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لىإلى أبنائكم، و أيها اآلباء: حان الوقت أن تستيقظوا وتنتبهوا  وتباُدل ، ةاإلباحيالمواد  مخاطر ا 
 الرسائل الجنسية

 لكورنأراندي 
 

 يسمحوا أرادوا أنإن  إنهمآلباء قلت  لأتحدث في كنيستي منذ عدة سنوات عن الطهارة الجنسية،  بينما كنت  
، "التابلت"، من خالل أجهزة الحاسب اآللي، أو غرفهم الخاصة ودون قيود مناإلنترنت  بالدخول إلى ألبنائهم

أن المحمولة، أو أي جهاز آخر، فربما عليهم أيًضا أن يشتروا اآلالف من المجالت اإلباحية، و  أو الهواتف
 .هذا عن ذاك في شيء   فال يختل !"تتطلعوا إليهاأبنائهم، قائلين لهم: "إياكم أن  مالبس سوها في خزاناتيكد  

نت بدخول اإلنتر تحذيري لآلباء من السماح ألبنائهم  أزعجها، مخِلصةمؤمنة  رسالتي، جاءتني أم   مت  بعد أن قد  
 دون مراقبة أو إشراف.

وأنا أثق به! ح اإلنترنت من غرفته، بتصف  بني ال أسمحإنني هذا.  قلتَ  ق أنكَ : "ال أصد  قائلةت حديثها بدَأفقد 
 ".صالح   هو ولد  

 تحترمينتظنين أنك  إنك: اآلنهذا وأقول لك فيما مضى صبًيا في الصف السابع.  كنت  لقد ها: "أجبت  حينئذ 
في أمان تكون حياته  ربما إن أعطيته مسدًساتنصبين له فًخا كي يسقط فيه. بهذا به، لكنك  حين تثقينابنك 
 اإلنترنت".يد ميه إلى تسلِ من أن  أكثر

إلباحية. مشاهدة المواد ااآلثار المدمرة لجيًدا إن كان هذا يصدمك، وتعتبره مبالغة، فإنك ببساطة ال تدرك 
في المواد اإلباحية  مشاهدة ت َعدلكن أيًضا الفتيات، الذين و  الصبيانيما األبناء، وال سالغالبية العظمى من 

حياتهم، بل  بهذا رينسيدمنونها، مدم  سيشاهدونها، سواء دون قصد أو عن عمد، وكثيرون منهم متناول أيديهم 
 أيًضا زيجاتهم المستقبلية. يدم رون األحيانفي كثير من و 

. يقول الكتاب المقدس إن نفسه من أعماق الجحيم آتية"، هذه كذبة من مشاهدة المواد اإلباحية ضيرال "
 بناتنا وأبناءنا. نخسر إننان يبتلعه، ولألسف، إبليس يجول كأسد زائر، ملتمًسا مَ 

. متدي نين متعصبين ردود أفعال مباَلغ فيها صادرة عنوكأنها  واإلنذارات التوقعاتلسنوات عديدة، بدت هذه 
اإلباحية متاًحا من خالل باحثين مشاهدة المواد التأثير السلبي ل حولمن المعلومات  سيل   ًرا، صارلكن مؤخ  

بعنوان: "عشرة  مقااًل م  2013للرجال في عام  GQ Magazineية )بل وقد نشرت مجلة نر علمابارزين ومصاد
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ثين، حتى من منظورهم غير من الباح عن مشاهدة المواد اإلباحية"(. يقر كثير   تخليكأسباب تدعو إلى وجوب 
 كتبادل الرسائلدمانية، والسلوك اإلباحي للمواد اإلباحية اإل ةمبكر ض األطفال في سن تعر  ، بأن المسيحي
رسال صور شخصية مثيرةأي الجنسية )  .في أضرار شديدة لهم يتسبب( جنسيًّا التقاط وا 

: لماذا صار اإلباحيةكالتالي: " 2016، في إصدار شهر أبريل لعام Time Magazineكان عنوان غالف مجلة 
ا ذط هسل   "ي عن هذا؟من أنصار التخل   المواد اإلباحية على اإلنترنت مشاهدة معتادينالشباب الذين نشأوا 

 الرجال تواجه عالقاتالضوء على المشكالت الجنسية الواقعية التي  ديني،أساس  لهالمقال الطويل، والذي ليس 
مع امرأة بسبب ما  فعلي  بلقاء جسدًيا  )مثل عدم مقدرتهم أن ي ثاروااإلباحية  المواد مشاهدة معتادينالذين نشأوا 

 (.المخ وكيفية عمله فعلته اإلباحية من تغيير في كيمياء

لتَ شر مؤخ  ن  الدعائي لمقال  العنوانتغريدة تحوي هذا  New York Timesمجلة  نشرت  منحخطوة  ًرا: "كلما أج 
في سن ( عن ازدياد تأثر األطفال Brian X. Chenا أفضل". كتب برايان شين )أبناءك هاتًفا ذكًيا، كان هذ

 الجنسية، قائاًل: وتبادل الرسائلاإلباحية المواد ب أصغر

من جهة  تعليمات السالمة عنكتاًبا  تالتي كتب -( Ms. Weinbergerالسيدة وينبرجر ) تقال
 The Boogeyman Exists: And He’s in Your Child’s" اتف الذكية واإلنترنت بعنوانالهو 

Back Pocket:على  دراسةإنها قد أجرت  -"[ موجود، في جيوب أبنائكم الوحشإن " " ]أي
أن تبادل الرسائل الجنسية  ألف طفل في األشهر الثمانية عشر األخيرة، واكتشفت سبعين
يبلغ األطفال حين  تبدأاإلباحية  الموادوأن مشاهدة الصف الخامس،  من ،في المتوسط يبدأ،

 دية عشر.عمر الحا فيتقريًبا اإلباحية  المواد إدمان بينما يبدأنية أعوام، سن ثما

الممارسة واسعة يدور حول ( ببحث Hanna Rosinروزين ) حّنة استشهدت، The Atlanticوفي مقال لمجلة 
 الجنسية: لتبادل الرسائلاالنتشار 

ثانوية في شرق تكساس، على سبيل  حكومية جريت على سبع مدارسحديثة أ  في دراسة 
في  ألنفسهمًرا عارية رسلوا صو الب السنة األولى والثانية قد أمن ط %28المثال، و جد أن 

 إرسال صورة آخر قد طلبوا من شخص   %31ليكتروني، وأن رسالة نصية أو عبر البريد اإل
ة جنسية، لكن كانت إرسال رسال في نسبةمًعا والفتيات  الصبيانى تساوَ ...  لنفسهعارية 

 قد ط لب منهن. %68 — ب منهنطلَ من ي  الفتيات أكثر 
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رحلة اإلعدادية، مدينة لوس أنجلوس دراسة عن طالب الم باحثون في... في هذا العام، نشر 
رسائل  بإرسالقاموا ن مرة لدى مَ  2.3بنسبة  يزيدمنها أن احتمال ممارسة الجنس ن بي  تَ 

 لم يفعلوا هذا.أكثر ممن  جنسية

من أب أو أم  دون أن يتلقى مكالمة هاتفيةتقريًبا أخبرني صديق يعمل ضابط شرطة بأنه ال يمر أسبوع 
تقط ، ألن صديًقا الفي كل أنحاء المدينةكل المدرسة أو  في مابنتهصور عارية ال بسبب اكتشاف ينمضطرب

 الناجم عن هذا تلك الصور، كما ال يمكن محو الخزي سحبال يمكن البتة ها. سلها صورة أو التقطتها هي لنف
 من الذاكرة.

، وهو ضابط أمن مدرسي في المنطقة التي أسكن فيها، (John Rasmussen) موسينأوضح الضابط جون راس
اإلباحية،  ة الموادجنسية أو مشاهدالرسائل ال لتبادلالتأثيرات المدمرة حول أنه كثيًرا ما يتحدث مع العائالت 

 أبناءً ' أنشأتعائالت مؤمنة  في ترب واي هذا أكتشف أن الشباب المتورطين ف كثيًرا ما كنت  . "ال حدود لهاوالتي 
 ".'صالحين

األطفال غالبية  سيتجولخمسة وعشرين عاًما أن يوًما ما  ذهم منقوا البتة إن أخبرت  لم يكن اآلباء المؤمنون ليصد  
هم في الفصل، بينما من زمالئعارية  واستقبال صورالمواد اإلباحية،  مشاهدةح لهم يصغير الحجم سيت بجهاز  
 في الكنيسة. ين، أو جالسأِسر تهمفي بينما هم الواجب المنزلي، أو  ونيعمل

في قسم معه العاملين والضباط اآلخرين  ،(Donald Lowe) دونالد لوي الرائدث روزين كيف تحد  حّنة  تشرح
 الجنسية: تبادل الرسائلاألطفال عن عواقب  مع ،مقاطعة لويزاشرطة 

على موقع انستجرام، ألنفسهم منشورة الذين لديهم صور  األطفالمن  لوي لكل  الرائد فريق  أوضح
العواقب القانونية الوخيمة ألفعالهم. فإن حيازة أو إرسال  ،المحمولة على هواتفهم أو موجودة

 تندرج تحتيمكن أن  — لك كانت صورة شخصية إنتى ح — قاصرصورة عارية لشخص 
م ربما أنه لهم أوضح كماإلباحية. ا المختصة بمشاهدة األطفال للمواد قوانينال فيجناية ال فئة

يجلسون نضمام إلى الجيش، أو أو يحاولون اال ،عن وظيفة ونيبحثبعد عشر سنوات من اآلن س
 هذهب ابتزازهم شخصمن جديد؛ بل وربما يحاول  الصورتظهر هذه مع عائالتهم في الكنيسة، ف

 الصور.

فقط بجملة االبتزاز مراًرا وتكراًرا. يبدأ ابتزاز  مخططات نشهديقول الضابط راسموسين: "على صعيد محلي، 
جنسيًّا بشكل كبير، لكن يتم يعتبر الغالبية هذه الصورة األولى مثيرة  الربما و . 'فقط أرسل لي صورة واحدة'
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 ثم تلي هذا الطلبات القهرية، من قبيل:. أحد  التالعب بالطفل باستخدام مشاعر الخزي والخوف من أن يكتشفها 
ال سأرسل الصورة إلأرسل لي ال' أريد أن ألتقي 'سريًعا إلى: أن يتطور  لهذا . يمكن'ى أصدقائك وعائلتكمزيد وا 

ال بك كي   ".'جميع الصور سأنشر.... )فعل جنسي(، وا 

م، أجد أن هذه المعلومات، واإلحصائيات نكسن الثانية عشر. ونظير كثيرين م، أكبرهم في صبيانلخمسة  د  أنا جِ 
أيًضا.  المواد اإلباحية، بل الفتيات ن يشاهدونمَ  الصبيان وحدهم همليس  أنالمتصلة بها، مرعبة. )وتذكروا 

في إرسال صور غير الئقة(. الحقيقة هي أنه إن كان لديك أبناء في المدرسة أو  وحدهن الفتيات ال تتورطكما 
 ، فإن بعض زمالئهمهايأو يشتركون ف لهذه الممارسات ن كانوا ال يتعرضون هم أنفسهمأكبر عمًرا، وحتى إ

 .همسنوات، سيزداد عدد، وبمرور الحتًما متورطون

 أن يفعلوا؟ القلقينآلباء يمكن لماذا 

 .أن تحمي أبناءكبكن مدرًكا لمسؤوليتك  .1
، ، أو وحدة تحكم في ألعاب اإلنترنت"تابلت"هاتف، أو في متناول يديه لديه هاتًفا ذكًيا أو  لكيمإن كان طفلك 
ل؟ أليس هذا بمثابة الحق في التدخّ  . كوالد، ربما تتساءل: "هل لدي  عرضة لهذا الخطر ، فهوأو حاسب آلي

ن في حين يكونو  يجريفي حياة أبنائك، وأيًضا ما  يجري، وأن تعلم ما وظيفتك أن تتدخل تقتضيتطفل؟" 
، وتشعر سير سريعطريق  بالقرب منتقف  كنتَ أن تحميهم، كما لو  عليكمدرسة. في المنازل أصدقائهم أو 

 : "ابتعدوا عن الطريق".لهم بإلزام أن تحيطهم بذراعك وتقول

على هاتفهم الشخصي، باإلضافة إلى كما أبنائ لحصولتحتاج أنت وشريك حياتك أن تقررا السن المالئم 
وهم  أبنائهم في االطمئنان على الذين يرغبونالهاتف، حين يحصلون عليه بالفعل )بعض اآلباء هذا ات إمكاني

 نة(.معي  ويرسل الرسائل ألرقام  ،المكالمات لهم هاتًفا فقط يجري اشترواقد  بالخارج

 .اإلباحيةمخاطر  عن التحدث معهماآلن في من ابدأ  .2
التحدث  في كبرى فائدة تكم ن، مبكرة أكثر من ذي قبل بالمواد اإلباحية في سناليوم  ألطفالا في ضوء تأثر

كتاب وأوصوا ب، أحترمهممن اآلباء الذين  استخدم كثير  تظن.  مما أكثرما رب — في وقت مبك ر  مع أبنائك 
"Good Pictures, Bad Picturesكريستن ة" للكاتب ( أ. جينسونKristen A. Jenson )مع أبنائهم  في الحديث

وعملية لألطفال  إيجابيةمة ألعمارهم )أيًضا يقدم الكتاب خطوات وصياغة مالئبأسلوب  ،عن مخاطر اإلباحية
حين يتعرضون عن غير قصد لصور غير الئقة(. بإمكان المراهقين األكبر عمًرا أن يستفيدوا من المصادر 

انظر مقالي بعنوان الخدمات )على سبيل المثال،  من خالل الكثير منة المتاح، و قة بالطهارةالكثيرة المتعل
( Gresh Dannahدانا جريش )، ومقال www.epm.org/guidelines"إرشادات للطهارة الجنسية" في موقع 

http://www.epm.org/guidelines
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/for-purity-to-secrets-7www.purefreedom.org-بعنوان "سبعة أسرار للطهارة لكل فتاة مراهقة" في موقع 

girl/-teen-every.) 

 أم  لصبيان. كتبت بشكل مستمرة فحسب، بل األحاديث مرة واحد تجروا هذهه ينبغي أال كن مدرًكا أيًضا أن
أن غالبية  وعنالموضوع،  هذااآلخر عن  تلو اأدرك ضرورة أن أجري مع أبنائي حديثً  الكلمات التالية: "صرت  

 ".غالبية المجتمع يصارع معهبل و ، هذا األمرأصدقائهم سيصارعون مع 

 .واضحة في عائلتكمحدَّدة و  تعليماتضع  .3
الذكية )مع إدراك والهواتف و"التابلت"، أجهزة الحاسب اآللي، لمواد اإلباحية ومراقبة لحجب ابرنامج  بتثبيتقم 

 لالطالع على خيارات متنوعة. ضع www.epm.org/filtersال يمكنه حجب كل شيء(. انظر  أن هذا البرنامج
، خارج الغرف الخاصة أيًضا الهواتف وهذا يشملفي منزلك بشأن إبقاء األجهزة اإلليكترونية،  وفع لها قوانين

باب " حيث يضع الجميع، بما في ذلك الوالدين، هواتفهم حين يدخلون من رف)لدى بعض العائالت "سلة" أو "
 من المنزل.مزدحمة لحاسب اآللي والتلفاز في أماكن (. طالب بأن تظل أجهزة االمنزل

 .لنجاسةخراب وتعاسة اعن و ، ونعيمهاهارة ع أبنائك عن المكافآت العظيمة للطتحدث م .4
من أفضل األشياء كيف أن الجنس هو و داخل إطار الزواج.  ماَرسي  يمكن أن  دالجي  أن الجنس  كيف أخبرهم

له اهلل. يقدم  عي نهع من السياق الذي نتزَ حين ي   — ثرها تدميًراوأك —يصير من أسوأها  هلكن التي خلقها اهلل؛
عن مخاطر  األبناء، أساًسا رائًعا للحديث مع من سفر األمثال 7-5األصحاحات الكتاب المقدس، وال سيما في 

 "(.The Purity Principleكتابي بعنوان " مع أبنائهم الذين في سن المراهقة بعض اآلباءقرأ ) .النجاسة والشهوة

ن حياتهم ومستقبلهم على المحك. ليت  المؤمنين يستجيبون لدعوة اآلباء هذه حرب نخوضها ألجل أبنائنا، وا 
 بوهم في أفراح الطهارة.أن يحموا أبناءهم، ويدر  لهم الرب 

 

 

 ".Eternal Perspective Ministriesباالتفاق مع هيئة " تمت ترجمة ونشر هذا المقال
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