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إنقاذ الطفل هي منظمة مستقلة ورائدة عالمياً في مجال الطفولة .نحن نعمل في نحو  120بلداً .نحن نقوم بإنقاذ حياة
األطفال ،نناضل من أجل حقوقهم ونساعدهم على تحقيق امكاناتهم

مقدمة

ُّ
التحدث مع األطفال عن المعايير والقيم الصواب والخطأ .ونحن عاد ًة ما نكون
إعتدنا نحن الراشدون على
ونفسر كيفية ان
جيدين في شرح انه من الخطأ الشجار وأخذ حاجيات اآلخرين او التفوُّه بالكالم البذيءّ .
يكون الطفل صديقاً جيداً ونتحدث عن الخالفات وعن مخاطر اإلنترنت .ولكن هنالك مواضيع يجد الكثير منا
ً
صعوبة في التحدث عنها مع األطفال مثل النشاط الجنسي وأعضاء الجسم الحميمة ،وكذلك ما يمكن وما ال
يمكن ان نفعله بأجسام اآلخرين.
عند مناقشة االعتداء الجنسي واإلساءة الجنسية لألطفال في وسائل اإلعالم ،غالباً ما نتلقى في منظمة إنقاذ
الطفل مخاوف األهل وغيرهم من الراشدين تجاه كيفيّة طرح الموضوع مع األطفال .فكيف نع ّبر إذاً عن
أنفسنا ونتح ّدث مع أطفالنا دون ان نس ّبب لهم القلق او الخوف؟ ماذا الذي يعرفه أطفالنا مسبقاً؟ من أين
نبدأ؟ ولكن ايضاً :كيف يمكن أن نحمي أطفالنا؟
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كيف تعبّرون عن أنفسكم
دون أن تسبّبوا القلق او
الخوف؟
كنّا نتمنى لو نستطيع تقديم طريقة مؤكدة مائة في المائة لحماية األطفال من اإلساءة واالعتداء الجنسيين .فال
يمكننا فعل ذلك ،لكن يمكننا ان نفعل الكثير نحن الراشدون من خالل امتالك الشجاعة للتحدث مع األطفال
عن الجسم وحدوده حتى لو كان ذلك محرجاً في بعض االحيان .عندما نجعل األطفال يدركون في اقرب وقت
ممكن أهمية أجسادهم وكيفية قول نعم او ال ،يمكن بذلك ان نمنحهم االحساس باألمان ونجعلهم يق ّدرون ما
الحق من الحياة .في نفس الوقت نحن نسهّل على األطفال الذين تعرضوا
هو جيد وصواب ،اآلن وفي وقت
ٍ
لإلساءة الجنسية سابقاً التحدث عنها.
لتسهيل الموضوع لآلباء واالمهات والراشدين اآلخرين طوّرت منظمة إنقاذ الطفل ”احترم جسدي” الذي
يقدم النصائح عن كيفية التحدث مع األطفال من مختلف الفئات العمرية عن هذه المسألة .بعد قراءة ”احترم
جسدي” ،نأمل أن تشعروا بثق ٍة أكبر في التحدث الى األطفال¬ حول الجسم وأجزائه الحميمة ،سواء كانوا
أطفالكم او أطفال آخرين ،كما أن تساهموا في منحهم القوة الداخلية وتعزيز إدراكهم لما هو صواب وما هو
خاطئ.

إليزابيث داهلين
األمينة العامة
األمينة العامة

الحديث

مع األطفال

هل سبق لكم ان تحدثتم او حاولتم التحدث مع األطفال حول المسائل المتعلقة بالجسم ووضع الحدود
والعالقات الجنسية؟ إن سبق لكم أن فعلتم ذلك فمن االرجح انكم تعرفون انه قد يكون محرجا ً وغير مريح
ً
خشية من إخافة الطفل او إثارة
التحدث عن هذه المسائل .كأهل وراشدين نحاول ان نتجنب هذا الموضوع
افكار ”غير مناسبة” .قد ننظر الى اللغة كعقبة ،أي صعوبة إيجاد الكلمات والسياق المناسبين ،وكذلك قد
نجد صعوبة في إيجاد المستوى المناسب :كيف يمكن لطفلي ان يتق ّبل الموضوع؟ هل ما أقوله متقدّ م جدّ اً؟
كيف يمكنني شرح هذا؟ وقد تكون هذه التساؤالت مألوفة لنا.
هنالك اسباب هامة لضرورة التحدُّث بصراحة مع األطفال حول ح ّقهم بخصوصية أجسادهم ،والحدود
المتعلقة بما ُيسمح لآلخرين فعله بجسم الطفل ،وما هو مقبول للطفل ان يفعله بأجساد اآلخرين .اذاً حتى
وان اخطأنا في الكلمات وانتهى بنا المطاف في تقديم المستوى ”الخاطئ” وكنا مجبرين على المحاولة من
جديد ،ف ُيعتبر أننا نقدّ م خدمة كبيرة ّ
نتجرأ على طرح المسائل الحساسة
للطفل لمجرد كوننا منفتحين .فعندما
ّ
المحرم أو الممنوع ،وذلك ينقل رسالة مه ّمة ،وهي أنه من المقبول
والحميمة نخرجها من دائرة الكالم
ّ
التحدّ ث عن هذه المسائل .وبذلك نحن نم ّكن األطفال من الشعور باألمان من خالل معرفتهم بأن اجسادهم
ق ّيمة وهي ملكهم ولهم القرار بشأنها.
إن الفضول الذي يشعر به األطفال تجاه اجسادهم واجساد اآلخرين منذ مراحل مبكرة هو أم ٌر ايجابي
يجب تشجيعه .وفي نفس الوقت من المهم ان نكون واضحين ومباشرين عند وضع وشرح بعض القواعد
والقوانين .على سبيل المثال يجب ان ال نسمح لألطفال بلمس اعضائهم الحميمة عندما يكونون في الخارج.
بشكل خاص وينبغي التعامل معها باحترام وعناية.
فنؤكد على أن هناك مناطق معينة من الجسم حساسة
ٍ
وفي نفس الوقت يجب أن يكون لدينا حدود واضحة فيما يتعلق بأجسادنا نحن كأهل وراشدين .وحتى ولو
كان لدينا اتصال جسدي جيد ووثيق مع اطفالنا ،فيجب ان نكون واضحين منذ البداية أن هناك أيضا ً حدود
لهذا االتصال ،وبهذه الطريقة سيشعرهم التقارب باألمان.
فيما ينمو األطفال ينمو معهم فضولهم ويتبلور اهتمامهم الجنسي تدريج ّياً ،وتتغ ّير كذلك حاجتهم للتوجيه
وكأشخاص راشدين ،من المهم ان نكون جاهزين حتى في فترة المراهقة
والمحادثات بشأن الحدود.
ٍ
للحديث عن المعايير والقيم والصواب والخطأ ،وعن النمو الجسدي.
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من خالل تواجدنا كراشدين او كأهل لمناقشة هذه االشياء -وأثناء جميع مراحل نمو الطفل -نحن نساهم في
تعزيز إدراك الطفل لذاته وشعوره باألمان.
لكن متى يكون الوقت مناسب للتح ّدث مع اطفالنا؟ وكيف؟! الجواب هو عكس ما يمكن ان نظن .فهذا األمر ال
يتعلق بالجلوس لفترة طويلة والخوض في حديث ج ّدي في الوقت المناسب تماماً ،بل على العكس فهو مرتبط
بشكل مستمر في
بأسلوبنا وبكوننا مكترثين ،فنرصد اللحظات المناسبة في تفاصيل الحياة اليومية ،ونقوم بذلك
ٍ
كل مراحل الطفولة.
أكان اطفالكم صغار أو مراهقين فأنتم تحتاجون الى التحدث معهم حول هذه االمور كما تحتاجون الى تكييف
اللغة والمحتوى مع خصائص الطفل النمائية في ّ
كل مرحلة ،وهذا يمكن ان يتم بطرق مختلفة.
كيف يمكن فعل ذلك؟ وماذا يمكن لطفل الثالث سنوات ان يفهم؟ وكيف يمكن ان نتحدث الى المراهق(ة)؟
سوف نقدم لكم النصائح عن كيفية التحدث الى األطفال من مختلف الفئات العمرية خالل الصفحات التالية :

ميمة في
ح
األجزاء ال شير إليها
سم التي ن
الج
العضاء
ا
هنا هي المؤخرة
تاسلية و
الن
والفم

األطفال الصغار
األطفال الصغار ينشغلون جداً بالتعرف على انفسهم والمناطق المحيطة بهم .ويقضون الكثير من الوقت في
اكتشاف إمكانيات الجسم وكيفية عمله (ما يمكن وما ال يمكن ان يفعله الجسم) .وفي اغلب االحيان يتم هذا
جنباً الى جنب مع الراشدين وذلك بكل بساطة ألن الطفل في هذه ًّ
السن يعتمد على المساعدة.
في كل الحاالت التي تعتنون بها بالطفل وترعونه ،على سبيل المثال عند غسل جسم الطفل وتغيير الحافظات
خاص به وله قيمته الخاصة ،ويمكن للطفل
او اطعامه ،يمكنكم اإلشارة بطرق مختلفة الى ان جسم الطفل هو
ٌ
ان يأخذ القرار بشأنه حتى ان وجب ان يكون هنالك شخص آخر يساعده.
هنالك طريقة جيدة لتحقيق هذا وهي أن نسمح للطفل بتعلم كيفية غسل األجزاء جسمه الحميمة في ابكر وقت
ممكن (يمكن للطفل ان يكون في عامه االول) .يمكنكنا ً
أوال أن نُري الطفل أثناء الحمام الكامل أو غسل
الجسم كيفية غسل االعضاء التناسلية والمؤخرة ،ثم نسمح للطفل بتجربة ذلك بنفسه .الطريقة االخرى هي ان
نسمح للطفل بأن يكون معنيًّا خالل تغيير الحفاضات ،وأن نعلّمه في ابكر وقت ممكن كيفية تنظيف نفسه بعد
استخدام المرحاض.

نشجع الطفل على تناول الطعام بنفسه في مرحلة مبكرة (حتى لو كان ذلك
يُعتبر الفم ايضاً منطقة حميمةّ .
يُح ِدث الفوضى) وال ندفع الطعام إلى فمه .وبما أن األطفال الصغار يعتمدون على مساعدات الراشدين وال
يمكن تركهم يقررون بأنفسهم طول الوقت ،فمن المهم أن نشرح لهم لماذا نفعل أشياء بأجسادهم ،مثل تغيير
الحفاضات ،ولماذا في بعض االحيان نقوم بأشياء ال يشعر األطفال بالرغبة لفعلها.
مرهقة ومستهلِكة للوقت ،ولكن على المدى البعيد
قد تكون الجهود المبذولة على مائدة العشاء أو في الحمام ِ
يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة .من خالل السماح للطفل باالنخراط بكل ما يعنيه ويعني جسمه منذ مرحلة
مبكرة ّ
نعزز كيانه الشخصي وشعوره بقيمته الذاتية.
كأشخاص راشدين مسؤولين عن طفل صغير ،قد نفكر أيضاً في اتصال الطفل الجسدي مع
كأحد الوالدين أو
ٍ
اآلخرين .كيف نتصرف عندما يريد األقارب واألصدقاء أو غرباء عناق وتقبيل الطفل؟ أو ربما نحن نشجع
ذلك من باب األدب دون معرفة كيف يشعر الطفل حيال هذا الموضوع؟ ال تجبروا الطفل على العناق أو
ً
وبدال من توجيه األوامر للطفل :أذهب اآلن وأجلس في حضن الجدة،
التقبيل أو الجلوس على األحضان.
نسأله :هل تريد أن تجلس في حضن الجدة؟ بذلك تساعدون الطفل على فهم أنه ليس عليه ان يكون قريباً
من االشخاص اآلخرين اذا لم يكن يرغب بذلك .ايضاً تساعدونه على أن يسأل نفسه اذا ما كان ذلك يُش ِع ُره
بالراحة أم ال ،ولوضع الحدود.
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يمكن ان تتحدثوا عموماً عن اهمية االستماع الى األشخاص اآلخرين واحترام ما يقولون وما يريدون .يمكن
أن تشرحوا للطفل :عندما يقول شخص ما ”ال ،ال اريد ذلك” فأنه ليس جيداً ان تواصل ما كنت تفعله ،وهذا
سيجعل الشخص حزين أو غاضب أو خائف .األطفال الذين يتعلمون االستجابة إلشارات اآلخرين يتعلمون
ايضاً كيفية االستماع الى مشاعرهم الذاتية ووضع الحدود الخاصة بهم.
عندما يكون الطفل في عمر الرابعة أو الخامسة يمكننا اإلشارة الى حقيقة أنه هناك بعض األشخاص الذين
قد يريدون فعل ”اشياء سيئة” .نحاول العمل على ايجاد وسيلة للحديث عن هذا الشيء دون إخافة الطفل.
شخص ما شيئاً بجسدك ال تريده أو حاول فعل ذلك ،فيمكنك ان تقول ال
ويمكن أن نشرح له التالي :اذا فعل
ٌ
كما يمكنك كذلك إعالم راشدين آخرين بما حصل .ولألسف ،حين يتعرض األطفال الصغار لإلساءة الجنسية
فعاد ًة ما يكون المُسيء/المعتدي شخصاً يعرفونه وربما يحبونه .لذلك فمن المنطقي أن نخبر األطفال بأنه من
األفضل ان يقولوا ”ال” حتى لألشخاص الذين يهتمون ألمرهم ،تماماً كما يحدث عندما يرغب أحد إخوتهم بأن
يلعب معهم وهم ال يريدون ذلك.
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يحب األطفال الصغار استكشاف اجساد بعضهم البعض ،وأحيانا يلعبون”بطريقة جنسية” ،وهذا جزء طبيعي
من تطوّرهم .وطالما أن جميع المشاركين قريبين في العمر والحجم ويعتقدون أن اللعبة مقبولة ،فال يوجد أي
شخص بعدم االرتياح أو تع ّدى احدهم الحدود ،فمن المهم أن ّ
شخص
يتدخل هنا
داع للقلق .ولكن اذا شعر اي
ٌ
ٍ
ٍ
راشد.
هناك العديد من الفرص الجيدة للتح ّدث مع األطفال عن هذه األشياء .فحياتهم اليومية مليئة بالمواقف
واألحداث التي يكون الجسم فيها هو المحور .يمكنكم ،على سبيل المثال ،اغتنام الفرصة عندما يقوم الطفل
باستكشاف مناطق ووظائف جسدية جديدة ،أو عندما يقوم باالستحمام مع أطفال آخرين .في الحقيقة غالباً ما
يسأل األطفال الصغار أسئلة حول الجسم مما يعطينا أيضاً فرصاً للتحدث مباشرة.
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دعوا طفلكم ينخرط في الرعاية اليومية الخاصة به ،على سبيل المثال تغيير الحافظات .اشرحوا ما
تقومون بفعله لجسده ولماذا تفعلون ذلك.
ابدءوا بتعليم الطفل في ابكر وقت ممكن غسل اعضائه الحميمة وتنظيف نفسه بعد استخدام
المرحاض.
ال تدفعوا الطفل للعناق أو التقبيل أو الجلوس في حضن األقارب واألصدقاءً .
بدال من ذلك إسألوه إذا
كان هذا ما يرغب بفعله.
ّ
شخص ما شيئاً لجسده أو اراد ان يفعل ذلك ،والطفل ال يريد ،فأن بإمكانه
وضحوا للطفل انه اذا فعل
ٌ
ان يقول ال وان يبلغ راشدين آخرين.
علّموا الطفل أن بإمكانه ان يقول ال حتى لألشخاص الذين يحبهم.

األسرار الجيدة والسيئة
والسر السيء .يمكن أن نقول” :األسرار
السر الجيد
ّ
من الجيد تعليم األطفال الصغار الفرق بين ّ
الجيدة هي اشياء مثل هدية عيد مولد الشخص أو هدايا عيد الميالد المجيد ،فهي اشياء تجعلك
ً
ً
بألم في البطن .واالسرار
سعيدا .أما األسرار السيئة فهي اشياء تجعلك حزينا أو تجعلك تشعر ٍ
السيئة يمكن البوح بها ،حتى ولو قال احدهم انه ال يمكنك ذلك” .إن الحديث عن األسرار الجيدة
والسيئة هو طريقة لجعل األطفال يفصحون عن األحداث المزعجة التي قال احدهم انه ال يمكنهم
الحديث عنها.
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األطفال في عمر
المدرسة
بالنسبة للعديد من األطفال يبدأ سن البلوغ في وق ٍ
ت مبكر بين سني الثامنة واالثني عشر .ينمو الجسم
ويتغير ويصبح أشبه بجسم الراشدين ،وهذا ما يثير بدوره افكاراً حول الجنس والعالقات الحميمية مع
اآلخرين .كما يمكن ان يؤثر األصدقاء من نفس العمر على األطفال في هذه الحال.
األطفال الذين بلغوا سن المدرسة قد يكونوا تمكنوا في مرحلة سابقة من إدراك أن اجسادهم ذات قيمة
وأن لهم األحق ّية باتخاذ القرار بشأنها .وفي هذه الحاالت هم يعرفون ممن يردون ان يكونوا قريبين وكيف
يقولون ال عند شعورهم بشيء مريب .لكن فجا ًة تحدث تغييرات جديدة ،فيبدأ الطفل بالذهاب الى المدرسة
والتعرف على اصدقاء جدد وتتطور لديه قواعد اجتماعية جديدة .وعلى الراشدين تقبل التغيرات التي تحدث
في داخل الطفل ومن حوله ،والتحدث معه عن هذه التغيرات مع األخذ بعين االعتبار مرحلة النمو التي يمر
بها الطفل.
بين سني السابعة والتاسعة عاد ًة ما يدرك األطفال وجود الجنس وفي الغالب ما يحصلون على هذه الحقائق
من اإلخوة أو األخوات واالصدقاء أو وسائل االعالم ،إال اذا كنا قد اخترنا ان نطرح الموضوع بأنفسنا
كوالدين .األطفال في هذا العمر يتساءلون عن اجسامهم وعن الجنسانية ،مثالً لماذا يبدون على الشكل
الذين يبدون عليه ،وما االختالف ما بين الجنسين ،واذا ما كانت اجسادهم على ما يرام.
مبكر وبما يتناسب مع الفئة العمرية يحصل الراشدون على
من خالل المساهمة في توفير المعرفة في وقت
ٍ
فرصة تزويد األطفال بالصورة السليمة والدقيقة حول الجسم والجنسانية .قد يبدأ األطفال بالحديث عن
الجنس في المدرسة أو وقد يصادف ان يشاهدوا زوجين يقبالن بعضهما في الشارع .مثل هذه المواقف قد
تثير االسئلة وتوفر الفرص لتوضيح ان الحميمية شيء ايجابي حين تحدث بين شخصين راشدين يكترثان
لبعضهما البعض مثل المتزوجين.
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ال هي

دائما ال

يكونها الطفل تستند فقط على معلومات من وسائل االعالم أو اإلخوة/األخوات فأنها
اذا كانت الصورة التي ّ
تكون عرضة للتشويه.
عندما تتحدثون عن الجنسانية والحميمية ،يمكنكم كراشدين ان تفسروا ماذا يعني السلوك غير الالئق :اذا
اراد شخص ما ان يرى أو يلمس االعضاء الحميمة الخاصة بالطفل أو يريد من الطفل أن ينظر أو يلمس
اعضائه الخاصة دون رغبة الطفل أو فهمه لذلك ،فهذا يعني أن هذا التصرف خطأ أو ممنوع .ويجب ان
نشير الى أن هذا الشيء غير مألوف لكن يمكن أن يحدث ويجب أن نشرح أن جميع الراشدين يعرفون أن
هذا السلوك غير مسموح به.
وفي هذا السياق يجب ان نشير الى انه ليس بالضرورة ان يكون الشخص من الراشدين ،فقد يكون ايضا ً
مراهق او طفل آخر .أكدوا للطفل انه ال بأس أن ُيفصح ،فنقول له” :اذا تصرف شخص ما أو اراد ان
يتصرف بطريقة غير الئقة تجاهك عندها اريدك ان تعلم/تعلمي انه يمكنك ان تخبرني عنها” .كما يجب ان
نشير الى انه يوجد راشدين آخرين يمكن للطفل ان يتحدث اليهم ايضا ً (الجدة ،احد األقارب ،المدّرس(ة)
أو اي شخص آخر يثق به) ،وانه له الخيار في التحدث لمن يريد .اشيروا الى انه ليس خطأ الطفل أو
شخص ما بطريقة غير الئقة تجاهه ،ألن األطفال غالبا ً ما يكونون مخلصين
مسؤوليته اذا ما تصرف
ٌ
لألشخاص القريبين الذين قد يسيئون إليهم وال يريدون لهم الوقوع في المتاعب .يمكنكم ايضا ً ان تؤكدوا
بشكل غير الئق يمكنهم الحصول على مساعدة” :االشخاص الذين يقومون
للطفل أن اولئك الذين يتصرفون
ٍ
بأعمال سيئة لألطفال يحتاجون للمساعدة للتوقف عن فعل هذه االعمال ويمكنهم الحصول على المساعدة”.
قد يكون محرجا ً التحدث عن هذا النوع من االشياء ويصعب العثور على الفرصة المناسبة .احد النصائح
هي ان نطرح الموضوع عند اإلشارة اليه في وسائل اإلعالم .على سبيل المثال قد يكون هنالك تقارير عن
ً
إطفال قد تعرضوا القتراحا ٍ
عرضة لالعتداء الجنسي
ت جنسية عبر االنترنت أو حاالت وقع فيها األطفال
أو اإلساءة الجنسية .يمكن ان نسأل الطفل اذا ما سمع بالحادثة ،واذا حصل أن سمع فما هو رأيه .في كلتا
الحالتين اذا فهم الطفل القصة أو ال فأنها ُتعتبر فرصة لكم كراشدين للتعبير عن افكاركم ومشاعركم وطرح
الموضوع بطريقة طبيعية.
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شخص ما ذلك معك أو
اذا فعل
ٌ
استمر بفعل ذلك اريدك ان تعلم
بأنه يمكنك ان تخبرني عنه

ساعدوا الطفل على تكوين صورة صحية ومتوازنة عن الجسم والحميمية والجنسانية .وساهموا من
خالل معرفتكم الخاصة ومنظوركم إلتمام الصورة َّ
المقدمة للطفل من خالل وسائل اإلعالم واإلخوة
واألخوات األكبر سناًّ.
كونوا واضحين ان الحميمية شي ٌء ايجابي وقيّم ،ووضحوا أيضاً ما هو خطأ وممنوع.
وضحوا انه من الجيّد دائماً ان يتحدث الطفل اذا ما حدث له شي ٌء ما ،وان يمكنه اختيار مع من يريد
ان يتحدث من الراشدين.
اذا لديكم صعوبة إليجاد الفرصة المناسبة لطرح الموضوع ،أغتنموا الفرصة عندما يُطرح
الموضوع في وسائل اإلعالم.
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الم

راهقون والمراهقات

خالل سنوات المراهقة يبدأ االأطفال بفهم هويتهم الجنسية سواء شئنا ام أبينا كراشدين .إن محاولة حماية
األطفال من هذا الجانب من النمو يُعتبر عديم الجدوى .ومع ذلك يمكن للوالدين وغيرهم من الراشدين مساعدة
صحي وطبيعي.
بشكل
المراهقين والمراهقات على مقاربة هويتهم الجنسية
ّ
ٍ
اذا كنتم قد تحدثتم مع طفلكم حول الجسد والجنسانية ووضع الحدود قبل ان يبلغ ّ
سن المراهقة فأن وضعكم
يُعتبر جيّدًا .فلن يكون اآلن الموضوع بنفس الدراماتيكية والثقل كما لو تفادينا الحديث عنه في السنوات
السابقة .وأيضاً ألن القدرة على التأثير على الطفل ّ
تقل مع تقدمه في العمر.
من الحكمة أن تظهروا للمراهق(ة) انكم مهتمين ومنتبهين .حاولوا ان تكونوا واضحين أن العالقات الحميمية
والجنس هما باألساس اشياء جيدة وممتعة ،ولكن في نفس الوقت يمكن ان يسبّبا المتاعب والتعقيدات ،ويمكن
حتى أن يكونا مخالفين للقانون .هناك طريقة جيدة لطرح الموضوع مع المراهق(ة) وهي من خالل االشارة
الى تقارير عبر وسائل االعالم” :وقعت على هذا الموضوع وأتساءل عن رأيك فيه” .اخبروا المراهق(ة)
حوار مستمر مع
عن افكاركم وخواطركم حيال الموضوع .للتطرق للموضوع يجب ان تكونوا في
ٍ
المراهق(ة) عن مختلف المواضيع الحياتية .من خالل كونكم مهتمين باهتمامات المراهق(ة) ومن خالل القيام
بشكل اكبر ويصبح الحديث اسهل وأكثر طبيعية.
بنشاطات سوياً تنشأ فرص الحديث
ٍ
في السنوات االخيرة ،واجه عالم الراشدين والنظام القضائي حقيقة ان التحرش واالعتداء الجنسي يمكن ان
يحدث بنفس السهولة بين المراهقين كما هو بين الراشدين واألطفال .وفي السابق حوادث كهذه لم تكن تُعتبر
إساءة حقيقية بل ”مشاكل فترة المراهقة” .لألسف ،فإن العديد من المراهقين والمراهقات يتعرضون للتحرش
الجنسي أو االعتداء من قبل آخرين في ّ
سن الشباب .من الممكن ان يحدث هذا في المدرسة أو عبر االنترنت
أو في المناسبات اإلجتماعية األخرى حيث يجتمع الشباب .من المنطقي ان تظهروا للمراهق(ة) أنكم على
علم بهذه المشكلة .قوموا بالمزيد من البحث اذا كنتم تعتقدون ان ذلك ضروري وابقوا دائماً على اطالع
تحرشاٍت جنسية عبر االنترنت فأنتم تظهرون
بكل جديد .على سبيل المثال ،إن ذكرتم انكم قد سمعتم عن ّ
للمراهق(ة) انكم مهتمون وانه البأس ان يطرح الموضوع معكم.
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إن االعتداءات الجنسية ما بين الشباب هو سبب مه ّم للتحدث مع المراهقين والمراهقات عن اهمية الرفض
وقول كلمة ال ،تماما ً كما نفعل مع األطفال الصغار .ذ ّكروا المراهق(ة) ان كلمة ال هي دائما ً ال ،وان الكلمة
بالقوة الداخل ّية .ليس من المؤكد أن المراهق(ة) قد يرغب في التحدث معكم
شعور
هي بحدّ ذاتها تعبي ٌر عن
ّ
ٍ
عن الموضوع ،ولكن على االقل سوف ُتظهرون انكم على وعي بتلك األمور ،وانكم تفكرون فيها ،وانك
جاهزون عند الطلب.
اظهروا انكم راغبون وسعيدون للحديث بدون اجبار المراهق(ة) أو الضغط عليه .احترموا عدم رغبته
باإلجابة على االسئلة .احيانا ً قد يكفيه أن تشاركونه افكاركم ،بهذه الطريقة تظهرون انكم منفتحون لمناقشة
الموضوع معه .وألنكم كنتم منفتحين واظهرتم اهتماماً ،من الممكن ان يعود المراهق(ة) اليكم بالموضوع
الحقاً .قد تكون فكرة جيدة ايضا ً أن تبادروا بالحوار اكثر من مرة .قد يكون المراهق(ة) قد تفاجئ في المرة
االولى بحيث انه اختار عدم اإلجابة .كونوا متجاوبين واستمعوا عندما يرغب إبنكم المراهق أو ابنتكم
المراهقة بالحديث ،واستغلوا الفرصة حتى وان لم تكن في الوقت األنسب لكم.

اظهروا انكم مدركين ومهتمين وحاولوا ابقاء الحوار عن الحياة مفتوح مع المراهق(ة).
ّ
وضحوا أن العالقات الحميمية والجنس هما باألساس اشياء جيدة وممتعة ولكن في نفس الوقت ممكن
ان يسبّبوا المتاعب والتعقيدات وأن يكونوا حتى مخالفين للقانون.
تمر عبر
اذا كنتم تجدون صعوبة في ايجاد الفرصة المناسبة لطرح الموضوع ،اشيروا الى
تقارير ّ
ٍ
وسائل االعالم  ،وتحدثوا بانفتاح عن افكاركم.
ّ
ذكروا المراهق(ة) ان كلمة ال هي دائماً ال
اظهروا انكم راغبون وسعيدون بالحديث بدون اجبار المراهق(ة) أو الضغط عليه ،واحترموا عدم
رغبته باإلجابة على االسئلة.
ال تستسلموا اذا ما فشلتم في الحصول على استجابة المراهق(ة) من المرة االولى وحاولوا مجدداً
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األطفال و اإلنترنت
يوفر اإلنترنت طريقة جيدة لألطفال والشباب للتواصل والتعرف على اصدقاء جدد واالختالط باآلخرين
والتعلم ،ولكن كما نعلم جميعا ً هنالك ايضا ً مخاطر عبر اإلنترنت .لذا قد يكون مقلقا ً أن يستخدم اطفالنا
الحاسوب أو الهاتف النقال دون رقابة ،وقد نشعر نحن الراشدين بعدم السيطرة على الوضع .فكيف نتعامل
إذا مع هذا الوضع وكيف يمكننا ان نضمن عدم وقوع األطفال في المتاعب عبر االنترنت؟
بما ان األطفال يستخدمون االنترنت منذ سن مبكرة فأن من االفضل البدء بالحديث مع طفلكم عندما يكون
في سن الخامسة أو السادسة حول ما يوجد عبر اإلنترنت وماذا يجب ان يأخذه بعين االعتبار ،وما هو
ح فعله وما هو غير مسموح عبر االنترنت .من الجيد للراشدين ان يراقبوا أنشطة األطفال الصغار
مسمو ٌ
عبر االنترنت لكن دون تشديد الرقابة عليهم كي ال يشعروا باإلهانة.
بغض النظرعن عمر الطفل ،فأن أول خطوة يمكن اتخاذها هي االهتمام بما يقوم به األطفال عبر االنترنت.
( اي منتديات يستخدمون واي العاب يح ّبذون) توجد كذلك نصائح عامة يمكن ان تقدموها ألطفالكم مثل
أنه ال يمكنهم اعطاء اسمهم أو عنوانهم لشخص غريب ،وأنه يجب اخذ الحيطة بشأن ما يقومون بنشره
عبر االنترنت كالصور ،وكذلك حقيقة ان الشخص الذي يتحدثون معه عبر االنترنت يمكن ان يكون مختلفا ً
عما يصرح به .واذا تعرف الطفل على شخص ما عبر االنترنت فيجب ان يعلم انه حسنٌ ان يخبر الوالدين
بشخص ما قد تعرف عليه عبر االنترنت فيجب ان يخبر احد
أو راشدين آخرين .واذا قرر الطفل االلتقاء
ٍ
الراشدين ويجب ان ال يقابل هذا الشخص بمفرده في أول مرة .ويجب أن يصطحب صديقا ً معه ،ويجب ان
مكان عام .ويختلف ذلك حسب سنّ الطفل وقواعد العائلة التي ينتمي إليها
يقابل هذا الشخص في
ٍ
بالرغم انه قد يكون من غير المريح معرفة ما يقوم به اطفالنا عبر االنترنت فأنه من المنطق ان نتذكر ان
ال نكون تطفليين .احدى النصائح هي االعتياد على السؤال عن كيفية تقضية اليوم عبر االنترنت تماما ً كما
اعتدنا أن نسأل عن يومهم المدرسي :مع من تحدثت ؟ هل حدث شيءمسل ٍّ ؟ هل حدث شيء سيء؟
اذا كنتم قلقون على طفلكم وعالقته باالنترنت فأنه من الجيد طرح الموضوع في سياق قصص إخبارية ذات
صلة بأحداث عبر االنترنت(بدالً من التطفل على محدثاته أو انشطتهعلى الفيسبوك) .بادروا بسؤل الطفل
عن ذلك وعن ماذا يفعل في عالمه عبر االنترنت.
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اذا كنتم قلقين

على االرجح ان األمر
ليس بهذا السوء

اذا كنا نحن كوالدين او كراشدين نشعر بقلق من ان شيئاً ما قد حدث للطفل ،على سبيل المثال انه كان ضحية
لالعتداء الجنسي اوالى االساءة الجنسية ،فمن السهل أن يسطر علينا الشعور بالقلق .هناك بعض األخطاء
الشائعة التي من المفيد ان نتعرف عليها ونتجنبها.
من احد األخطاء الشائعة نتيجة خوفنا وقلقنا كراشدين هو تحجيم الموضوع واالستنتاج بأننا نبالغ بردة فعلنا
وان األمر على االرجح ليس بهذا السوء .فإذا تصرفنا بهذه الطريقة يمكن للطفل ان يشعر بأن الموضوع
غير مهم ،واذا كان لديه قصة عن اعتداء أو مضايقة أو أي شيء آخر ليبلغ عنه ،فعندها قد يتر ّدد ويحتفظ به
لنفسه.
والخطأ الشائع اآلخر هو لعب دور”الشرطي” ،فقد نستجوب الطفل او أشخاص آخرين وقد نطرح أسئل ٍة
ايحائية اونقرأ الرسائل القصيرة على هاتف الطفل أو دفتر مذكراته ،أو نقوم بالتنقيب في الحاسوب الخاص
به ...من خالل التصرف بهذه الطريقة نحن نخاطر باإلشارة الى ان شيء سيّئ جدًّا يحدث ،وهذا قد يخيف
الطفل ويمنعه من البوح بما جرى .كما يمكن الستفساراتنا الخاصة ان ّ
تعقد العمل الحقيقي للمحققين مثل
الشرطة والشؤون االجتماعية.
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ذلك يقلقني
وأتساءل عن معناه

اذا شعرنا بالقلق بسب شيء ما حدث ،فمن المفيد ً
اوال التوضيح ألنفسنا ما الذي يقلقنا بالضبط ،أهو شي ٌء قد
ّ
بسلوك ما؟ عندما يكون لدينا تفاصيل حول
رأيناه أو رسالة قصيرة قد صادف ان قرأناها ،ام أن األمر متعلق
ٍ
ملحة .وعلينا تجنب تضمين
ما حدث يمكننا استخدامها للحديث مع الطفل ويمكننا فعل ذلك دون طرح اسئلة ّ
الحديث فكرة االعتداء الجنسي او اإلغتصاب .فيمكن على سبيل المثال أن نقول :عندما رأيت ان هذا قد حدث
او عندما قرأت تلك الرسالة القصيرة بالصدفة لم اشعر بارتياح بشأنها وهي تقلقني وأتساءل عن ما تعنيه.
قد نحصل على إجابة أو ر ّدة فعل تطمئننا ،ولكن قد نحصل ايضاً على ر ّدة فعل أو إجابة قد تجعلنا اكثر قلقاً،
وهنا علينا ان نقرر اذا ما كنا نريد أخذ القضية قدماً ،على سبيل المثال عن طريق طلب المساعدة المهنية.
او قد ال نتمكن من الحصول على اي ر ّدة فعل أو إجابة .فال تضغطوا على الطفل من اجل اإلجابة بل قوموا
بشرح ما يلي :انا قلق واريدك ان تعلم انه اذا حدث شيء ما لك وجعلك تشعر بسوء ،فأريدك ان تعلم انه
يمكنك دائماً التحدث إلي .ولكن هنالك ايضاً اشخاص اخرين يمكنك التحدث معهم .واألشخاص اآلخرين
يمكن ان يكونوا من الراشدين الذين يشعر الطفل باالرتياح تجاههم مثل الجدة ،أو المعلم(ة) ،أو العامل(ة)
شخص
اإلجتماعي(ة) او الممرضة في المدرسة ...باختصار فإن ذلك يتعلّق بالسماح للطفل بمعرفة انه اذا قام
ٌ
ٌ
حسن أن يخبر أحد الراشدين،
شكل من االشكال ،جسدياً أو معنوياً ،فانه
ما ،او قال شيء ما
ّ
يضر الطفل بأي ٍ
وانه يمكن للطفل الحصول على المساعدة ،وان ما حصل ليس خطأ الطفل أو مسؤوليّته على االطالق.
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اذا كنتم قلقين بأن شيئاً ما سيئاً قد حدث للطفل كونوا حذرين بشأن ر ّد فعلكم واستجابتكم للموضوع،
وتجنبوا تحجيم األمر أو لعب دور ”الشرطى”.
عند طرح المسألة مع الطفل ركزوا حديثكم على الحادثة المعينة او الوضعية التي تقلقكم.
تجنبوا الضغط على الطفل للحصول على إجابة ،وأبلغوه بأنكم موجودين هنا ألجله وللحديث
معه ،وانه يوجد أشخاص راشدين آخرين يمكن التحدث اليهم (مثل االجداد والمعلمين والعاملين
اإلجتماعيين أو المرشدين والممرضات في المدارس).

اإلعتداء واإلساءة الجنسيين
اإلعتداء الجنسي واإلساءة الجنسية لالطفال يشمالن جميع اشكال السلوك الجنسي القسري تجاه
الطفل من قبل شخص آخر .يتميز االعتداء الجنسي بأن الشخص البالغ او الطفل االكبر سنًّا يستغل
حالة االعتماد على الغير أو التبعية لدى ”الطفل-الضحية” ليكشف له عن افعال ال يمكنه فهمها وليس
على استعدا ٍد لها .فهو يفتقد الى البصيرة أوالوعي إلعطاء الموافقة ويتم اعتداء على كيانه .واإلساءة
يمكن ان تكون جسدية او غير جسدية (كالم ،نظرات ،تصوير ،تعريض لمشاهدات.)...
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هل سبق لكم ان تحدثتم او حاولتم التحدث مع األطفال حول المسائل المتعلقة بالجسم ،ووضع الحدود
والعالقات الجنسية؟ اذا كان االمر كذلك فمن االرجح انكم تعرفون انه محرج وغير مريح التحدث عن هذه
ً
افكار ”غير
خشية من اخافة الطفل او اثارة
المسائل .كأهل وراشدين نحن نحاول ان نتجنب هذا الموضوع
ٍ
ّ
مالئمة” .لكنه من الضروري التحدث مع األطفال بصراحة حول حقوقهم المتعلقة بأجسادهم وحول الحدود.
لهذا طوّرت منظمة إنقاذ الطفل ”احترم جسدي” كتيب يقدم للراشدين النصائح حول كيفية التحدث مع األطفال
من مختلف الفئات العمرية عن هذا االموضوع.

منظمة إنقاذ الطفل السويد
 107 88استوكهولم
لندسفيكن 39
سنبيباري
السويد
الهاتف08 698 90 00 :
kundservice@rb.se
www.raddabarnen.se

