم لألشياء تشاؤمية ،ويكون تقدير املرء لذاته سلبيا ،مما جيعله عدوا
لنفسه ،وبالتايل يشكل خطرا على نفسه قبل اجملتمع .ويُظهر الطفل الذي يتعرض لإلساءة
اجلنسية لفرتة طويلة مستوى متدنيا من تقدير الذات ،ونظرة مشوهة وشاذة للجنس وسوء
التكيف ،وقد يصبح البعض انسحابيا ،وأقل ثقة بالراشدين ،ويستخدم بعضهم مسميات يف
لغته ،تعترب ال أخالقية وجنسية ،أو إشارات تدل على اإلساءة اليت تعرض هلا ،وقد يصل
األمر بالطفل أن يصبح املبادر هبذا السلوك السيء ،مع أطفال آخرين أصغر ،أو أكرب منه
سنا.
أعراض تظهر على الطفل المساء له جنسيا :

التجنب امللحوظ لألمور اجلنسية العادية ،وعدم االهتمام هبا ،أو على النقيض من ذلك،
وجود اهتمام مفرط وملفت للنظر هبذه املواضيع.
اضطرابات يف النوم وأحالم مزعجة.
أحالم اليقظة.
االكتئاب واالنسحاب عن األطفال اآلخرين واألسرة ،وجتنب العالقات االجتماعية.
مؤشرات على جسم الطفل ،توحي بعدم نظافته ،أو تعرضه لإليذاء.
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خوف الطفل من وجود شيء غري طبيعي يف منطقة األعضاء التناسلية.
حركات اإلغواء واإلغراء.
اجلنوح وظهور املشكالت السلوكية.
السرية والكتمان يف التعامل مع األمور.
ظهور مؤشرات على التحرش اجلنسي ،تبدو من خالل الرسومات ،واأللعاب ،واخليال
القصصي ،وزالت اللسان.
قد تظهر عدوانية غري عادية لديه جتاه اآلخرين .
•قد يشعر الطفل باخلوف من والديه أو الكبار من ناحيتني :األوىل :اخلوف من العقاب أو
التندر عليه أو االستهزاء به إن عرفوا ،والثانية :اخلوف من املعتدي ،ألنه يهدده بالقتل أو
بشيء آخر إن أفشى ذلك ألحد.
•يشعر الطفل باملهانة من جراء ذلك التحرش ،وكم من حاالت أواجهها يف العيادة ،يبكي
فيها الضحية أشد البكاء ،ويسأل ماذا أعمل؟ وإن م
دل هذا على شيء  ،فإمنا يدل على
املرارة اليت يشعر هبا امل َساء إليه.
ُ
•قد يصبح الضحية عدوانيا انتقاميا ،وقد يعتدي على اآلخرين مثلما مت االعتداء عليه ،وقد
يستمر يف ذلك دون توقف.
•قد يصبح املتحمرش به انطوائيا منعزال ،يكره اآلخرين ،وال يرغب يف إقامة عالقات
اجتماعية مع غريه.
•قد يصاب باضطرابات نفسية خمتلفة ،كالنكوص) االرتداد يف تصرفاته إىل أعمار أقل( ،أو
الكآبة ،وأحيانا قد يصل األمر بالبعض إىل االنتحار ،أو إىل اإلصابة بالوسواس القهري ،أو
بغريه من األمراض النفس جسدية.
•تكون ثقته بنفسه وباآلخرين ضعيفة جدا .نتيجة تعرضه للتحرش.
•بعض احلاالت يصاب ضحاياها باخلجل ،ويكون من الصعب عليها التعامل مع اآلخرين.
•قد يصاب البعض بالشذوذ اجلنسي ،أي االجنذاب إىل اجلنس نفسه ،بدال من اجلنس
اآلخر ،وميارس الشذود ،كاللواط للرجال ،والسحاق للمرأة.
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•يعاين معظم الضحايا من تأنيب الضمري الشديد ،وإلقاء اللوم على أنفسهم أوال ،وعلى
آبائهم ثانيا.
ومن أجل حماية الطفل من االعتداء الجنسي علي الوالدين اتباع ما يلي:
•تعليم األطفال بأن االحرتام لآلخرين ال يعين الطاعة العمياء لكل أوامرهم.
•التحلي باليقظة واحلذر ،واالنتباه لعدم تغيب الطفل طويال ،وحتذيره من احتمال تعرضه
ملثل هذه املشاكل ،وتدريبه على كيفية محاية نفسه عند مواجهتها ،فعلى سبيل املثال ينبغي
تنبيهه بأال يذهب مع شخص غريب إىل مكان منعزل ،وأال يسمح ألحد أن يقوم بتجريده
من مالبسه ،وأال يقبل أي مغريات يقدمها له الغرباء.
•تعويد الطفل على رفض حماوالت اآلخرين ملس أعضاء جسمه واللعب هبا ،وإخباره لألسرة
فور حدوث مثل ذلك التصرف من أي شخص مهما كان.
•توعية األطفال منذ الصغر ،ومبا يتناسب مع أعمارهم ،باألمور اجلنسية بشكل صريح،
ولكن بعيدا عن االبتذال.
•عدم السماح لألطفال أن يناموا بفراش واحد.
•مراقبة األطفال عند اللعب ،خاصة عندما خيتلون بأنفسهم.
•عدم السماح هلم باللعب مع الكبار واملراهقني ،بعيدا عن عيوهنم ،حىت ال صحدث احملظور
عن طريق االستغالل أو االعتداء أو االحنراف.
•احلرص واحلذر من من إظهار عالقتهما اجلنسية أمام األطفال ،حىت لو كانوا من ذوي
اإلعاقة الذهنية.
•جتنب احلديث والتشويق أو اإلثارة اجلنسية أمام األطفال.
•عدم تعويد الطفل املعاق على احلضن الزائد من قبل األم أو املعلمة ،حىت ال يعتاد عليه
خاصة يف مرحلة املراهقة.
•شغل فراغ الطفل واستثمار طاقته مبا يعود عليه بالفائدة.
•تعويد الطفل على ارتداء مالبس فضفاضة ،ال تربز مالمح جسمه.
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•تعويد الطفل على النوم يف غرفة منفصلة عن الوالدين ،وعدم السماح له بالذهاب إىل
الفراش إال يف أوقات النوم.
•تنبيه الطفل أال يتغيب طويال عن املنزل ،وحتذيره من احتمال تعرضه العتداء ،و تدريبه
على كيفية محاية نفسه.
•تنبيه الطفل بأن ال يذهب مع شخص غريب إىل مكان منعزل  ،وأال يسمح ألحد بأن
جيرده من مالبسه ،وأن ال يقبل أي هدية أو مغريات يقدمها له غرباء.
•عدم املوافقة على نوم أطفالك خارج املنزل ،باإلضافة إىل عدم تركهم مع السائق األجنيب.
•ازرع يف أبنائك الثقة واملكاشفة ،ليكون ذلك دافعا هلم للتعبري مبا صحدث هلم ،بعيدا عن
اخلوف والعواقب اليت تسيطر عليهم.
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روابط مهمة :
كل يوم معلومة طبية
/https://www.dailymedicalinfo.com/view-articleالثقافة-
اجلنسية-و-أمهية-تعليمها-ألبنا/
أمهية التثقيف اجلنسي لألبناء ()1
Eman 20/10/2013
-http://hayatouki.com/child/content/1851231أمهية-التثقيف-
اجلنسي-لألبناء1-
الرتبية اجلنسية لألبناء  ..التوجيه والضمان
 25مجادى الثانية 1430
حسن األشرف
http://almoslim.net/node/113889
حوار مع األخصائية مسرية الغامدي حول أمهية الثقافة اجلنسية لألطفال حلمايتهم من
التحرش
https://www.youtube.com/watch?v=hwtS59aJJ5k

الرتبية اجلنسية وضوابطها
14-02-2017
http://dailysaida.com/4289.html
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ثقافة وجمتمع
تدريس اجلنس  -ضرورة اجتماعية أم جتاوز على األخالق؟
دالني صالحية
مراجعة :مىن صاحل
/http://www.dw.com/arتدريس-اجلنس-ضرورة-اجتماعية-أم-جتاوز-على-
األخالقa-15105978/

مها ابراهيم
ناشطة ومدربة تربوية
/http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/5/18ثقافة-العيب-الرتبية-
اجلنسية-لألطفال

اسم الكتاب :الرتبية اجلنسية
اسم الكاتب :حممد علي احلاج علي
https://www.kutub-pdf.com/reading/Y1HTb.html

عنوان الكتاب :أبناؤنا والرتبية اجلنسية.
♦ املؤلف :نورة بنت مسفر سعد القرين.
♦ سنة النشر 1437 :هـ  2016 -م.
♦ عدد الصفحات.21 :
أقسام البحث:
• ما هي الرتبية اجلنسية؟
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• ما أمهية الرتبية اجلنسية؟
• هل اهتم اإلسالم بالرتبية اجلنسية؟
• دعوة القرآن ل َف ْه يم معانيه.
• تساؤالت أُم:
• مىت نبدأ الرتبية اجلنسية ألبنائنا؟
• كيف نتعامل مع أسئلة أطفالنا اجلنسية؟
• مناذج لبعض أسئلة األطفال واإلجابة عليها.
/http://www.alukah.net/library/0/108031

حتميل كتاب الرتبية اجلنسية لألطفال للكاتبه عبلة مرجان
/https://www.booksera.net/downloadالرتبية-اجلنسيةhtml.
ملخص الكتاب :تبقى األسر واملؤسسات الرتبوية واإلجتماعية الىت تقدم خدمات الرعاية
لألفراد حباجة ماسة وملحة إلكتساب وفهم الكثري من اخلربات  ،واملهارات  ،واملعارف ،
اخلاصة باجملال اجلنسي لألطفال واملراهقني  ،لذا جاءت أمهية هذه الدراسة الىت حتاول تقدمي
هذا املوضوع للقائمني على تربية ورعاية األطفال بأسلوب علمي تربوي  ،من خالل دراسة
علمية عربية يف جمال الرتبية اجلنسية  ،الىت حصل عليها الكاتب من الواقع العملى ومن
اإلطالع على املراجع العلمية رغم قلتها وندرهتا  ،فتنمية املهارات اإلجتماعية ذات الصلة
بالنمو اجلنسي تعترب برناجما وقائيا خاصة إذا متت يف مراحل مبكرة من العمر مما يكسب
الطفل فهما جيدا للحدود  ،والقيود والقيم األخالقية االجتماعية املتعارف عليها .
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ويف هناية هذه املقدمة نقدم هدية متواضعة لآلباء واملربني وهو عبارة عن بنك صغري لبعض
الفيديوهات والصور والكتب اليت قد صحتاجها املريب للتزود يف هذا املوضوع
https://drive.google.com/open?id=1S5LVsuvl1RY0skvU0
g8pJXVm6E4KXYRm

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
د .حممد بن رزق بن طرهوين
 13رمضان 1439ه
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