
ر يف احتمالية أن طفله يشاهد البورنو، مع أن هذا يحدث كثيًرا. يذكر الكثير من الباحثني  ال يوجد أب أو أم يريد أن يفكِّ
أن متوسط عمر التعرُّض للبورنو قد انخفض إلى الثامنة، بينما كان األطفال قبل عصر اإلنترنت بني احلادية عشرة 

والثالثة عشرة غالًبا ما يبدأون مبشاهدة صور عارية يجدونها يف املجالت مثل بالي بوي.
ا يف يومنا هذا يعيش الطفل يف ثقافة غارقة يف باملشاهد العارية والفاضحة املباشرة. يتعرض أطفالنا لإلغواء بشكل  أمَّ

يومي، ونحتاج أن نضع ُنصب أعيننا هذه احلقيقة يف كل مرة جند فرصة لنبعدهم عن البورنو.
البورنو  بناتهم..  الصبيان على حساب  أبنائهم  واألمهات كل مجهوداتهم جتاه  اآلباء  ه  يوجِّ أال  للغاية  الهام  كذلك من 
ووسائل إعالمية أخرى تؤثر سلبًيا على البنات مثل األوالد، وكثيًرا ما تؤدي إلى ضرر بالغ يف قدرتهم )صبيان وبنات( على 

بناء عالقات سوّية عندما يصلون إلى مرحلة البلوغ.

الهدف
نحتاج كآباء وأمهات أن نتعمد فعل أشياء معينة يف تربيتنا ألبنائنا. إنه المتياز لنا ومسؤولية علينا أن نثقف أبناءنا عن 

اجلنس بكل جوانبه، ويجب أن نبدأ مبكًرا، ونستمر كذلك طوال فترة وجودهم حتت سقف بيتنا.
الهدف النهائي من تعليم أبنائنا عن اجلنس هو أن يكونوا قادرين على إدراك التأثير املتبادل والفعال بني احلياة اجلنسية 
واحلياة الروحية. نحن كمؤمينني، نريد على سبيل املثال أن نساعدهم على فهم أن املعاشرة اجلنسية متثل عمالً يشترك 
س يرمز إلى االحتاد الروحي الذي سيحدث بني املسيح وعروسه  فيه زوج وزوجة للتعبير عن احلب. وهذا العمل املقدَّ
)الكنيسة( عند مجيئه ثانية إلى األرض. نحن نأمل أن يرى أبناؤنا الذكور أنفسهم على مثال املسيح يف تعامالتهم مع 
التي  القدوة  أزواجهن. لكن  الكنيسة يف تعامالتهن مع  أنفسهن على مثال  بناتنا  أن ترى  زوجاتهم يف املستقبل، ونأمل 

مها اليوم يف زواجنا ستكرر نفسها غالًبا يف زيجات أبنائنا. نقدِّ
ومبساعدة أبنائنا على رؤية الصورة األكبر عن قدسية اجلنس، نكون مستعدين بشكل أفضل ملواجهة مشكلة البورنو إذا 

حدثت يف حياة أبنائنا.

هل تتشارك مع شريك حياتك نفس القيم األساسية؟
الوضع املثالي أن يتشارك األب واألم نفس القيم األساسية التي تشّجع على النقاوة اجلنسية. هذا التوحد سيساعد على 
استعادة ابنك/ ابنتك إذا وقع يف هذه املشكلة. على النقيض، إذا اختلف األب واألم حول البورنو، سيصبح إصالح األمر 

أكثر صعوبة.
إن مشاهدة الطفل للبورنو بشكل متكرر قد يكون عالمة على غياب السعادة يف البيت. مبجرد أن ُيكتشف هذا األمر، ميكن 
للوالدين أن يستفيدا من املشورة الزوجية إذا كانا مختلفني يف الرأي بوجه عام يف مسألة البورنو، أو عندما يفشالن يف 

االتفاق على تسهيل شفاء طفلهما.

عندما يشاهد األطفال البورنو
بقلم: روب جاكسون



ومع ذلك قبل أن تبدأ يف َجلد نفسك، فإن أي تعرُّض للبورنو يؤذي األطفال- حتى لو كانوا أطفاالً أسوياء. الفكرة 
هنا ال تتلخص يف لوم الوالدين وإمنا مساعدتهما على حتديد أية مشكلة قد تؤثر سلًبا على فهم أبنائهما للجنس أو 

قدرتهم على التعايف من هذه السقطات.

هل شاهد طفلي البورنو متعمًدا؟
أنا مقتنع أن األطفال هم ضحايا لشكل مستتر من اإليذاء اجلنسي 1 يف كل مرة يتعرضون ملواد مثيرة جنسًيا. عندما 
نضع ذلك يف االعتبار، يحتاج أبناؤنا منا أن ندافع عن سالمتهم- حتى إذا َوجب علينا أن نواجه حتى تعمدهم يف 

مشاهدة البورنو.
ومنفعلة  عنيفة  استجوابية  بلغة  التحدث  عليه.  احلكم  يف  تتسرع  أال  املهم  من  البورنو،  يشاهد  طفلك  أن  اكتشفت  إذا 
ستصيبه على األغلب باإلحباط، كما أن الشعور غير السوي باخلزي كثيًرا ما يؤدي إلى االنخراط أكثر يف مشاهدة البورنو.
رف على البورنو مبساعدة شخص آخر؟ يدرك  حتتاج أن تعرف كيف اكتشف الطفل البورنو. على سبيل املثال، هل َتعَّ
املتخصصون يف الصحة النفسية »فارق القوة« الذي يحدث  نتيجة العمر.. فإذا كان الشخص الذي َعرَّفه على البورنو 
لدى  اإلبالغ عن هذه احلوادث  اإليذاء اجلنسي2. ويجب  نوًعا من  أربع سنوات، فهذا ميثل  أو  بثالث  أكبر منه سًنا 

السلطات املحلية.

ض األول لطفلي؟ هل هذا هو التعرُّ
من املهم أيًضا أن تعلم إن كانت هذه أول مرة يتعرض طفلك للبورنو أم ال، ألن معدل تكرار التعرض للبورنو يهم؛ حيث 
د احلسي يبدأ الطفل يف السعي لزيادة  د إحساس الطفل جتاه ما يشاهده مبرور الوقت. وعندما يبدأ هذا التبلُّ يتبلَّ
معدل مشاهدته للبورنو، وكذلك متابعة مشاهد أكثر ُفحًشا وعنًفا. لذلك فإن زيادة معدل املشاهدة والتحول إلى 

مشاهد أكثر إباحية ميثالن مؤشرين على أن املخ قد بدأ يف طلب إثارة أكبر، وهو ما يؤدي إلى اإلدمان.
إذا علمت أن طفلك أصبح معتاًدا على مشاهدة البورنو، سيكون من املهم أن نطلب مساعدة شخص متخصص يكون 

متدرًبا على تسهيل عملية التعايف.

ما الذي رآه طفلي بالتحديد؟
أي نوع من البورنو شاهد طفلك؟ من املؤسف يف ظل وجود اإلنترنت ميكن للطفل أن يتعرض إلى مجموعة هائلة 
من االنحرافات اجلنسية يف ثواٍن معدودة. إذا كان لدى طفلك بريد إلكتروني )e-mail(، فمن املحتمل أن يتعرض 
أن 47 % من األطفال يف مرحلة  الدراسات احلديثة وجدت  إباحية. إحدى  إلكترونية حتتوي على مواد  إلى رسائل 
املدرسة قد تلقوا رسائل إباحية بشكل يومي عبر البريد اإللكتروني3 . سيكون من املهم أن تتعرف على أنواع البورنو 
هل  مثليني؟  بني  أم  وأنثى  ذكر  بني  شاهدها  التي  اإلباحية  املشاهد  هل  املثال  سبيل  على  طفلك.  لها  تعرَّض  التي 
اقتصرت املشاهد على تعري أعضاء اجلسم أم تضمنت ممارسات جنسية معينة؟ هل كان العنف اجلنسي جزًءا من 

هذه املشاهد؟ وهل تضمنت ممارسة جنسية مع احليوانات؟
كثير من اآلباء واألمهات سيطلبون مساعدة معالج متخصص عند هذه املرحلة. ومن احلكمة أنهم يريدون حماية 
أدوارهم كآباء وأمهات، وجتنب إضرار العالقة بأن يجعلوا الطفل املراهق يشعر بأنه ُيستوجب أو يشعر باخلجل بينما 
يسألونه أسئلة صعبة. كما أن املعالج ميكنه بسالسة إجناز مهمة التأكد من عدم تعرضه ألشكال أعنف من البورنو، 

بدون غرس غير متعمد ألفكار لم تخطر على باله.
وبصرف النظر عما شاهده الطفل، يجب أن تعيد تأهيل طفلك أكثر من مجرد تقوميه أو معاقبته.

كيف تمنع تكرار ما حدث مستقباًل؟
بصراحة ليس هناك شيء يضمن أنه حتى أفضل الوالدين مبقدورهم أن مينعوا تعرُّض الطفل مرة ثانية إلى البورنو. 
وكما هو احلال مع كل والدين يف أية مرحلة عمرية أو يف أية ثقافة، نحن نسعى لنفعل أقصى ما يف وسعنا حسب 
م نؤكد فيها مرة أخرى على املبادئ والوصايا  اإلمكانيات املتاحة لنا. إذا تكرر حدوث األمر، ستكون فرصة جديدة للتعلُّ

التي تقودنا إلى حالة سوية.
الرائع أن احتمالية تكرار األمر ميكن تقليصها من خالل املدخل التالي الذي يتكون من أربعة جوانب:

الجانب السلوكي
وأماكن  املنزل  تطهير  يجب  املثال  سبيل  على  األساس.  من  البدء  من  السيناريو  متنع  أن  السلوكية  املداخل  حتاول 
كمحفزات  تعمل  التي  »املثيرات«  ملنع  اإلعالم  لوسائل  دقيقة  مراقبة  عمل  ويجب  اإلباحية.  املواد  كل  من  التواجد 
للبحث عن املواد اإلباحية. إن حدثت املشكلة من خالل اإلنترنت، يجب أن تخطط لتشغيل أحد برامج احلجب، وإن 



كان ال ُيغني أبًدا عن إشراف الوالدين ومتابعتهما4 . من الوسائل البديهية األخرى تقليل الدخول على اإلنترنت من 
خالل املوبايل، وحتديد الوقت املنقضي أمام الكمبيوتر، حتى ال يكون شخص ما مبفرده على اإلنترنت، وكذلك مُيكن 

عمل تعهد مكتوب لوضع ضوابط استخدام العائلة للكمبيوتر واإلنترنت.

الجانب المعرفي
للغاية  املهم  من  سيكون  للبورنو،  التعرض  مبجرد  اجلنس.  عن  مدمرة  أساطير  ويولَّد  دعائية،  حرب  ميثل  البورنو 
ر  م كيف يفكِّ إذا لم تكن قد بدأت بالفعل من قبل. سيحتاج الطفل أن يتعلَّ أن يتم البدء يف توعية جنسية شاملة، 
عن اجلنس. سيحتاج اآلباء واألمهات أن يعلموا القيم األساسية عن اجلنس، وال يكتفون بالتركيز على السلوكيات 
فقط. وكذلك يجب أن يعلم الوالدون عن املخاطر املتعددة ملمارسة اجلنس خارج نطاق الزواج، ويجب أن يستمروا يف 

تعاطفهم وتفهمهم لتحديات احلياة يف مثل هذه الثقافة السائدة.

الجانب العاطفي
 )codependency(اجلنس يف جوهره ذو طبيعة عاطفية. واجلنس قبل الزواج ميكن ربطه باالعتمادية املتبادلة
الشباب قد تدفعك  إن ثقافة  العالقة مع طرف آخر.  البقاء يف  أو مدمًنا على  ، حيث يصبح أحد الطرفني مجبًرا 

لالعتقاد بأن اجلنس ليس له بالضرورة عالقة بالعواطف.
ق ذلك.. كل العالقات اجلنسية تضع رابطة بني جسدي وعقلي وروحي الطرفني، وعلى جانب العقل الواعي  ال تصدِّ
ق العاطفي كثيًرا ما يحدث ال إرادًيا، خاصة عندما  ق هو عاطفي باألساس. يحتاج أبناؤنا إلى فهم أن التعلُّ هذا التعلُّ

يتم تخطي احلدود اجلنسية يف العالقة.

الجانب الروحي
إن النزاهة يف اجلانب اجلنسي ترجع يف صميمها إلى االلتزام الروحي. ومتثل الرسالة املسيحية بأن املسيح أحب 
عروسه الكنيسة مصدرًا لإللهام والتشجيع. إن ممنوعات وتبعات اخلطية اجلنسية متثل شيًئا ثانوًيا للحميمية التي 
يختبرها اإلنسان يف طاعة اهلل. يحتاج أبناؤنا أن يروا  كيف تصبح حياتنا مختلفة بفضل محبة اهلل، ويحتاجون أن 

ب فخ البورنو. نشارك بثقة معهم أن محبة اهلل احلقيقية ستمكننا من جتنُّ
هل أثار تعرُّض طفلك للبورنو ذكريات أو مشاعر لديك؟

كثيًرا ما يثير تعرض الطفل للبورنو مشكالت حدثت يف السابق ولم حُتل لدى الوالدين. فقد تتذكر األم مثالً جتربة 
هذه  وألن  أخرى.  جنسية  وخطايا  البورنو  مع  الشخصية  صراعاته  مثالً  األب  يتذكر  أو  ماضيها،  يف  جنسي  إيذاء 
الذكريات قد تكون مؤملة، فإن معاجلة تعرُّض الطفل للبورنو قد يزداد تعقيًدا وصعوبة. لهذه األسباب حتديًدا تكون 

املشورة األسرية مفيدة للغاية.

تعليق أخير
قنا بالفعل أن اخلطية متثل عائًقا كبيًرا بني طفلنا واهلل، سوف نتجاوز مجرد أسلوب »السيطرة على اخلطية«  إذا َصدَّ

لننتقل إلى مرحلة تدريبهم من خالل بناء عالقة محبة معنا، واألهم من ذلك مع اهلل.
حيثما ُوجد البورنو أو اخلطية اجلنسية، سواء يف حياة أبنائنا أو حياتنا نحن، مبقدورنا أن نستودع ذواتنا وَمْن نحبهم 

إلى محبة وعناية أبينا السماوي الفائقتني. إن نقاوته أزلية ويقدر أن ينقينا.
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3- إحدى استطالعات الرأي تكشف عن أكرث من 80% من األطفال مَمْن يستخدمون الربيد اإللكرتوين يتلقون رسائل غري مالمئة 
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