وزارة التربية والتعليم
الخدمات النفس ّية االستشار ّية
وحدة الجنسان ّية ومنع االعتداءات على
األوالد والشبيبة

#محم ّيون–

أسبوع جهاز التربية والتعليم حول موضوع االعتداءات الجنس ّية في الشبكة – المنع والتشخيص والمواجهة

اإلباحية والرسائل الجنسية
إعداد :مزنة حليحل ،مرشدة في وحدة الجنسانية السليمة ومنع االعتداءات الجنسية2019 ،

مقدمة

1

ال ش كّش  ش في ش أنش اجتياحش التكنولوجياش لعالمناش جش عش لش ناش نعتمدش عليهاش اعتمادش اش مطلقش ا ،ش حيثش بات ش مش نش الصعبش التنازلش عنهاش أوش 
تجاهلها،ش هذاش باإلضافةش إلىش التأثيرش اإليجابيش الذيش أحدثتهش العش وش لمةش فيش حياتنا.ش  ش 
يُعد ش األوالد ش والمراهقون ش الفئة ش الكبرى ش مش ن ش بين ش الفئات ش التي ش تستهلّ ش التكنولوجيا ،ش حيث ش تفوق ش خبرتهم ش في ش عالمش 
اإلنترنتش خبرةش األهلش والمعلمين،ش كماش أنناش لمش نش  ُش عدش نستطيعش السيطرةش علىش نوعيةش المواقعش التيش يبحر ش فيهاش األبناءش أوش 
المضامين ش التي ش يستهلكونها .ش تكمن ش هنا ش خطورة ش هذا ش التطوش ر ،ش حيث ش يبحر ش األبناء ش بشكل ش غير ش مراقب ش في ش الشبكةش 
العنكبوتية ،ش ما ش يؤدش يش إلىش قيامهمش بتذويتش مفاهيمش خاطئةش فيش مجاالتش الحياةش المختلفة ،ش الش سيماش العالقاتش الرومنسية،ش 
الحب ،ش الزوجية ،ش األدوار ش الجنسية ،ش العالقة ش الجنسية ،ش قدسية ش العالقة ش بين ش الجنسين ،ش حرمتها ش ومفاهيم ش التبادلش 
والموافقة؛ ش فيُشحن ش الطالب ش بدوافع ش جنسية ش غريزية ش ال ش يملّ ش أدوات ش لضبطها ش أو ش ردعها ،ش وتصرفاتش  ش جنسية ش غيرش 
مقبولةش قانونيش ا،ش دينيش اش واجتماعيش ا  .ش 
منش هنا،ش تزدادش أهمية ش دورش األهلش والمربينش وتواجدهمش إلىش جانبش األبناء ،ش وإتاحة ش المجال ش إلدارة ش حوارش  ش بنش اءش يهدفش 
إلى ش مناقشة ش المواقف ش والمعضالت ش التي ش يواجهها ش األبناء ش في ش حياتهم ،ش وتوفير ش آليات ش تساعدهم ش في ش فهم ش وإدراك ش ماش 
يدورش حولهم ،ش وتمكش نهمش مش نش اتخاذش قراراتش صحيةش بشأن ش الرسائلش المشوش كةش وغيرش المقبولةش التيش تصلهمش منش كلش حدبش 
وصوب .ش 

ش 
1

ُكتبت الجمل بصيغة المذ ّكر لكنها مو ّجهة لإلناث والذكور على ح ّد سواء.

الفعالية األولى

مناقشة حدث
األهداف:
 .1عرض حدث من الواقع االجتماعي يتمحور حول موضوع اإلباح ّية ومناقشته داخل الصف.

 .2رفعش وعيش الطالبش حولش السلوكياتش والمضامينش الجنسيةش التيش ترتكزش علىش رسائلش مشوش كة،ش وخلقش حوارش 
يهدفش إلىش تعزيزش قدرةش الطالبش علىش التمييزش بينش هذهش المضامين.
 .3إكسابش الطالبش مهاراتش النقدش لكيفيةش التعاملش معش المضامينش الجنسيةش التيش يتعرش ضونش لهاش فيش حياتهمش 
الشخصية .ش 
القسم األول :يقومش الموجش هش بقراءةش حش دش ثش ش نُشش رش فيش أحدش مواقعش التواصلش االجتماعيش فيش البالدش (يقومش بعرضهش علىش 
الكاكفش أوش توزيعهش علىش الطالب)،ش ثمش يتمش ش إجراءش نقاشش منش خاللش األسئلةش التالية:ش ش  ش 

اسئلة للنقاش
 ما هي المشاعر التي تراودكم عند قراءة التقرير؟
 ما هي األفكار التي تراودكم عند قراءة التقرير؟
 هل هذا التقرير حقيقي حسب رأيكم؟ هل نواجه أحداثا مشابهة في بيئتا المحيطة؟
 هل سمعتم عن حدث مشابه؟
 لو واجهتم حدثا مشابها في البيئة القريبة منكم ،فماذا ستفعلون؟ كيف ستتصرّ فون؟
 هل يمكن منع أحداث من هذا القبيل؟ كيف؟
 لمن ستتوجّ هون للحصول على المساعدة؟

ش 
ش 
ش 
ش 
ش 
ش 

ش 
ش 
ش 

وصف الحدث( :هناك صدمة في المدينة في أعقاب حالة انفالت أخالقي

لمراهقين)
لقد ازدادت األوضاع سوءا في المدينة من الناحية االجتماعية في اآلونة األخيرة ،وخاصة لدى المراهقين،
والمقصود هنا طالب وطالبات المرحلة الثانوية .قد يكون سبب ازدياد األوضاع سوءا هو اقتحام وباء اإلباح ّية
جدران المدارس .لقد كشف موقع المدينة نت عن أنه ت ّم خالل هذا األسبوع تسريب عشرات الصور اإلباح ّية
والفاضحة ألكثر من عشر فتيات ،و ُعلم أن شرطة المدينة ح ّققت مع طالب في المرحلة الثانوية ،ت ّم طرده الحقا
من مدرسته بسبب ما فعله .لقد أخلت الشرطة سبيل الطالب ووضعته قيد االعتقال المنزلي الذي انتهت م ّدته
األحد الماضي ،وسيت ّم عرض القاصر على ضابط األحداث ،ثم س ُي ّتخذ القرار إذا ما سيت ّم إغالق الملف أم سيق ّدم
القاصر للمحاكمة .من المتو ّقع أن تشهد المدينة في األيام القريبة حملة اعتقاالت طالب ّ
مكثفة على خلفية تسريب
الصور.
تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تسريب تسجيالت صوت ّية لبعض الطالبات أيضا .لقد عمّت المدينة حالة من الغضب
واالستنكار ،وأ ّكد بعض العاملين االجتماعيين صحّ ة هذه األنباء .يت ّم الكشف يوميا عن فتاة أو فتاتين من المنطقة
ممن أرسلن صورهن إلى الشبّان ،وما زالت األسباب مجهولة.
وذكرت مصادر أن هناك أنباء حول محاولة شبان اإليقاع بالفتيات عبر نشر صورهن وتعميمها بين جمهور
الطالب الثانويين .يشار إلى أن أش ّد ما أثار الرأي العام في المدينة هو كيف ت ّم تسريب ك ّل هذه الصور خالل
أسبوع واحد؟ وما الهدف من وراء ذلك؟

الفعالية الثانية

نشر صور إباحية
األهداف:
 .1رفع وعي الطالب للفجوات والرسائل المتناقضة المطروحة في المجتمع حول جنسان ّية المرأة والرجل.
 .2خلق حوار آمن حول موضوع التصوير اآللي ونشر الصور.
 .3تح ّدي األفكار المسبقة بما يتعلّق بالجنسان ّية.
 .4خلق حوار بين الجنسين يهدف إلى تحديد التو ّقعات واالحترام المتبادل والمساواة في المعايير.

سير الفعالية
يسألش المركدش الطالب :ش 
-

مش نش لديهش هاتفش نقش ال؟ش (نالحظش أنش بحوزةش الجميعش تقريبش اش هاتفش نقش ال).

-

ماش هيش االستعماالتش الشائعةش للهاتفش النقالش بينش الطالب؟ش (نكتبش أقوالش الطالبش علىش اللوحش ومش نش بينش 
اإلجابات:ش التواصلش معش االخرين،ش التعلش مش بواسطةش البحثش فيش االنترنت،ش التقاطش الصور.).....

-

لماذاش يلتقطش الطالبش صوراش ألنفسهم؟ش (إجاباتش ممكنة:ش منش أجلش توثيقش أحداثش مهمش ةش فيش حياتنا،ش لالستمتاعش 
بالمناظرش الجميلة،ش لمشاركةش األصدقاءش بتجاربناش الشخصية،ش إلثارةش إعجابش اآلخرين،ش إلرسالهاش الىش 
األصدقاء)....

-

لنتخيش لش أنناش نستطيعش تحميلش برنامجش خاصش فيش هاتفناش النقال.ش يهدفش هذاش البرنامجش إلىش تنبيهناش إلىش األخطارش 
الممكنةش المترتبةش علىش إرسالش صورش إلىش كخصش آخر.ش يعملش البرنامجش علىش النحوش اآلتي:ش عندماش أريدش 
إرسالش صورةش مش نش الهاتفش النقالش يقومش البرنامجش بفحصش هذهش الصورةش وعندش وجودش خطرش معينش يرسلش 
إكارةش تحذيرش تحذرناش مش نش الخطورةش الكامنةش فيش ذلّ.ش 
 ش هلش ترغبش فيش تحميلش برنامجش كهذاش فيش هاتفّش النقال؟

 ش  ماش هيش الصورش التيش سيسمحش البرنامجش بإرسالهاش حسبش رأيّ؟
 ش ماش هيش الصورش التيش لنش يسمحش البرنامجش بإرسالها؟
-

عرش يش فمنش الممكنش أنش يبادرش المركدش إلىش ذلّش منش 
إذاش لمش يتطرش قش الطالبش إلىش الصورش التيش تحتويش علىش  ُش 
خاللش طرحش السؤال:ش ماذاش عنش الصورش غيرش المحتشمةش (العارية)؟ش هلش مش نش الممكنش أنش يلتقطش األكخاصش 
صوراش ألنفسهمش وهمش عراة؟ش ش لماذا؟ش لش مش نش ش تُرسش لش هذهش الصورش وماش الهدفش مش نش إرسالها؟ش ش هلش فيش كلش ش الحاالتش 
يتمش ش إرسالش صورش العريش بمحضش إرادةش الشخصش أمش أنش هناكش حاالتش ليستش كذلّ؟

التلخيص والتأكيد على الرسائل المركزية التالية:


من الطبيعي أن يهت ّم األشخاص ،ال سيما المراهقين منهم ،بالتقاط الصور ألنفسهم وتوثيق المواقف المختلفة في
حياتهم ،حيث يتيح تو ّفر الوسائل واألدوات ذلك ،كالهاتف النقال والحاسوب وغيرها .قد يش ّكل تو ّفر هذه اآلليات
خطرا على المستخدمين في بعض الحاالت.



نحن نعيش في عالم يزخر بالرسائل واإلغراءات الجنس ّية التي ُتب ّ
ث عبر وسائل اإلعالم المختلفة كالجرائد
والتلفاز وشبكة اإلنترانت والفيديو "كليبات" وغيرها ،مما يخلق نوعا من البلبلة لدى األشخاص ال سيما
المراهقين منهم ،حيث تشجّ عهم أحيانا على الخوض في تجارب مشابهة قد تكون عواقبها وخيمة.



عادة ،تكون الفتيات عرضة لالنتقادات من قبل المجتمع أكثر من الفتيان ،حيث يت ّم التعامل مع جنسانية الشاب
بشكل مختلف عن جنسانية الفتاة ،والسؤال الذي يطرح هنا :هل هذا أمر سليم؟



كمجتمع ،نحن ُنصدر الحكم على الفتاة التي ُتنشر لها صورة فاضحة بطريقة صارمة جدا ،رغم أنه في كثير
من الحاالت يكون هناك شخص قد ضغط على الفتاة واستغ ّل مشاعرها كي ترسل الصورة .ممارسة أي ضغط
إلرسال صور جنس ّية هو تصرّ ف مؤذ وغير مقبول ومخالف للقانون.



إذا تعرّ ضت أليّ ضغط من أجل التقاط صورة عري لك وإرسالها فقم بمشاركة بالغ تثق به ،وحاول أن تتل ّقى
المساعدة كي تتفادى التورّ ط في المشاكل .هذا النوع من الضغط يجب أن يكون بمثابة إشارة تحذير من أجل
التفكير في عالقتك مع هذا الشخص ومآربه.

الفعالية الثالثة ش 
ش 
ما بين المزاح واالعتداء الجنسي
أحداث من الواقع
األهداف :ش 
.1

توضيحش مواقفش الطالبش حولش موضوعش اإليذاءش الجنسيش ش واإلباحية.

.2

أنش يميزش الطالبش بينش األحداثش التيش تعبرش عنش مزاحش واألحداثش التيش تحتويش اعتداءات.

.3

إكسابش الطالبش آلياتش لمالحظةش محنةش اآلخرش واحتواءش ألمه.

.4

تعميقش مفهومش اإليذاءش الجنسيش وتأثيرهش علىش األطراف:ش المعتدش ىش عليه،ش المعتديش والشاهد.

.5

رفعش وعيش الطالبش للقوةش اإل يجابيةش الكامنةش فيش مجموعةش األصدقاءش منش أجلش التصدش يش والحدش ش مش نش 
األحداثش المرفوضةش اجتماعيش اش وأخالقيش ا.

.6

تشجيعش الطالبش علىش التوجش هش لطلبش المساعدةش عندش مواجهةش ضائقةش وجعلهش نمطش تصرش فش دائمش 
لديهم.

سير الفعالية:
القسم األول :العمل داخل مجموعات
يتمش تقسيمش المجموعةش الكاملة ش إلىش مجموعاتش صغيرةش حيثش تتناولش كلش  ش مجموعةش حدثش ا ش معينش ا ش منش خالل ش التطرش قش إلىش 
األسئلةش التالية :ش 
 .1ماش هيش األفكارش التيش تراودكمش عندش قراءةش الحش دش ث؟
 .2ماش هيش المشاعرش التيش يثيرهاش الحدثش فيكم؟
 .3هلش صادفتمش حدثش اش مشابهش اش فيش محيطكمش القريب؟
 .4هلش تمش ش اختراقش خطوطش حمراءش فيش الحدث؟ش اذكروها.
 .5كيفش يمكنش الحدش ش مش نش حاالتش وأحداثش كهذه؟

 .6ماش هوش دورش األصدقاءش فيش حاالتش مش نش هذاش القبيل؟
ش 

يقوم أحد أفراد المجموعة بتوثيق النقاط المركزية التي طرحت خالل الحوار داخل المجموعة.
القسم الثاني :العودة إلى المجموعة الكاملة
يُطلبش  منش مندوبيش المجموعاتش أنش يشاركواش المجموعةش الكاملةش بالحدثش والمضامينش التيش وردتش فيش المجموعة .ش 

من المهم التركيز على النقاط التالية خالل النقاش:
 .1مسؤوليةش كلش ش كخصش بشكلش فرديش أوش كأحدش أفرادش المجموعةش اتجاهش الحدث،ش كمستقبلش أوش كشاهد.ش 
 .2دورش حرش اسش الحد:ش فحصش ماهيةش الدور ،ش المواقف ،ش المعضالت ،ش الفرص ش والصعوبات.ش يجبش التشديدش علىش 
الفرقش بينش الوكايةش واإلنقاذ.
 .3تمييزش وتعميقش مفهومش اإليذاءش الجنسيش  ش واالباحيةش فيش كبكةش اإلنترنت:ش أمامش كلش  ش حاسوبش يجلسش كخصش لديهش 
مشاعرش مثلّش تمامش ا.ش يجبش التشديدش علىش احتواءش اآلخر.ش ماش الش أقبلهش لنفسيش الش أقبلهش لآلخرين .
هذاش الدور؟ش كيفش تتصرفونش إذاش ماش 
ش 
 .4دورش حرش اسش الحدش ش فيش التطبيق:ش كيفش نطبقش ذلّ؟ش ماذاش نحتاجش كي ش نؤدي ش 
طُلبش منكمش أنش تؤدواش هذاش الدور؟
ش 
تلخيص وتطبيق:
يجبش تلخيصش الرسائلش األساسيةش التيش وردتش خاللش النقاش،ش مثال :ش 


المشاعرش التيش  ُش ذكش رت.



أفكار ش وصراعات ش وتخب طات ش ظهرت ش لدى ش مجموعة ش األصدقاء :ش الصداقة ،ش الوكاية ،ش التبليغ ،ش خيانةش 
الصديق،ش كشفش األسرار،ش ثمنش الكشفش عنش الضائقة...



السيرورة ش الموازية ش ما ش بين ش المعتدش ى ش عليه ش وكلش  ش مش ن ش هو ش قريب ش منه ش (األصدقاء ش المقرش بين ،ش المشاهدين،ش 
األهل،ش المعلمين)،ش أيش أنش ش مشاعرش المعتدش ىش عليهش وأفكارهش وتخبطاتهش قدش تكونش مشابهةش جدش اش للمحيطينش به.



التمييزش بينش ماش هوش إيذاءش جنسيش وماش هوش ليسش كذلّ.



التزودش بمعلوماتش حولش هذهش الظاهرةش قدش يسهمش فيش اتخاذش مواقفش أوش حتىش فيش منعها.



الحديثش حولش  ماش ينقصهمش لكيش تكونش لديهمش القوةش والثقةش للمشاركةش كيش يستطيعواش منعش اإليذاء .ش 

ملحق الفعالية  -األحداث
الحدث األ ّول:
ليلى هي طالبة في الصف الحادي عشر .لقد حصلت على دعوة لحضور حفلة ح ّناء ابنة الجيران العزيزة .لقد أشارت
الدعوة إلى أن الحفلة ستقام في قاعة مغلقة ،ولن ُيسمح بدخول الرجال .سعدت ليلى وقررت أن تختار فستانا دون أكمام
ويكشف قليال على ظهرها ،وذلك ألنها كانت واثقة من عدم وجود رجال داخل القاعة .شاركت ليلى في سهرة الحناء
وفرحت كثيرا حيث حصلت على الكثير من اإلطراءات ،فقد كان الفستان يليق بها جدا.
عندما حضرت ليلى إلى الصف في صباح اليوم التالي اكتشفت أن إحدى المدعوات قامت بتصويرها وهي ترقص في
الحفلة ،وأرسلت الصورة إلى ابنة عمها وهي زميلة ليلى في الصف ،فقامت األخيرة بإرسال الصورة إلى مجموعة ال
 WhatsAppالتابعة للصف مع كتابة تعليق " فستان ليلى بجنن".

الحدث الثاني
سعاد طالبة محجبة ،وهي في الصف العاشر ،ومتم ّيزة في دراستها وأخالقها .تعرّ فت سعاد على شاب من خالل ال
 ،Instigramحيث أصبحت تتح ّد ث معه بشكل يومي .قام الشاب بتعريف نفسه باسم مستعار وانه يقطن في إحدى البلدات
المجاورة .خالل إحدى المحادثات ،طلب الشاب من سعاد أن ترسل له صورتها الشخص ّية دون حجاب ،وبعد أن أل ّح عليها
كثيرا نجح في إقناعها بذلك .بعد فترة من الزمن اكتشفت سعاد أن عليها االبتعاد عن الشاب ،وقرّ رت قطع عالقتها معه.
عندما أخبرته بذلك ه ّددها بنشر صورتها على مواقع التواصل االجتماعي.

الحدث الثالث
دخل طالب الصف التاسع إلى الغرفة المعدّة الستبدال المالبس في المدرسة من أجل االستعداد لحصة الرياضة .خلع
سمير بنطاله كي يرتدي مالبس الرياضة ،فقام خالد بالتقاط صورة له .أخذ األوالد يتج ّمعون حول خالد ويضحكون على
صورة سمير ،عندها الحظ سمير ما حدث ،وطلب من خالد أن يمحو الصورة .رفض خالد وأرسل الصورة إلى مجموعة
ال  WhatsAppالتابعة للصف.

