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برصاحة، فإن اآلباء واألطفال يف سن االبتدائية واملراهقني يف العامل اليوم 
يواجهون املشكالت التي ال يمكنك وال والديك تصورها حينام كنتم صغاًرا، 
ا احلصول عليها،  إذا كان أي شخص يريد اإلباحية فقد كان من الصعب جدًّ

حيث كان عليه الذهاب إىل املتجر، وإظهار اهلوية اخلاصة به.

ورسيًعا ومع مرور الس�نني ويف خالل بضع س�نوات، ف�إن أطفال اليوم 
يمكنهم احلصول عىل اإلباحية وبعدد غري حمدود مع ضغطة واحدة عىل فأرة 
احلاس�وب، إهنا عىل نحو متزايد من االنحراف، وعىل نحو متزايد من التوفر 

عن أي وقت مىض.

إذا كان لديك حالًيا أوالد مراهقون، أو عىل وشك أن يكونوا من املراهقني، 
أو ترغب فقط  يف مس�اعدة الشباب بش�كل عام، فإن قراءة هذا الدليل سوف 

يوفر لك أدواٍت قوية وأفكاًرا للتعامل مع املواد اإلباحية يف عامل اليوم.

خطر اإلباحيةلحماية األبناء مندليل الوالدين 
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كيف تتحدث مع أبنائك عن اإلباحية؟

إن التثقي�ف والتوعي�ة مه�ا أقوى األس�لحة ملكافحة انتش�ار اإلباحية يف 
بيوتنا وجمتمعاتنا.

�ا املش�اهدين،  بالبح�ث تب�ني كي�ف أن اإلباحي�ة يمكنه�ا أن ت�ر حقًّ
وعالقاهتم، والعامل كله من حوهلم.

هدفنا ه�و إظه�ار كل احلقائ�ق املتعلق�ة هب�ذا املخ�در اجلدي�د إىل النور، 
وتسليح الناس؛ الختاذ قرارات مدروسة حول مشاهدة اإلباحية.

فبالنس�بة لبعض املش�اهدين الصغار، فاألمر بالنسبة هلم ليست قرارات 
واعي�ة ملش�اهدة اإلباحية؛ ألهن�م يعثرون عليه�ا عن طري�ق الصدفة، وهبذه 
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الطريقة فإن الكثري من األطفال يتعرضون للمواد اإلباحية  بل وربام يدمنون 
عليها يف سن 12 أو أقل.

يف الوض�ع املثايل، س�يخرب الطفل والديه دون تردد ليقول هلم ما س�معه 
خ�ارج البي�ت أو وجده عىل جه�از الكمبيوتر عن طري�ق الصدفة، ولكن يف 
ا أن يق�ول أي يشء، ول�ن يطرح األمر  كث�ري م�ن األحيان، يك�ون خائًفا جدًّ

عليهم.

نعتقد أنه من املهم لآلباء واألمهات أن جيروا حمادثات مع أطفاهلم حول 
ما هي اإلباحية، وجعل تلك املحادثة مفتوحة ونزهية، ومتلؤها املحبة.

إن غرس اخلوف الكيل من اإلباحية يف نفوس األطفال الصغار قد يعمل 
لف�رة قص�رية، ولكنها ليس�ت مس�اعدة عىل امل�دى الطويل إلبق�اء خطوط 

االتصال مفتوحة.

إذا كان األطف�ال يش�عرون باس�تعداد والدهي�م لالس�تامع ملعاناهت�م أو 
أس�ئلتهم واستفساراهتم، فسوف يكونون أكثر استعداًدا للتحدث حول هذا 
املوض�وع كلام احتاجوا إىل ذلك  ب�داًل من إخفاء فضوهلم والبحث من تلقاء 

أنفسهم عن أجوبة يف أماكن خاطئة.

موق�ع )حارب�وا املخدر اجلدي�د( الغريب ي�ويص بعدد قليل م�ن احللول 
املس�تندة إىل التكنولوجي�ا مل�ن حيت�اج املس�اعدة يف مراقب�ة ش�بكة اإلنرنت، 
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فريشحوا برنامج  NetNanny ، COVENANTEYES  ملراقبة اإلنرنت 
حي�ث يمكنه�ام تقدي�م مس�اعدة فعال�ة، ويف حني أن ه�ذه الفالت�ر وأجهزة 
الرصد تس�اعد بص�ورة كبرية يف مراقبته�م أثناء اس�تخدام اإلنرنت، إال أنه 
ليس هناك بديٌل للثقة واحلديث من القلب إىل القلب بني الوالدين وأطفاهلم 

حول مضار اإلباحية.

ولكن كيف نبداأ هذه املحادثات؟ وكيف ت�ستمر؟

وبعد القيام بمئات العروض يف مجيع أنحاء البالد، واس�تقبال آالف من 
رسائل الربيد اإللكروين من املراهقني من مجيع أنحاء العامل، قام موقعنا بأخذ 
ردود األفع�ال، جنبا إىل جنب مع البح�وث، وأنتجنا هذا الكتيب التوجيهي 

بعنوان:
دليل الوالدين ملعاجلة م�شكلة املواد الإباحية مع الأطفال.

ف�إذا كان لدي�ك حالًي�ا أوالٌد مراهق�ون، أو ع�ىل وش�ك أن يكونوا من 
املراهقني،  أو ترغب فقط  يف مس�اعدة الش�باب بش�كل عام، فإن قراءة هذا 
الدليل س�وف توفر ل�ك أدواٍت قوية وأفكاًرا للتعامل م�ع املواد اإلباحية يف 

عامل اليوم:
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دليل الدليل التوجيهي:

كوالد فإنه يمكن أن يكون من الصعب -يف بعض األحيان- أن تتس�لل 
ا،  إىل ع�امل طفلك، وجتري حمادثة قلبية معه ح�ول املوضوعات التي هتمه حقًّ

وسوف حتدث فرًقا يف حياته.

هن�ا لدينا اقراح حول كيفية التحدث عن املواد اإلباحية، لذلك غالًبا ما 
نسمع  اآلباء واألمهات وهم يقولون: »ليس طفيل!«، و»طفيل ال متتد يده إىل 

تلك األشياء«.
»ليس لدهيم هاتف جوال، وأنا أراقب استخدامهم لإلنرنت، وحتى لو 

كان لدهيم إمكانية الوصول، فلن ينظروا إىل تلك األشياء«.
وهذا قد يكون صحيًحا، ونحن نأمل ذلك.

ا. إال إنه من الناحية اإلحصائية فإن هذا من غري املحتمل جدًّ
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ف�إذا مل ينظروا يف اإلباحية ع�ىل أجهزهتم اخلاصة، فهناك دائاًم أصدقاء أو 
زمالء يتوقون للغاية ملشاركة أوالدك ما يشاهدونه.

أكثر من 90% من مجيع املراهقني الذين تراوح أعامرهم  بني 12-17 قد 
تعرضوا إىل الصور اإلباحية الفاضحة، وطاملا أهنم تعرضوا ولو ملرة واحدة، 

فسوف يعودون مرة تلو األخرى.

اإنه  مل يعد ال�شوؤال ما اإذا كان ولدك �شيتعر�ض للمواد الإباحية على 
�شبكة الإنرتنت اأم ل؟، ولكن متى �شيتعر�ض؟

واألم�ر م�روك لآلباء لغ�رس القيم الديني�ة و العائلي�ة يف عقلية الطفل 
والتي تدعمها البحوث.

وملاذا احملادثة؟
علي�ك أن تكون عىل علم بأن صناعة املواد اإلباحية تس�تهدف األطفال 
م�ن خالل األلعاب عرب اإلنرنت، واإلعالنات، ومحالت الربيد اإللكروين 

غري املرغوبة، والنوافذ املنبثقة، والبضائع، وأكثر من ذلك بكثري.

إهن�م يفعل�ون ذلك لنفس الس�بب ك�ام يف صناع�ة التبغ التي تس�تهدف 
املراهقني منذ سنوات.

إذا كان بإمكاهنم اصطياد طفٍل كي يصري مدمنًا، فمن املحتمل أن يكون 
عمياًل لدهيم مدى احلياة.
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ولس�وء احل�ظ، إذا كن�ت مل تعلم أطفال�ك ما هو اجلن�س احلالل وكيف 
يكون من خالل عالقة رشعية فسوف تعلمه صناعة اإلباحية ضد ذلك.  

متى نبدأ احملادثة؟
اجل���واب باختص���ار: يف وق�ت باكر أكثر مم�ا كنت تعتق�د، إذا كان لديك 
أطفال صغار وتتس�اءل يف أي س�ن مناس�ب يمكنني بدء حمادثة معهم حول 
خماط�ر امل�واد اإلباحي�ة، علي�ك فهم أن ه�ذا خيتلف تبًع�ا للظ�روف الثقافية 

والتأثريات االجتامعية، والتعرض لوسائل اإلعالم، والفضول الفردي.

وبس�بب إمكانية تع�رض األطفال للمواد اإلباحية يف س�ن صغرية، فقد 
حتتاج إىل البدء يف احلديث عن هذا األمر يف وقت أقرب مما كنت قد خططت 

له أصال، وإذا كان طفلك أكرب سنا، قد يكون الوقت هو اآلن.

كيفية بدء احملادثة:
إن األي�ام الت�ي كان يمك�ن ألولي�اء األم�ور -وبرسع�ة يف إجي�از، وملرة 

واحدة- »نقاش« أوالدهم عن الطيور والنحل قد وّلت.

فالي�وم، يتع�رض األطفال بش�كل متكرر إىل املحت�وى اجلنيس عىل نحو 
متزاي�د وواض�ح، األم�ر ال�ذي يتطلب م�ن اآلباء إج�راء حمادث�ات رصحية 
ومب�ارشة ح�ول االختالفات بني املامرس�ة الرشعية الصحي�ة وتلك املحرمة 

وغري الصحية الرخيصة.
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ق�د يك�ون هناك بعض اإلح�راج يف البداية، ولكن علي�ك أن جتعل منها 
مناقشة عادية، وسوف تصبح  أكثر سهولة.

وهن��ا بع���ض الأ�شي��اء تبق��ى يف العتب��ار عن��د الإع��داد له��ذه 
الأحاديث، اأهمها:

علي�ك أن تعد نفس�ك جيًدا، وقد يس�تغرق هذا وقًتا طوي�اًل للحديث، 
وابحث عن املكان املناسب، واجعل احلديث أخًذا وعطاًء.  

تدعيم قيمك الدينية والعائلية بالبحث العلمي:
اجلم�ع بني القيم الدينية والعائلية مع قوة األدلة العلمية، بام يف ذلك أدلة 
ملموس�ة من اآلثار الضارة للمواد اإلباحية، فسوف تساعد طفلك عىل فهم 

كامل لعواقب مشاهدة املواد اإلباحية.

إن تعلي�م أطفالنا اآلث�ار الض�ارة للمخدرات املادي�ة كاهلروين نتحدث 
أثناءه�ا ع�ن القي�م العائلية والدينية لدين�ا يف حني أيًضا نناق�ش اآلثار املادية 

الضارة للمخدرات، مثل فساد األسنان، ورسطان الرئة، وأحياًنا املوت.

علين�ا أن نجعل م�ن أرضار اإلباحية نوًعا من املوضوعات التي نتحدث 
عنها، حيث يمكننا بث احلقائق الثابتة ألفراد عائلتك.
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الدليل التوجيهي الذي سننرشه تباًعا يف صورة مقاالت متتابعة هو جمرد 
بداية.

فم�ع التكنولوجيا املتطورة باس�تمرار، فإن بدء املحادث�ات حول مضار 
اإلباحي�ة ومباهج احل�ب احلقيقي والنش�اط اجلنيس الرشع�ي الصحي مهم 

جدا.

لألسف اإلباحية لن ختتفي، لذلك فاألمر مروك لنا لرفع مستوى الوعي 
حول مضارها باكتساب التعليم بشأن هذه املسألة.

ال يشء يمك�ن أن يمحو متاًما وجودها يف عاملنا التكنولوجي، ولكن مع 
ح�وار مفتوح مدعوٍم علميًّا، يمكن للوالدين من اجليل القديم أن يس�اعدوا 
أطفاهلم من اجليل احلديث؛ كي يتنقلوا يف حقل األلغام عىل اإلنرنت والذي 

يمشون فيه يوميًّا.
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كيف متنع دخول اإلباحية إلى منزلك؟

ا: 1- كن مستعّدً
يب�دأ املنع بمعرفة م�ا حتاربه مع وج�ود معلومات دقيقة عن�ه، ويمكنك 
معرف�ة احلقائق من خالل البح�وث املتعلقة باآلثار الض�ارة للمواد اإلباحية 
من خالل قس�م حقائق عن اإلباحية باملوقع، وهبذا تكون قد أعددت نفسك 

للمحادثة والنقاش مع طفلك.  

مزج األبحاث العلمية بمخاطر املواد اإلباحية سوف يساعدك عىل دعم 
القيم العائلية اخلاصة بك يف هذه املناقشة.

2- انتبه:
مث�ل البوابني متاًما، جيب أن تك�ون عىل علم بام يدخل إىل منزلك، راقب 
ع�ادات أطفالك لتحديد إمكانية تعرضهم لإلباحية، فام يقرب من 80% من 
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التع�رض غري املرغوب فيه إىل املواد اإلباحية جيري من خالل ما تظنه آمنًا يف 
منزلك.

وفيما يلي بع�ض الأ�شئلة التي �شتوؤدي اإىل زيادة وعيك:
ما هي الألعاب واأجهزة الألعاب التي ميتلكها اأطفالك؟

هل لأطفالك القدرة على الو�شول اإىل الإنرتنت عرب اأجهزتهم؟
ما هي املجالت التي هي يف متناول اأطفالك؟
كيف ي�شتخدم اأطفالك هواتفهم املحمولة؟

م��ا ه��ي اأن��واع الر�شائ��ل الن�شي��ة اخلا�ش��ة الت��ي ير�شله��ا اأطفال��ك 
وي�شتقبلونها؟

3-املساعدة في احلماية:
وبمج�رد االنته�اء من تقييم م�دى احتاملية دخ�ول اإلباحي�ة إىل بيتك، 
فق�د حان الوق�ت للعمل، ق�م بتثبيت نظام ترش�يح وتصفي�ة اإلنرنت عىل 
مجي�ع أجهزة اإلنرنت باملنزل، وهذه هي خطوة رئيس�ة يف محاية عائلتك من 

التعرض العريض لإلباحية.

هل بذلت جهدك للبحث والعثور عىل أفضل نظام محاية لتلبية احتياجات 
عائلتك؟
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 )parental control options( أيًضا استخدم خيار التحكم األبوي

 

للحامي�ة  من املواد الغري مرغوب فيها بكلمة  رس عىل جهاز اإلنرنت باملنزل 

يساعدك يف ذلك. 

4- وضع املعايير:
وض�ع معاي�ري الس�تخدام التكنولوجي�ا ووس�ائل اإلع�الم يف املن�زل 

سيس�اعد عىل انخف�اض التعرض للمواد غري الالئقة ل�ك ولعائلتك، فمن 

امله�م أن تض�ع خط�ة ألرست�ك، وينبغ�ي أن تتضم�ن ه�ذه اخلط�ة مبادئ 

توجيهية بش�أن ح�دود ذلك االس�تخدام، والوق�ت املقبول لالس�تخدام، 

وموقع اإلنرنت املتاح يف منزلك.

تفاصي�ل تل�ك اخلط�ة مروك�ة ل�ك وألرست�ك ويمكنك�م مناقش�تها 

ا،  وأيا كانت تلك املعايري التي س�يتم تعيينه�ا، فنويص بأهنا ختص مجيع  س�ويًّ

أعضاء األرسة وليس فقط األطفال، فسوف تساعد هذه اخلطة أيًضا يف محاية 

البالغني يف املنزل و إرسال رسالة إىل أطفالك أن سالمة اإلنرنت مهم بغض 

النظر عن العمر.

هن��اك بع���ض �لأ�ض��ئلة �ملهمة و�لت��ي يجب �أن ُتو�ض��ع يف 
�لعتبار عند و�ضع �ملعايري يف منزلك وهي:
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س: ما هي القيود اليت جيب تعيينها على مقدار الوقت الذي يقضيه 
طفلك على اإلنرتنت؟

ج: هن�اك فرص�ة أك�رب للتعرض للم�واد اإلباحي�ة كلام زادت س�اعات 
تصف�ح اإلنرن�ت دفعا للمل�ل، كقاعدة عام�ة ينبغي أن ُيس�تخدم اإلنرنت 
لغ�رض حمدد، وهذا قد يتطلب تنظيم مقدار الوقت الذي يقضيه طفلك عىل 

اإلنرنت.

س: يف أي وقت من اليوم يكون من املقبول استخدام اإلنرتنت؟
 أظه�رت األبح�اث أن تصف�ح اإلنرنت يف وق�ت متأخ�ر بالليل يكون 

بال هدف.    

فرب�ام يك�ون من ال�روري أن تق�رص اس�تخدام اإلنرنت لف�رة زمنية 
حمددة، مثل من 10:00ص حتى 10:00م.

وم�ع ذل�ك، ثم�ة هن�ج آخر وه�و الس�امح فقط لألطف�ال بالدخ�ول إىل 
اإلنرنت عندما يكون الكبار يف املنزل ومستيقظني.

س: أين تقع أجهزة الكمبيوتر؟
ج: عندم�ا تق�ع أجهزة الكمبيوت�ر يف منطقة خاصة مث�ل غرفة النوم فإن 
الفرص�ة ملش�اهدة املواد اإلباحية تزيد بش�كل كبري، فعن طري�ق احلفاظ عىل 
أجهزة الكمبيوتر يف األماكن املش�ركة لألرسة، مثل غرفة املعيشة أو املطبخ، 
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فإن الصور عىل شاشة الكمبيوتر تصبح أكثر وضوًحا، وهذا يقلل من احتامل 
استخدام املواد اإلباحية.

س: أين ميكن استخدام اإلنرتنت عرب اهلاتف النقال؟
ج: يمك�ن لألطف�ال أن يتعرضوا للص�ور اإلباحية ع�رب أي جهاز يوفر 
الدخ�ول إىل ش�بكة اإلنرن�ت، وه�ذا يش�مل اهلواتف املحمول�ة وأجه�زة 
الكمبيوتر املحمولة، واآلي باد، وأجهزة األلعاب املحمولة، فمن املمكن أن 

يكون من الروري وضع فرة زمنية الستخدام اهلاتف املحمول.

 browsing( يمكن�ك أيًض�ا مراجع�ة تاريخ تصفح طفل�ك لإلنرن�ت
history( وتعل�م كيفي�ة القيام بذلك فهو س�هل، وتذكر أن برامج ترش�يح 

وتصفي�ة وحجب اإلنرنت يمك�ن حتميلها أيضا عىل أجه�زة املوبايل، تأكد 
من أن تكون هناك شفافية وانفتاح لكل أنشطة األبوين واألطفال مًعا.

خذ وقتك ملناقش�ة هذه املس�ائل مع مجيع أفراد العائل�ة، فإرشاك طفلك 
يف وض�ع خط�ة العائلة الس�تخدام الوس�ائل اإلعالمية يمكن�ه إىل حد كبري 
املس�اعدة يف التزامه�م هبا، فاألطفال هم أكثر اتباًعا للمعايري التي يس�امهون 

يف خلقها ووضعها.
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5- كن أنت النموذج:
فعالي�ة املعيار تكون حم�دودة دون نموذج من الس�لوك الصحي، عليك 
أن ت�درك أن النم�وذج الذي س�تكون عليه ه�و اجلانب األكث�ر أمهية لنجاح 

اإلجراءات الوقائية اخلاصة بك.

ح��دد �لعو�م��ل �لت��ي ق��د تعار�ض ر�ض��التك ع��ن طريق طرح 
�لأ�ضئلة �لتالية:

هل اأنت ت�شاهد الأفالم التي حتتوي لغة اأو �شوًرا اإباحية؟
هل ميكنك ال�شتماع اإىل املو�شيقى ذات اللغة اجلن�شية ال�شريحة؟

هل تقراأ الكتب اأو املجالت التي حتوي �شوًرا اأو كلمات جن�شية؟
ا؟ هل ميكنك ا�شتخدام لغة جن�شية عر�شً
ا؟ هل ميكنك ا�شتخدام لغة مهينة جن�شيًّ

اأن��ت حترتم اجلن���ض الآخ��ر وتثبت ذل��ك م��ن خ��الل كلمات��ك  ه��ل 
وتعامالتك؟

األطفال يفعلون ما نقوم به، وليس ما نقوله:
كن  عىل بينة من هذا األمر، وحاول أن تكون نموذًجا صحيًّا الستخدام 

وسائل اإلعالم.
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ابدأ في التحدث مع أبنائك عن خطر اإلباحية

غالًبا ما نس�مع  اآلباء واألمه�ات وهم يقولون: »ليس طفيل!«، و»طفيل 
ال متت�د ي�ده إىل تل�ك األش�ياء، و لي�س لدهي�م هاتف ج�وال، وأن�ا مراقب 
اس�تخدامهم لإلنرنت، وحتى لو كان لدهي�م إمكانية الوصول، فلن ينظروا 

إىل تلك األشياء«.
وهذا قد يكون صحيًحا، ونحن نأمل ذلك. 

ا. إال إنه من الناحية اإلحصائية فإن هذا من غري املحتمل جدًّ
ف�إذا مل ينظروا يف اإلباحية ع�ىل أجهزهتم اخلاصة، فهناك دائاًم أصدقاء أو 

زمالء يتوقون للغاية ملشاركة أوالدك ما يشاهدونه. 
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ملاذ� �أنت بحاجة �إىل �أن تتحدث �إىل �أبنائك عن خطر �لإباحية؟
يؤث�ر إدم�ان املواد اإلباحي�ة عىل الفتي�ان والفتي�ات، الصغ�ار والكبار، 

املتدينني وغري املتدينني، الطالب املنتظمني يف الدراسة واملترسبني منها.

بس�بب االجتاه�ات الثقافي�ة والتكنولوجي�ة احلديث�ة املتقدم�ة واملتمثلة 

يف اإلنرن�ت، فغالبا بحلول عمر التس�ع س�نوات يتعرض األطف�ال للمواد 

اإلباحي�ة، أن�ت بحاج�ة إىل أن ت�درك أن صناع�ة امل�واد اإلباحية تس�تهدف 

طفلك من خالل األلعاب عرب اإلنرنت، واإلعالنات، والربيد اإللكروين، 

ومح�الت الربي�د املزع�ج EMAIL SPAM، والنواف�ذ املنبثق�ة، والبضائع، 

وأكثر من ذلك بكثري.

إهن�م يفعل�ون ذلك لنفس الس�بب ك�ام يف صناع�ة التبغ التي تس�تهدف 

املراهقني منذ سنوات.

إذا كان بإمكاهنم اصطياد طفٍل كي يصري مدمنًا، فمن املحتمل أن يكون 

عميال لدهيم مدى احلياة.

ولس�وء احل�ظ، إذا كنت مل تعل�م أطفالك ما هو اجلن�س احلالل، وكيف 

يك�ون من خالل عالقة رشعية، فس�وف تعلمه صناع�ة اإلباحية ضد ذلك، 

ومن املحتمل أال ُيفضل ما ستعلمه له بعد ذلك.
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خطأ مقولة: »تفتيح أعني األبناء«:
هناك أسطورة شائعة حتيط ب�»احلديث عن اإلباحية«، وهي أنه إذا ناقش 
اآلب�اء القضي�ة علنا مع أبنائهم، فس�وف يش�كل ه�ذا احلديث ل�دى أبنائهم 

الفضول بشكل مفرط ويبدءون يف السعي للبحث عن اإلباحية.

نعم، إذا ما تم تناول هذا املوضوع  بشكل غري صحيح، فيمكن أن يكون 
هذا الرأي صحيًحا.

ولكن، ومن خالل اتباع هذه التوجيهات التي س�نعرضها يف هذا الدليل 
فإنك س�وف جتد أن األطفال يفضلون طرح األسئلة عليك بداًل من البحث 

عن اإلجابات يف أماكن أخرى.

فلو أن املراهقني ش�عروا بأن عائلتهم عائلة لدهي�ا ثقافة االنفتاح والثقة، 
والشفافية، فسيكونون أكثر استعداًدا ألن يكونوا منفتحني مع والدهيم.

وك�ن عىل عل�م بأن أكث�ر م�ن 90 % من مجي�ع املراهقني الذي�ن تراوح 
أعامره�م  ب�ني 12-17 ق�د تعرضوا إىل الص�ور اإلباحي�ة الفاضحة، وطاملا 

أهنم تعرضوا ولو ملرة واحدة، فسوف يعودون مرة تلو األخرى.

إنه  مل يعد السؤال ما إذا كان ولدك سيتعرض  للمواد اإلباحية عىل شبكة 
اإلنرنت أم ال؟ ولكن متى سيتعرض؟
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أعِط للحديث وقًتا:
حني ختطط ملناقشة وحمادثة مهمة، اخر الوقت الذي ال تكون فيه مندفًعا 
أو مضطرًبا أو مش�غواًل، وجيب أن تك�ون املحادثة مع كل طفل من أطفالك 
ع�ىل حدة، فم�ن املمكن أن تكون أثناء ركوب الس�يارة، ويمكنك أن جتعلها 

حمادثة خاصة قبل النوم.

وفر املكان الصحيح:
ا، فإن هذا يعطي الطفل  اخر مكاًنا مناسًبا للمحادثة يكون مرحًيا وخاصًّ

احلرية يف طرح األسئلة والتعبري عن أنفسهم بأرحيية.

واحًدا واحًدا:
أج�ِر حمادث�ة منف�ردة لكل طف�ل عىل حدة، فهذا يس�مح لك ب�أن تعطي 
املناقش�ة حقه�ا تبًعا لوضع كل طف�ل، ويتيح لك اس�تخدام اللغة التي تالئم 

مرحلته العمرية.

حينام تتحدث إىل طفل عمره 7 سنوات ربام ال تشعر بأرحيية وأنت تتكلم 
ع�ن اإلباحية ب�كل رصاحة، ولكن رب�ام حتتاج إىل أن تتكل�م يف موضوعات 
ذات عالقة تبني هبا أساًس�ا جيًدا ملحادثات رصحية يف املستقبل، وتكون هبذه 
املحادثات املبدئية قد مهدت هلا، مثل احلديث عن املناطق اخلاصة، واملناطق 

التي ال ُتَمس، وملاذا من غري املناسب أن ختلع مالبسك أمام اآلخرين.
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ماذا يجب أن أقول؟
ا لتقول�ه كلمة كلمة، فنحن س�نركز عىل إعطائك  بداًل م�ن إعطائك نصًّ

املبادئ التوجيهية املناسبة واألدوات القابلة للتكيف تبًعا لكل موقف. 

طبقات املناقشة:
تغطي�ة كل جان�ب من جوانب ه�ذا املوض�وع يف حمادثة واحدة ليس�ت 

واقعية أو فعالة، فأول حمادثة مع طفلك هي بداية حلوار مستمر.

وم�ع مرور الوقت، اس�تمر يف زي�ادة معارفهم فيام يتعل�ق بآثار اإلباحية 
الضارة من خالل وجود مثال رصيح لش�خص عان�ى من إدمان اإلباحية أو 

ما زال يعاين منها، أو حمادثات مشركة مَلن هم يف نفس العمر.

دعم قيمك الدينية والعائلية بالبحث العلمي:
كام ذكرنا يف اجلزء األول من هذا الدليل كيف نمنع اإلباحية من الدخول 
إىل منازلن�ا، ورشحن�ا ذلك يف مخس نق�اط ومنها أن تعد نفس�ك باملعلومات 
واألبح�اث العلمية التي س�ُتعضد هبا مبادئك وقيمك التي س�تتحدث عنها 
ا، وأيًضا  مع أبنائك، فهناك العديد من املقاالت عىل موقعنا التي ستفيدك جدًّ
القس�م األخري من هذا الدليل والذي س�يكون حول أسئلة متكررة واإلجابة 

عنها.
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اجلم�ع بني القيم الدينية والعائلية مع قوة األدلة العلمية، بام يف ذلك أدلة 
ملموس�ة من اآلثار الضارة للمواد اإلباحية س�وف تس�اعد طفلك عىل فهم 

كامل لعواقب مشاهدة املواد اإلباحية.

إن تعلي�م أطفالنا اآلث�ار الض�ارة للمخدرات املادي�ة كاهلروين نتحدث 
أثناءه�ا ع�ن القي�م العائلية والدينية لدين�ا يف حني أيًضا نناق�ش اآلثار املادية 

الضارة للمخدرات، مثل فساد األسنان، ورسطان الرئة، وأحياًنا املوت.

علين�ا أن نجعل م�ن أرضار اإلباحية نوًعا من املوضوعات التي نتحدث 
عنها، حيث يمكننا بث احلقائق الثابتة ألفراد عائالتنا.

يف القس�م األخ�ري من ه�ذا املنه�ج التوجيه�ي واملخت�ص باإلجابة عن 
األسئلة املتكررة يف قسم »أسئلة وأجوبة«.

يف هذا القس�م س�وف جتد معلوم�ات واقعية عن املوضوع�ات املدرجة 
أدناه والتي  تساعدك عىل إمداد األطفال باملعلومات الالزمة:

ما هو الدليل العلمي وراء الإدمان؟
كيف يكون الإدمان موؤذًيا؟

كيف ميكن لالإباحية اأن ت�شبب الإدمان؟
كيف ميكن لالإباحية اأن توؤذيني كفرد؟

كيف توؤدي الإباحية اإىل تدمري عالقاتي؟
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كيف تت�شبب الإباحية يف اإيذاء املجتمع؟
كيف تبدو العالقات احلقيقية ال�شحية ال�شليمة؟

كيفية استجابة طفلك للمحادثة؟
الق���رف:

ق�د يعتق�د طفلك أن�ك جمنون لتتحدث مع�ه / معها  يف ه�ذا املوضوع، 
امنحهم احلري�ة للتعب�ري عن ش�عورهم، إهنم ق�د َيرّدوا هب�ذه الطريقة؛ ألهنم 
يش�عرون باحلرج أو عدم االرتياح، كن صبوًرا معهم، فمعظم األطفال غالًبا 

يستمعون إىل ما تود أن تقوله.

الدف���اع:
يمكن لطفلك أيًضا أن يتفاعل مع ما تقوله بالغضب أو الدفاع، وهذا يمكن 
أن يعن�ي إما أهنم  يتعاملون حالًيا مع املواد اإلباحية ومتثل هلم مش�كلة واقعية، 

أو أهنم يشعرون بأهنم متهمني بيشء ارتكبوه فيشعرون بالذنب جتاهه.

إذا اس�تجاب طفلك هبذه الطريقة، فإي�اك أن تتفاعل معه بطريقة مماثلة، 
حاف�ظ ع�ىل هدوئك، ح�اول جتن�ب أن تكون قاضًي�ا، رد فعل�ك كَحكم أو 
كق�اٍض ه�و أمر غري حي�وي لنجاح ه�ذه املحادثات، فإن جتنب�ت فعل ذلك 
فسوف يكون طفلك أكثر استعدادا لالنفتاح يف وقت الحق إذا تعاملت معه 

برد فعل صحيح.
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ال�شمت:
ق�د ال جي�د بعض األطفال أي يشء ليقولونه، فإهن�م قد ال يعرفون كيفية 
الت�رصف، أو قد يش�عرون بأن الكالم غري مالئم،  حس�نًا،  فه�م بحاجة إىل 
بعض الوقت ليفكروا يف ما قلته، ال تقلق؛ فإنه مل يزل من املهم أن  تبدأ حواًرا 
ح�ول املوض�وع، ألنه ال يعطيهم فق�ط معلومات حيوية، ولك�ن أيًضا يفتح 
خطوط االتصال حول النش�اط اجلنيس الصحي، وبدء املحادثة ستسمح هلم 

بأن يأتوا إليك عندما تكون لدهيم أسئلة أو استفسارات.

الأمانة:
بع�ض األطفال يكونون بالفعل مش�تغلني بامل�واد اإلباحية، وقد يعانون 

من اخلجل، ومن الشعور بالذنب، أو االرتباك نتيجة ألفعاهلم.

ف�إذا كان طفل�ك يعاين من  اس�تخدام املواد اإلباحية وغ�ري قادر عىل أن 
يفاحتك يف ذلك، فقدم الدعم واحلب له بداًل من خيبة األمل أو العقاب.

يف القس�م التايل من هذا الدليل س�نتكلم عن »كيفية الرد إذا كان طفلك 
يعاين من مشكلة مع اإلباحية«، وسوف نناقش بعض اإلسراتيجيات لكيفية 

الترصف يف هذه احلاالت.  
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كيف تتصرف إذا علمت أن ابنك
 يعاني من مشاهدة اإلباحية

»إذا ما حتدثت مع أطفالك … يمكنك مس�اعدهتم للحفاظ عىل العيش 
مًع�ا يف س�الم، ه�ذا إذا كن�ت تتح�دث إليه�م بمه�ارة، ويمكن�ك أيًضا أن 

تساعدهم عىل بناء أحالمهم يف املستقبل«.
احلي�اة جتل�ب حتدي�ات جديدة كل ي�وم، بعض م�ن ه�ذه التحديات قد 
تغري إحساس�نا بالواقع، واحدة من تلك اللحظ�ات التي من املمكن أن تغري 
حياتك عندما تكتشف أن طفلك يشاهد املواد اإلباحية، أو عىل أقىص احتامل 

يدمنها.
ن�ادًرا ما س�تعرف أن طفلك هيتم باإلباحية دون أن تكتش�ف أنت ذلك 
أوال، يف معظم احلاالت، أنت س�تعرف احلقيقة حول عادات املواد اإلباحية 

؟
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اخلاص�ة ب�ه عندم�ا تنظر يف تاري�خ تصفحه لإلنرن�ت أو إلق�اء القبض عليه 
بسبب خمالفة قانونية.

ا وغ�ري  ويمك�ن هل�ذه األح�داث أن ت�ؤدي إىل ردود فع�ل س�لبية ج�دًّ
حمسوبة.

رد الفع�ل العاطف�ي بداًل م�ن التفكري العقالين يف مثل ه�ذه املواقف من 
املرجح أن يسبب املزيد من الرر يف وضع حساس بالفعل كهذا.

نريد أن نس�اعدك عىل أن تكون جاهًزا؛ حتى يتسنى لك التعامل بطريقة 
فعالة تبدأ من خالهلا عملية الشفاء.

م�رة أخ�رى وألن كل فرد وأرسة خيتلف ع�ن اآلخرين، فليس هناك أي 
سيناريو مثايل يمكن أن يكون مكتوًبا، ومع ذلك، فعن طريق وضع النصائح 
التالي�ة يف االعتبار يمكنك التواصل بش�كل فعال، وس�يكون هلا تأثري إجيايب 

عىل فهم طفلك للنشاط اجلنيس الصحي.

4 تقنيات للتعامل الصحيح: 
تنف����ض:

يف البداية، قد ترغب يف التعبري عن الغضب أو خيبة األمل، ويف حني أن 
هذه املش�اعر ردود فع�ل طبيعية، إال أهنا يمكن أن تك�ون مدمرة؛ فتؤثر عىل 

عالقاتك مع طفلك، خصوًصا فيام يتعلق هبذا املوضوع.
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إن أخ�ذ ع�دد قلي�ل م�ن األنف�اس العميقة تس�مح ل�ك بالس�يطرة عىل 
عواطفك اخلاصة عىل الفور، بينام رد فعلك املتهور عىل هذه املس�ألة سيخلق 

الرسية حوهلا يف حني أن االنفتاح رضوري.

فكر يف العودة بذاكرتك إىل حيث كنت أصغر سنًّا، تذكر أنك كنت بعيًدا 
ع�ن الك�امل، وال ش�ك أن املبالغ�ة يف رد الفعل، معرًبا عن حك�م، أو إعطاء 

عقوبة صارمة سيكون هذا بمثابة إضافة وقود لنار التمرد والعار.

اأن��ت حتت��اج اأن تفه��م اأن طفلك لي�ض ه��و امل�شكلة، ق�شيته��م مع املواد 
الإباحية هي امل�شكلة، فاإذا اأمكنك بنجاح ف�شل طفلك عن امل�شكلة، ف�شوف 

تبداأ روؤيتك للطريق نحو �شبل امل�شاعدة بو�شوح اأكرث.

ع�دم إصدار األح�كام، وجتنب الغض�ب، وجتنب اخلوف م�ن املحادثة 
م�ن املرجح أن يؤدي إىل ش�عور طفل�ك بمزيد من الراحة، في�أيت إليك طلًبا 

ملساعدة إضافية أو إجابات عن األسئلة احلساسة يف املستقبل.

ا�شتمع له:
أن�ت اآلن ق�د أخذت نفًس�ا عميًقا عدة مرات واكتس�بت الس�يطرة عىل 

عواطفك، ففي دقيقة استمع إىل ما سيقوله طفلك لك.

م�ن املحتمل أال تكون تل�ك اللحظة من اللحظات الس�هلة يف حياهتم، 
االس�تامع ملا يقوله  طفلك س�وف يعزز عالقتك به، ويسمح هلم بأن يشعروا 
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بأنك قد فهمتهم، وس�وف يوفر لك الوقت جلمع كل احلقائق وحتديد كيفية 
الرد.

بع�ض �لقرت�حات لال�ضتماع �جليد هي:
احلفاظ على ات�شال العني:

ف�إذا نظ�رت إىل أس�فل، أو بعيًدا عن طفل�ك، فإنك هبذا تقوم بإرس�ال 
رس�الة بأنك غري مهتم أو غري مرتاح ملا يقوله، وس�وف يفكر بأنك ال تستمع 

إىل وجهة نظره، وقد يظن بأنك ختطط لعقابه.
فحفاظك عىل االتصال بالعني يساعدك عىل الركيز عىل ما يقوله طفلك 

ويقوي  تواصلك معه.

ا�شتخدام  لغة اجل�شد الت�شجيعية:
لغة جس�دنا متيل خليانتنا عندما نحاول السيطرة عىل مشاعرنا، خصوًصا 
يف احلاالت الصعبة، واألوضاع املغلقة مثل طي ذراعيك أو هز رأسك، فإن 

ذلك يمكن أن ينقل الغضب، وخيبة األمل، وعدم الراحة له.

إظهار ه�ذه العواطف الس�لبية يف الوقت الذي يفتح طفلك فيه لك قلبه 
س�وف جتعله يتوقف عن البوح بام يف صدره، حافظ عىل وضعيتك مفتوحة، 
فهذه الوضعي�ة دعوة لطفلك؛ كي يعرب طفلك عام بداخله بانطالق فيبرصك 

بام حيدث يف الواقع بناًء عىل ما سيقوله لك.
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ا�شاأل اأ�شئلة غري ت�شلطية:
ربام تش�عر بالفضول ملعرفة بعض جوانب استخدام املواد اإلباحية لدى 
أطفال�ك، قبل أن تبدأ تلك املحادثات اس�أل نفس�ك: »كيف س�يفيد علمي 
هبذا األمر يف مس�اعدة طفيل؟« عندما تش�كل األسئلة، كن متأكدا أهنا ليست 

خلدمة مصالح ذاتية، سلبية عدوانية.

بع�ض �أفكار لالأ�ضئلة هي:
متى كانت البداية؟

اأين ت�شاهدها يف اأغلب الأحيان؟
ماذا اأفعل مل�شاعدتك على التوقف؟

طرح أس�ئلة حمددة يس�مح لك بجم�ع املعلومات الالزمة دون الس�امح 
لعواطفك أن تتوحش.

اأكد على حبك له وثقتك فيه :
بع�د أن ق�ال طفلك كل ما ي�دور بداخله، حان دورك، عن�د هذه النقطة 
ال تزال يف صدمة قلياًل وال تعرف ماذا تقول، حس�نًا، من الطبيعي أن تش�عر 

باإلرهاق إىل حد ما.
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إذا كان طفل�ك ق�د أتى إليك  وقص عليك من نفس�ه، اش�كره عىل ثقته 

فيك، واجعله يعرف أنك تفهم أنه مل يكن من السهل عليه فتح هذا املوضوع 

معك.

وبغ�ض النظر كي�ف أمكنك اكتش�اف املش�كلة، فقل له أن�ك حتبه مهام 

كانت الظروف واألحوال، فإذا ش�عر بحبك له فسوف يكون أكثر استعداًدا 

ملواصلة السري يف هذا الطريق معك، من الروري عليك أن تكون جزًءا من 

احل�ل، ال�يشء املهم أن نتذك�ر أن هذه القضية أصبحت ش�ائعة بني املراهقني 

اليوم، وطفلك ليس وحده فقط الذي يعاين من حتدي املواد اإلباحية.

�شاعده:
وأخرًيا، س�يدرك  أنه  بحاجة لك، هو بحاجة إىل معرفة إن كنت ستقف 

إىل جانبه وعىل استعداد ملحاربة هذا اليشء مًعا.

يمكن�ك أن تطل�ب م�ن طفلك حتديد م�ا كان خيطط للقي�ام به عىل وجه 

التحدي�د لوق�ف مش�اهدة اإلباحية قب�ل أن تصبح عادة، وكي�ف يمكن أن 

تساعده عىل حتقيق ذلك.

س�اعده عىل حتديد األهداف التفصيلية، وساعده عىل أن يكون  خاضًعا 

للمساءلة واملراقبة.
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ه�ذا هو الوقت إلظهار حبك له من خ�الل ترصفاتك، الكثري منكم قد 
يواجه�ون رد فعل م�ن أطفاهلم بالرفض أو عدم الرغبة يف النظر الس�تخدام 

املواد اإلباحية عىل أهنا مشكلة.

 م�ن املهم بالنس�بة ل�ك أن حتافظ عىل ه�ذه اخلطوات األرب�ع يف ذهنك، 
وال حتاول أن تأخذه إىل ما تريد بالقوة.

م�ا يمكننا قوله لكم هو أال تستس�لموا، حافظ�وا عىل تثقيفهم من خالل 
فتح احلوار، فمتى اعرفوا بأهنا مشكلة سيعلمون إىل أين يذهبون.

ماذا لو كان لي طفل مدمن؟
الت�زام طفلك بالتعايف يزيد من امتالكك الرغب�ة يف تقديم الدعم له، بل 
هو أيضا جيد أن تبحث عن مساعدة خارج دورك كوالد، اعتامدا عيل الوضع 
اخلاص واحتياجات عائلتك التي تنطوي عىل طرف ثالث لتقديم املشورة أو 
املساعدة، وكلام تعلمنا أكثر وأكثر عن هذه العادة عرفنا متاًما كم أن املساعدة 

اخلارجية من شخص مهمة لكرس تلك العادة السيئة.

موقعن�ا يوفر وس�ائل عديدة للتعل�م، واألدوات التي تس�اعدهم خالل 
عملية التعايف.

وكذلك املنتدى باملوقع، وجروبنا عىل التليجرام، جروب حرر نفسك.
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ما الذي ترغب في أن يعرفه 
والداك عند معاجلة قضية املواد اإلباحية؟

ُطرح �ضوؤ�ل على عدد من �ملر�هقني: 
ال�ش��وؤال: ماذا ترغب يف اأن يعرفه والداك عند معاجلة ق�شية املواد 

الإباحية؟

وكانت اإلجابات كالتالي:
 »أمتن�ى لو قالوا يل أن إدمان اإلباحية موجود، فكان يمكن أن يكون 

هذا مفيًدا، والدي مل يبلغاين أبًدا بذلك«.

 »أمتن�ى أن يكون�وا قد فهم�وا أن خجلهم مني هو ال�ذي أدى إىل أن 
أداري عنهم مشكلتي«.
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 »أمتن�ى أهنم يعرفون أنه ليس بإمكاننا دائاًم الس�يطرة عىل س�لوكياتنا 
اخلاطئة والتي نريد تغيريها، ولكن يف بعض األحيان نحن فقط نتعثر ونْعَلُق، 

وال نعرف أن نتحرك، وال نعرف كيف نخلص أنفسنا«.

 »كن�ت أمتن�ى أن والديَّ يعرف�ان كيفية معاجلة ذل�ك والتحدث عنه 
علنا   دون الش�عور باخلجل أو باالش�مئزاز، فاإلباحية اليوم جزء من وسائل 

اإلعالم«.

 »كن�ت أمتن�ى أن والديَّ يعرفان أن�ه ليس من غ�ري الطبيعي أن يريد 
األطفال فعل هذا، والقسوة يف التعامل مع أشياء من هذه الطبيعة لن يساعد 

أي شخص يعاين منها«.

 »كنت أمتنى والديَّ يعرفان أنه ليس املوضوع متعلًقا ب�� »لو« حدث 
س�أكلمه، ولكن احلقيقة هي  »متى« سيحدث؟ ثم نتحدث دائام عن األشياء 
هب�دوء كلام ظهرت، أمتن�ى أن يكونوا عىل علم هبذا ويب�دآن يف احلديث معنا 
وتدريس هذا يف وقت مبكر، وال يبدءون بالتحدث إلينا عندما نبلغ ال���  13 

عاما، وجيب أن يكون هذا  احلديث ثابًتا ومالئاًم لعمرنا«.

 »كنت أمتنى أن والديَّ يعرفان أن الناس الصاحلني يف بعض األحيان 
يرتكبون أفعاال س�يئة، وينطبق هذا عىل مفهوم املواد اإلباحية، فلقد اكتش�فا 
ذات مرة أن صديًقا يل يعاين من تلك املشكلة، فأرادوا مني أال أحتدث إليه أو 
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أرتبط به بعد تلك اللحظة، عىل الرغم من أنه شخص جيد حقا، ولكنه يعاين 
من تلك املشكلة!«

 »أمتن�ى أن يكون�وا ق�د علم�وين بعًضا م�ن اللغ�ة املرتبط�ة بصناعة 
امل�واد اإلباحية،  فأنا صادفت امل�واد اإلباحية؛ ألنني كنت أبحث عن كلامت 
ا، ومل أكن أعرف أن أسأل  وعبارات س�معتها يف املدرس�ة، كنت خجولة جدًّ

والديَّ من أول مرة«.

 »أمتن�ى أن والديَّ يتكلمون معي يف تلك املش�كلة بصفة ش�خصية، 
وال يكنساها حتت السجادة«.

 »أمتن�ى أن يكونوا قد علم�وين كيف تؤثر اإلباحية ع�ىل ممثليها، وما 
األس�باب الت�ي تؤدي هب�م إىل اإلباحية )إس�اءة اس�تخدامهم وليس هلم أي 
م�كان آخر يذهب�ون إليه(، وحيك�ون يل عن قص�ص مآس�يهم، ويبرصونني 

ا هناك«. مبارشة بام وراء الكواليس وما حيدث حقًّ
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5 طرق -ال يتكلم عنها أحد-
تؤذي بها اإلباحيات أطفاَلك

 )Good pictures Bad pictures( :مؤلفة كتاب )كريستني جنسون( 
ال�ذي ق�ام مؤخ�ًرا )د. حمم�د عبد اجل�واد( املرشف الع�ام للموق�ع برمجته، 
تقول: كنت ال أملك أي دليل يف الس�ابق عىل الطرق التي تؤذي هبا اإلباحية 
األطف�ال، كل ذل�ك تغري عندما اتصلت يب أم وقال�ت يل بصوت مضطرب: 
أن ابنه�ا ذا ال�17 س�نة ق�ام بالتحرش اجلن�يس بإخوته الصغ�ار، وأن إدمانه 

لإلباحيات قاده لفعل ذلك.
يف الي�وم الت�ايل ش�عرت ب�رورة ملح�ة ألح�ّذر األطف�ال م�ن خماطر 
اإلباحي�ة، فتعاونت م�ع الدكتور النفيس )جيل بوين�ر( وكتبنا كتاب: )صور 

جيدة وصور سيئة( والذي أصبح األكثر مبيًعا عىل موقع أمازون.
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بعد املكاملة التي تلقيتها من تلك األم، سمعت قصًصا ال حرص هلا عن أطفال 
يقعون يف فخ اإلباحية، وهؤالء األطفال ليسوا جمهولني أو من أرس خمتّلة!

هن�اك قصة لفتاة صغرية يف قريتنا، مماثل�ة تقريًبا لقصص معظم األطفال 
يف تعرضهم لإلباحيات، عندما كانت يف الثامنة سمعت كلمة »جنس« كثرًيا 
ممن حوهلا، وعندما ُأهدي هلا يف عيد ميالدها موبايل لوحي )Tablet( سمح 

هلا ذلك أن تدخل لعامل اإلنرنت.

قامت الفتاة بالبحث يف اإلنرنت عام س�معته ومل تفهمه ممن حوهلا، فقط 
أدخلت كلمة »جنس«، وأصبحت بعد ذلك تشاهد أسوء وأفظع اإلباحيات 
ختي�اًل، أصبح�ت الفتاة منعزل�ة ومكتئبة بع�د ذلك، حتى تفاج�أت أمها أهنا 

تشاهد اإلباحيات منذ عدة شهور.

اإنه من ال�شهل روؤية كيف اأن هذا ال�شيناريو اأ�شبح متكررًا و�شائعًا.

حُيارص األطفال بفرص كثرية ملش�اهدة اإلباحيات، من املمكن أن توجد 
يف )التلفاز، احلاسوب، اهلاتف الذكي، Tablet، i Pads، الخ(.

ويمك�ن تواجد اإلباحي�ة عىل مواقع التواص�ل االجتامعي مثل: )توير، 
فيس�بوك، انستجرام، سنابش�ات والعديد غريها(. ويمكن أيًضا أن يتعرض 
األطف�ال لإلباحية عن طريق ألعاب الكمبيوتر وال��)Xbox( وحتى ألعاب 

الكرتون عىل اإلنرنت!
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هناك طرق عديدة يمكن سحب األطفال هبا إىل اإلباحية، وأطفال اليوم 
جيب عليهم أن حياولوا جتنبها.

ه��ا هي خم�شة طرق ت��وؤذي بها الإباحية الأطف��ال، وما ميكنك فعله 
لتجنبها:

1- اإلباحية تعرقل النمو الطبيعي لألطفال:
ها هي ثالثة طرق حلدوث ذلك:

 الضعف اجلنسي:
يوج�د بح�ث يب�نّي أن التع�رض الزائ�د لإلباحي�ات لألطفال أثناء الس�نني 
األوىل، أي بني سن )6-12( أثناء الفرة التي جيب عليهم توجيه طاقاهتم يف غري 

األنشطة اجلنسية، يكون األطفال أكثر احتامال ً لضعف واختالل النمو اجلنيس.

 االعتداء اجلنسي:
م�ن فرة كب�رية علمن�ا أن اإلباحي�ة يس�تخدمها »املغتصب�ون البالغون« 
لتهيئ�ة األطف�ال لالعتداء اجلنيس عليهم، كام أكد عىل ذلك د. ش�ارون كوبر 

من )املركز املحيل لألطفال املفقودين واملستغلني جنسيًّا(.

 اإلدمان اجلنسي:
أخرًيا، األطفال الذين يشاهدون اإلباحية يصبحون مدمنني عليها، لدينا 
الكث�ري مم�ا يؤكد ذلك فيام س�معناه من اآلب�اء، واملعاجل�ني، وجمموعات مثل 
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)Fight the New Drug( حيث تلقينا رسائل بخصوص أطفال سنّهم يف 
حدود الثامين سنوات، يطلبون مساعدهتم للتوقف عن مشاهدة اإلباحيات.

ما الذي ميكنك فعله؟
تكلم مع أوالدك عن اإلباحية بشكل استباقي قبل وقوعهم فيها. 

دّرب أطفال�ك ع�ام س�يفعلونه إذا م�ا تعرض�وا لإلباحيات–يمكنك أن 

تستخدم خطة كتاب )صور جيدة وصور سيئة(.

تأكد من فهم أبنائك أال يسمحوا ألي شخص أن يرهيم إباحيات. 

س�اعد أطفالك عىل فهم أن اإلباحية تؤثر س�لبيا عىل أدمغتهم، وتصبح 

إدمانا بعد ذلك. 

عّرف أوالدك أن هلم أعضاء جنس�ية خاصة هبم وال يمكن ألي أحد أن 

يقرب منها مما حيميهم من االعتداء عليهم.

2- اإلباحية تشّوه فكر األطفال عن اجلنس:
الكثري من األطفال يس�تخدمون اإلباحية كمص�در ليتعلموا اجلنس من 

خالل�ه، ولك�ن لألس�ف، عندما يش�اهد األطف�ال اإلباحي�ات املنترشة عىل 

اإلنرن�ت يتعلم�ون أن اجلنس م�ا هو إال ح�ركات وأفعال ش�اّذة خالية من 

احلب والتواّد بني الزوجني.
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)د. جيل دينس( مؤلفة كتاب: »كيف رسقت اإلباحية عالقتنا اجلنسية مع 
:»Porn land: How Porn Has Hijacked Our Sexuality« »زوجاتنا

تقول: »يف اإلباحيات، كل فعل بني الرجل واملرأة مصمم ليصل ألقىص 
درجة ممكنة من املهانة، وعىل الرغم من ذلك، يتم تصوير النس�اء وكأهنن يف 
قمة الس�عادة. اآلن أصبحت تلك الصور واألفكار تش�ّوه اعتقاد جيل كامل 

من األطفال عن اجلنس واحلميمية«.
إذن نحن ال يمكننا أن نتقبل ذلك، صحيح؟!

ما ميكنك فعله:
عّلم أوالدك قيمك وتصورك عن العالقة بني الزوجني والذي سيجعلهم 

يف املستقبل يقيمون عالقة سوّية مع أزواجهم يف يوم ما.
س�اعدهم ليفهم�وا أن اإلباحي�ة تنزع من مش�اهدهيا قدرهت�م عىل إقامة 

عالقة محيمية فيها حب ومودة بني أزواجهم.

3- اإلباحية تغير من السلوك اجلنسي وتزيد من العنف اجلنسي 
ملشاهديها:

يتنب�أ أن�ه حتى املش�اهد التي ال حتت�وي ع�ىل )إباحية رصحي�ة( تزيد من 
احتاملية النشاط اجلنيس املبكر بني املراهقني.

)د. ماي�كل فل�ود( م�ن جامع�ة )ولونجونج( يف أس�راليا، أع�د تقريرا 
للحكوم�ة األس�رالية قال فيه: »إن النش�اط اجلنيس املبك�ر للمراهقني الذي 
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قد يصل إىل ممارس�ة اجلنس س�ببه التعرض ل�)إباحية غري رصحية( من خالل 
التلفاز ووسائل اإلعالم األخرى«.

ي�رى تقرير من )اململك�ة املتحدة( أن: »األطفال حياكون ما ش�اهدوه يف 
اإلباحيات«.

وذكر ذلك التقرير نسب األطفال واملراهقني الذين يشاهدون اإلباحيات 
وقاموا باإلجابة بنعم عىل عبارة: »إن اإلباحيات أعطتني طرًقا ملامرسة اجلنس 

أريد جتربتها«:
-21% من األطفال سنهم يراوح بني )12-11(
-39% من األطفال سنهم يراوح بني )14-13(
-42% من األطفال سنهم يراوح بني )16-15(

األطفال يريدون أن يقّلدوا املامرسات اجلنسية التي تصور يف اإلباحيات 
مثل اجلنس الرشجي والفموي.

جمدًدا خي�رب )د. مايكل فلود(: »أصبحت فكرة ممارس�ة اجلنس الرشجي 
منترشة بني املراهقني؛ وذلك ألن الدراس�ات أش�ارت إىل أن 15-42% من 

املشاهد اإلباحية حتتوي عىل جنس رشجي«.

مخس�ة دراس�ات أجريت عىل ش�باب من اجلنس�ني، وجدت أن الرجال 
املعتادون عىل مشاهدة اإلباحيات أكثر احتاملية أهنم قد مارسوا جنس رشجي 
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مع فتاة، والفتيات الاليت يشاهدن اإلباحيات أيضا أكثر احتاملية أهنم مارسوا 
نف�س اليشء. )اجلنس الرشجي ي�ؤدي إىل زيادة احتاملية اإلصابة باألمراض 

املنقولة جنسيًّا »STD«، تلف يف األنسجة، وسلس الرباز(.

ما ميكنك فعله:
عّلم اطفالك أن العلم يثبت أن اإلباحية تغري من سلوكهم إذا كان لديك 
أبن�اء مراهق�ني عّلمه�م أن اجلنس هو عبارة ع�ن نتاج احلب ب�ني الزوجني، 

وليس فعل فيه عنف أو مهانة. 

4- اإلباحية ترسخ فكرة »اإلثارة« لدى األطفال:
اإلباحية هي أكرب سبب جلعل أجساد النساء »كاألشياء«، ففي حضارتنا 
احلالية ينترش فكرة أن الفتيات يرغبن أن يكونوا »مثريات« وتلك الفكرة هي 

مبارشة من اإلباحيات.
ومن أحد أس�باب ذل�ك أن األطفال عند تعرضه�م لإلباحيات، ترغب 
الفتيات بش�كل خاص أن يصبحن مقبوالت عند األوالد، فيجب عليهن أن 

يرتدين مالبس مثرية أو يظهرن عموًما بشكل مثري!
أنت ال تريد جعل أطفالك ينشؤون عىل تلك الفكرة، صحيح؟

ما ميكنك فعله:
ال جتعل بناتك الصغار يرتدون مالبس عالية اإلثارة. 



دليل الوالدين لحماية األبناء من خطر اإلباحية45

قم بفحص لعب بناتك وختلص من الدمى املثرية. 

أخرًيا، حاول أال تستخدم كلامت توحي »باإلثارة« عند وصف شخص 

ما، حتى ال مترر الفكرة ألطفالك، أي قم بمراقبة ما تقول. 

األطفال الذين يش���اهدون اإلباحية س���يجعلون غيرهم من    -5
األطفال يفعلون نفس الشيء:

 Utah( طالب�ة بكلي�ة الط�ب جامع�ة )يف دراس�ة أجرهت�ا )اليس بينت�يل

األول  تعرضه�م  ع�ن  رج�ل  و132  ام�رأة   238 اس�تبيان  ت�م   ،)Valley

لإلباحيات، وجدت )اليس( نتائج مفاجئة:

32 % من النساء و40% من الرجال تعرضوا لإلباحيات بواسطة شخص 

آخر،    يكون يف الغالب طفل آخر.

48% من النس�اء و49% من الرجال قالوا: إن أكثر من طفل كانوا سبب     

تعرضهم األول لإلباحيات.     

األطف�ال نادًرا ما خيربون آباءهم عند تعرضهم األول لإلباحيات، وهذا 

ا ألن الرسية واخلجل يزيدان من خطورة حدوث اإلدمان. استبيان  ضار جدًّ

)اليس( وج�د أن فق�ط 9% من البنات و7% م�ن األوالد أخربوا آباءهم عن 

تعّرضهم لإلباحيات يف يومهم األول لتعرضهم هلا.
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لي�س ذل�ك فحس�ب، ب�ل إن 80% م�ن األطف�ال قام�وا بالبح�ث ع�ن 
اإلباحيات بأنفس�هم بعد تعرضهم األول هلا، وذلك حسب استبيان )اليس( 

أيًضا.

مل يق�ف رضر اإلباحي�ات عند ذل�ك، يقول )د. ش�ارون كوبر(: »عندما 
ي�رى األطفال واملراهقون الص�ور اإلباحية يصبحون مثارين جنس�يًّا، وبعد 

ذلك يعتدون جنسيًّا عىل أطفال أصغر منهم«.

وهذه بعض اإلحصائيات الصادمة:
يف )الوالي�ات املتحدة( 40% من االعتداءات اجلنس�ية عىل األطفال قام 
هبا »قارص« أي دون ال� 18 عاًما، وذلك تبًعا لبحث قام به )قسم العدل( عن 

اجلرائم يف أمريكا.

تقرير برملاين يف اململكة املتحدة يذكر أن »نسبة تصل إىل 65% من االعتداءات 
اجلنسية عىل أطفال دون سن ال� 18 قام هبا أطفال دون نفس السن«.

ما ميكنك فعله:
أن توعي أوالدك مبكًرا ضد اإلباحية. يمكنك االستعانة بكتاب: )صور 

جيدة وصور سيئة(.

ك�ن أول مص�در للمعلوم�ات عام يتعل�ق باجلنس -بداًل م�ن جوجل- 
ألوالدك.
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امنع بكل الوسائل املمكنة وصول أوالدك لإلباحيات باستخدام برامج 
للحجب. 

ال تتوق�ف عن حتذير أوالدك! اإلباحية منت�رشة -حرفيًّا- يف كل مكان، 
حت�ى يف مدرس�ة أوالدك، ف�ال تكّف ع�ن حتذيره�م ومتابعتهم واالس�تامع 

إليهم. 

ال يوج�د أب أو أم يريد التح�دث مع أوالده عن اإلباحيات يف احلقيقة، 
ولكن أوالدنا يس�تحقون ذلك منا؛ ألن هذا هو العامل الذي سينش�ؤون فيه، 
جيب علينا أن نجعل أبناءنا يشعرون بالراحة وعدم احلرج يف التحدث بام يدور 

داخلهم من أسئلة من أي نوع، فهذا هو احلل إلبعادهم عن اإلباحيات.
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أسئلة متكررة وإجاباتها عن إدمان اإلباحية

وفيام ييل بعض األس�ئلة األكثر ش�يوًعا فيام خيص هذا املوضوع موضوع 

امل�واد اإلباحي�ة، وبع�ض األجوبة الت�ي قد جتدها مفي�دة ونافعة يف مناقش�ة 

مشكلة املواد اإلباحية وآثارها مع أطفالك:

كيف يكون اإلدمان ضاًرا؟
اجل�ذر الالتين�ي لإلدم�ان addiction هو dico، وهو م�ا يعني: »يقود 

ويتحك�م« ويتضح املعنى يف كلمة dictator أي: »ديكتاتور«، وهي باملعنى 
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احل�ريف أن أولئك الذين يعانون من اإلدم�ان مل يعودوا أحراًرا متاًما، فأفعاهلم 
وخياراهتم إجبارية، ومسيطر عليها، ومدفوعة، وحتى إذا كانوا يريدون ترك 

اإلدمان فإهنم ال يزالون يشعرون بالعجز ضد تسلطه عليهم.

وماذا يريد اإلدمان؟
إن�ه يري�د أن تكون األولوي�ة له، وأن يك�ون رقم واح�د يف حياتك قبل 
مس�ئولياتك، وعائلت�ك، وحت�ى صحتك، إن وج�ود اإلدم�ان يرسق منك 
الس�يطرة عىل حياتك، وفقدان الس�يطرة يف كثري من األحيان يتجىل يف زيادة 
الع�دوان، وع�دم القدرة عىل الركيز، وفقدان الس�يطرة عىل الش�هية املادية، 
وتتقل�ص القدرة عىل الش�عور بالفرح والس�عادة، اإلدمان ه�و أيًضا يف كثري 
من األحيان يرتبط باالكتئاب، وكذلك مش�اعر فقدان القيمة، واإلحس�اس 

بالتفاهة، واليأس، والشعور بالوحدة.

ما هو التفسير العلمي وراء اإلدمان بشكل عام؟
 ،)reward pathway( يوجد يف كل دماغ برشي ما يعرف بمسار املكافأة
فعندما تفعل ما  تتمتع به مثل لعب رياضة معينة، أو تناول وجبتك املفضلة، 
أو رك�وب الدراج�ة، فدماغ�ك يفرز مواًدا كيميائية تس�بب تل�ك املتعة مثل 

الدوبامني واألدرينالني إىل ذلك املسار »مسار املكافأة«.
وألن هذا اإلفراز الكيميائي جيعلك تشعر بشعور جيد، وليس هذا فقط 

بل جيعلك تريد تكرار ذلك السلوك أو النشاط.
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وإليك هذه احليلة: هذه  املواد الكيميائية نفسها ُتْفَرز أيًضا عندما تفعل 

بعض األش�ياء غري املنعشة مثل: تعاطي املخدرات، فعندما حيدث ذلك، يتم 

إطالق هذه املواد الكيميائية بمس�تويات عالية بش�كل غري طبيعي، فتش�كل 

محولة زائدة عىل مسار املكافأة، وتعيد هيكلة الدماغ نفسه.

يف البداية، ال يستخدم عقلك مثل هذا اجلرعة القوية من املواد الكيميائية 

املمتعة، لذلك قد تش�عر بامل�رض، باالنفعال واهلياج، أو الصدمة هذا حيدث 

ل�ك يف أول مرة تأخذ فيها املخدرات، أو أن تنظر يف اإلباحية، أو تش�ارك يف 

أي نشاط من أنشطة اإلدمان األخرى.

ولك�ن مع مرور الوق�ت يبدأ دماغك يف التأقلم مع هذه املواد الكيميائية 

ذات املس�تويات املرتفع�ة، وأخرًيا يبدأ الدماغ يف الس�عي إليه أكثر، ويف كثري 

من األحيان يبحث عن املزيد من املش�اهد املتشددة من النسخ  التي بدأت يف 

ا-  تغذيت�ه هبا، فقط لتش�عر بأن�ك يف حالة طبيعية، ثم بعد ذل�ك -وقريًبا جدًّ

تب�دأ يف تقدي�م إدمانك عىل األش�ياء الت�ي كنت حتب أن تفعله�ا، ومع مرور 

الوق�ت، ف�إن دماغ�ك يتعود ع�ىل التعرض املف�رط للم�واد الكيميائية حتى 

تصل إىل النقطة التي ستش�عر عندها بأن األش�ياء الت�ي كنت حتب أن تفعلها 

مث�ل الق�راءة، واخل�روج مع األصدق�اء، أو ممارس�ة الرياض�ة، مل تعد هتمك 

وتس�تمتع هب�ا. فإن هذه األنش�طة التي كانت متتعك قدي�اًم مل تعد متد دماغك 
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 باملواد الكيميائية يف مس�ار املكافأة لتلبية حاجة دماغك الذي قد تش�وه. هذا 
-يا صديقي- هو اإلدمان.

كيف تسبب املواد اإلباحية اإلدمان؟
عندم�ا يتعل�ق األمر بالدم�اغ، فإن امل�واد اإلباحية هل�ا آثار مماثل�ة تقريًبا 
لتلك التي تس�ببها خمدرات أخرى، فاإلباحية أيًضا تغرق مسار املثوبة باملواد 

الكيميائية التي تسبب املتعة مثل: الدوبامني، السريوتونني، وغريها كثري.

ه�ذه املوجة العارمة من املواد الكيميائي�ة املمتعة  نتيجة التعرض للمواد 
اإلباحية ختلق ردة  فعل ممتعة أكرب مما س�يتم إنتاجها من قبل بعض األنش�طة 

الطبيعية األخرى مثل: ممارسة الرياضة أو احلديث مع األصدقاء.
وك�ام هو احلال مع أي نوع آخر من اإلدم�ان، فإن عليك أن تبدأ  بتقديم 
تنازالت عن  األشياء التي  كنت هتتم حقا هبا ملجرد حلظة تشعر فيها بالعلو أو 
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ملجرد اهلرب، ومع الوقت يبدأ جس�مك يف التكيف والتأقلم  مع املس�تويات 
املرتفعة لتلك املواد الكيميائية التي ُتفرز بسبب اإلباحية، وستجد نفسك مع 
الوقت أنك بحاجة إىل أكثر وأكثر من الصور واملش�اهد حتى تش�عر بأنك يف 

وضعك الطبيعي.

ما هي دورة اإلدمان؟
غالًبا ما حيدث اإلدمان ببس�اطة كرغبة يف اهلروب أو العثور عىل ختفيف 
من املضايقات احلياتية، راجع املخطط الس�ابق يف حماولة لفهم أفضل لعملية 

واحدة يذهب من خالهلا الشخص عند الشعور بضغوط احلياة.
الحظ نقاط االختيار )حلظات يمكن للمرء عندها كرس حلقة اإلدمان(
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ناقش مع طفلك االس�تجابات الصحية ملضايقات احلياة اليومية، وما يف 
وسعهم القيام به لتجنب االنزالق يف دوامة اإلدمان.

كيف ميكن للمواد اإلباحية أن تؤذي الفرد؟
هن�اك دلي�ل واضح عىل أن اس�تخدام املواد اإلباحية ع�ىل املدى الطويل 
يضع الناس الذين يس�تخدومنها يف الش�عور باالكتئاب والفراغ الداخيل عن 

أولئك الذين ال يستخدموهنا.

سبب واحد كبري يف ذلك هو أن مسار املكافأة يف الدماغ وبسبب التحفيز 
االصطناع�ي الثابت عن طريق اإلباحية ببس�اطة يتوقف عن أن يكون قادًرا 

عىل االستجابة ألكثر أنواع املتع الطبيعية.

فم�ع مرور الوق�ت، فإن مس�تخدمي اإلباحي�ة يصيبهم اخل�در وفقدان 

االس�تثارة لألنش�طة اليومية، فبوضوح وبساطة، يمكن للحياة أن تكون مملة 

جدا يف وقت نواجه فيه تعريض أنفس�نا إىل مستويات غري طبيعية من اإلثارة 

االصطناعية طوال الوقت؛ فيصري كل يشء آخر يف هناية املطاف ممالًّ ورتيًبا.

يمكن ملستخدمي اإلباحية أيًضا أن يصبحوا غري مبالني ألنواع من املواد 

اإلباحية التي يس�تخدموهنا مثل املس�تخدمني املفرطني للمواد املخدرة، ويف 

هناية املطاف وبعد الش�عور بامللل يبدءون يف البحث عن مزيد من األش�كال 

اإلباحية املتشددة.
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وهناك تقارير للمستخدمني تؤكد وجود انخفاض احرام الذات اجلنيس 

عن غري املستخدمني، وكذلك وجود العجز اجلنيس لدى املستخدمني.

لألس�ف، هناك أيًضا مش�اكل أكثر خطورة والتي تتولد من إدمان املواد 

اإلباحي�ة، مثل وجود توقعات غ�ري واقعية عن رشكاء احلياة يف الزواج، وقد 

وجد الباحثون أنه بعد التعرض للصور اإلباحية يكونون أقل رضا ومودة يف 

التعام�ل م�ع رشكائهم وأقل رضا عن املظهر املادي، باإلضافة إىل اكتس�اهبم 

العن�ف اجلن�يس )Zillmann & Bryant 1988( ، ويف النهاي�ة يمك�ن أن 

يؤدي ذلك إىل تفضيل شاشة الكمبيوتر عن إقامة عالقة فعلية.

كيف تستطيع املواد اإلباحية تدمير العالقات؟
يمك�ن القول بأن امل�واد اإلباحية يمكنها أن حتدث عواقب يف س�ياقات 

ال�زواج، والعالق�ات، واألرسة، إن واحًدا من امللخصات األكثر اس�تفاضة 

أع�دت للكونج�رس األمريكي عن طري�ق اللجنة الفرعية، وق�ام بإعدادها 

املعال�ج األرسي الدكتور جيل مانينغ يف نوفمرب ترشين الثاين عام2015، يف 

تل�ك املذكرة ذكر أن: اس�تخدام امل�واد اإلباحية يؤدي إىل »زي�ادة التوتر بني 

الزوجني، وخطر االنفصال والطالق، وانخفاض األلفة الزوجية واإلش�باع 

اجلن�يس، وح�دوث اخليانة، زيادة الش�هية ملزيد من املواد اإلباحية والنش�اط 

اجلن�يس املرتب�ط بإس�اءة املعاملة واملامرس�ات غ�ري القانونية أو غ�ري اآلمنة، 
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وانخفاض قيمة الزواج، وتربية األطفال، ومزيد من الناس الذين يصارعون 
السلوك اجلنيس القهري واإلدمان«.

وقد جادل البعض بأن املواد اإلباحية يمكنها تس�هيل االتصال والعالقة 
احلميمية بني األزواج، ولكن النتائج العلمية، وكذلك العديد من احلسابات 
الش�خصية حتك�ي أخب�اًرا مفجعة ع�ن أولئك الذي�ن كان�وا يف عالقات مع 

مستخدمي املواد اإلباحية، وأيدوا عىل وجه التحديد العكس.

يقلل اس�تخدام املواد اإلباحية رضا املش�اهد عن رشيك احلياة من حيث 

املظه�ر وامل�ودة، ويمكن يف هناي�ة املطاف أن تس�بب هلم تفضيل خي�ال املواد 

اإلباحي�ة ع�ىل العالق�ات الفعلي�ة )Zillmann & Bryant 1988(، وألن 

اإلثارة التي حتدثها املواد اإلباحية جتعل احلياة احلقيقية ككل تبدو مملة، وكذلك 

  .)Weaver, 2004(  جتعل العالقات عىل وجه اخلصوص أيًضا مملة

كيف أن املواد اإلباحية تدمر اجملتمع؟
أصبح�ت امل�واد اإلباحي�ة وب�اء يف جمتم�ع اليوم، ونت�ج عن ه�ذا زيادة 

القضايا املتعلقة بالصحة اجلنس�ية وانتهاكات حقوق اإلنس�ان، وقد أظهرت 

األبح�اث أن اإلباحي�ة يمكنها أن تؤدي إىل النش�اط اجلنيس يف س�ن مبكرة، 

وزيادة اإلباحية اجلنسية، والتي تساهم يف ارتفاع معدالت األمراض املنقولة 

جنسيًّا، واحلمل يف سن املراهقة، واالعتداء اجلنيس عىل األطفال.
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إن الطبيعة القاسية للعديد من األفالم اإلباحية تشوه نظرة بعضنا لبعض 
من خالل حتويل الفرد إىل جمموعة من األعضاء وليس إنسان برشي.

هذا التشييء يرتبط بزيادة العنف ضد املرأة، واالجتار باجلنس، والعبودية 
اجلنسية.

إحص�اءات مكت�ب التحقيقات الفدرايل أظهرت وجود اإلباحية بنس�بة 
80% م�ن مش�اهد  اجلرائم اجلنس�ية العنيف�ة أو يف منازل اجلناة )أندرس�ون، 

.)1992

ما هو الفرق بني النش���اط اجلنس���ي الصحي والنشاط اجلنسي 
غير الصحي؟

ختيل أنك ضعت يف صحراء حارقة، وبعد يومني من التيه دون أي طعام 
أو مياه وجدت قرية مهجورة عىل ش�اطئ املحيط، فانتباهك تركز عىل الفور 
ع�ىل احلج�م اهلائل من املياه املاحل�ة حتطمها الصخور التي عىل الس�احل، ثم 
تالحظ بزاوية عينك أيًضا مضخة للمياه العذبة بجانب أقرب بيت يف القرية، 
ولك�ن كل ما يمكنك أن تفكر فيه هو الرشب م�ن مياه املحيط الباردة، فلقد 
اعتقدت أن  »املاء هو املاء، أليس كذلك؟ س�واء حصلت عليه من املحيط أو 

يف القرية الحقا، أليس كذلك؟«.

 بالطب�ع ال؛ ألن ال�رشب من املي�اه املاحلة جيعل املوت إلي�ك أرسع مما لو 
مل ت�رشب أي مياه عىل اإلطالق، فعىل الرغم من أن املياه العذبة واملياه املاحلة 
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متطابق�ة تقريًب�ا يف املظه�ر، إال أن آثارها ل�ن تكون متطابق�ة، فواحدة تغذي 
وتقوي جسمك، والثانية حتدث األرضار يف اجلسم.

وبطريقة مماثلة، فيام يتعلق بالنش�اط اجلنيس يف أش�كاله ونامذجه الكثرية 
يمك�ن أن تبدو تلك األش�كال متش�اهبة من اخلارج، اعت�امًدا عىل التفاصيل، 

ولكن  يمكن أن يكون هلا تأثريات خمتلفة متاًما.

وما هي تلك التفاصيل التي حتدث مثل هذا الفارق؟
يف اإلباحي�ة اجلنس�ية، ب�داًل م�ن التفاع�ل م�ع إنس�ان آخر ف�إن نظامك 
الفس�يولوجي يتح�رك  للتفاع�ل واالس�تجابة للص�ور، ولي�س لش�خص 
حقيقي هناك، دماغك يفرز األوكسيتوس�ني، الذي يش�ار إليه باسم »الرابطة 
الكيميائية«، وهت�دف ه�ذه امل�واد الكيميائي�ة خللق ش�عور م�ن االتصال أو 
العالق�ة بني ش�خصني حمبني، يف اإلباحية هذه امل�ادة الكيميائية ُتفرز أيًضا يف 
وجود صورة جوفاء وراء شاشة الكمبيوتر أو عىل صفحة جملة، وهذا مربك 
ا للدماغ، وم�ع مرور الوقت قدرتك تضعف عىل االرتباط بآخر حقيقي  جدًّ

فعيل.

يف األس�اس امل�واد اإلباحية مزيف�ة وخادع�ة، اإلباحية وم�ا تظهره عن 
اجلن�س واجلاذبية ليس كاذًبا فحس�ب، بل يف كثري من احل�االت أيًضا مدمر، 

ولن جيلب اإلحساس باالتصال أو القبول أو احلب.
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إهنا لن تفعل أو تعزز هذه العالقة، وس�وف تغري وببطء مفاهيم امُلشاِهد 
عن النس�اء والرجال، مع تش�ويه أفكاره�م عن العالقة اجلنس�ية الصحيحة 

الرشعية، وكيف جيب أن تبدو.


