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تقدمي

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد،
املنقولة جنسيًا بشكل عام، ومرض  األمراض  فإن مشكلة 
يف  نفسها  تفرض  حمدد،  بشكل  )اإليدز(  املكتسب  املناعة  نقص 
املجتمعات املبتالة هبا عىل الصعد الطبية واالجتامعية واالقتصادية 

والنفسية واألخالقية. 
مأمن  يف  زالت  ما  واإلسالمية  العربية  املجتمعات  أن  ومع 
جمتمعات  يف  بانتشارها  قورنت  ما  إذا  اآلفات  هذه  من  نسبي 
من  والبصرية  الرؤية  عنا  حيجب  أال  جيب  ذلك  أن  إال  أخرى، 
هبذه  لإلصابة  باستمرار  معرضة  جمتمعاتنا  يف  الشباب  فئات  أن 

األمراض، نظرًا ألنامط احلياة والعوملة يف التنقالت والثقافات. 
ويرى الدارسون هلذه الظاهرة العاملية أن الركون إىل االعتقاد 
هذه  من  شبابنا  ستحمى  واالجتامعية  الدينية  قيمنا  بأن  السائد 
الفاعلة  الوقاية  معايري  إمهال  إىل  إال  يؤدي  لن  املحدقة  األخطار 
واستشعارًا  القناعات،  هذه  من  وانطالقًا  وجمتمعاتنا.  لشبابنا 
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لثقل املسؤولية، فقد أخذت كوكبة من العاملني املتطوعني ذوي 
االلتزام واخلبة والعلم، زمام املبادرة يف العمل التطوعي املخلص 
الدؤوب، منذ عدة أعوام، وأرست دعائم برنامج ) وقاية الشباب 

من األمراض املنقولة جنسيًا واإليدز (.
يقف  العاملني  من  ة  اخلريرّ الكوكبة  هلذه  الريادة  موقع  ويف 
تشخيص  يف  الطويلة  اخلبات  ذو  القضاة،  احلميد  عبد  الدكتور 
العاملي  االحتاد  به  سعد  الذي  واألمصال،  اجلرثومية  األمراض 
للجمعيات الطبية اإلسالمية،  مديرًا ومرشدًا هلذا املرشوع الكبري 

يف املنطقة العربية كلها. 
ة املعطاءة هلذه اجلهود بإعداد املئات  وقد ظهرت الثامر اخلريرّ
من القادة املحليني يف مشارق البالد العربية ومغارهبا، وتأهيلهم 
من خالل فعاليات هذا البنامج ليصبحوا روادًا للتثقيف والوقاية 
يف جمتمعاهتم  املحلية؛ مدارس وجامعات وأندية شبابية ومساجد 
وغريها، يف فعاليات وجهود دؤوبة خملصة واعية، ستؤيت ثامرها 
لتكون  وجمتمعاتنا  شبابنا  حتصني  يف  ورعايته  اهلل  بتوفيق  ة  اخلريرّ
نامذج مرشقة حتتذي هبا البرشية بأرسها يف السعي ملجاهبة املرض 

والرض والبؤس يف هذا العامل. 
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هذه  يكلل  أن  وخري،  ومعرفة  علم  كل  مصدر  اهلل  داعني 
اجلهود بتأييده وتسديده وجيعلها خالصة لوجهه الكريم. 

الدكتور علي اأحمد م�ضعل
الـمـديــر الـــتنــفيذي 
لالحتاد العاملي للجمعيات
FIMA الطبية اإلسالمية
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مقدمة

ر  قدرّ والذي  فسوى،  خلق  الذي  العاملني،  رب  هللِ  احلمُد 
وما  األعني  خائنة  »يعلم  خيفى،  وما  اجلهر  يعلُم  والذي  فهدى، 
كفروا  الذين  ثم  والنور  الظلامِت  جعل  »الذي  الصدور«،  ختفي 
للعاملني  رمحًة  املبعوِث  عىل  والسالُم  والصالُة  يعدلون«،  برهبم 
باليافعني  اهتم  الذي  االخالق،  ملكارم  وإمتامًا  للبرشية  إسعادًا 
االمة  حاِضُ  ألهنم  خريًا،  هبم  وأوىص  إهتامم،  ام  أيرّ والشباب 

ومستقبلها، وبعد..
ر اهللُ يل ان اطرِّلَع عىل مشكلٍة كبريٍة عابرٍة للقارات،  فقد َقدرّ
الناس،  أعني  له وال هدير، خافيٍة عن  ظاهرها هادئ الضجيَج 
الشباب،  ُكلرّهم من  او  ُجلرّهم  رغم أن ضحاياها بمئات املاليني، 
هذا  يف  الكثرية  وأبحاثي  الواسعة  العلمية  مشاركايت  وبسبب 
بحجم  ومعرفتي  واألوبئة،  باجلراثيم  ختصيص  وبحكم  املجال، 
هذه املشكلة، وألن العامل أصبح قرية صغرية، حيث فاضت علوم 
االنرتنت،  بعضها من خالل  الشعوب ومعارفهم وعاداهتم عىل 
العريب واإلسالمي مايزال األقل عرضًة ومعاناًة من  وألن عاملنا 
هذه املشكلة، وألن شبابنا يف مرمى السهام، ودائرة االستهداف، 
تارًة من شياطني اجلن وتاراٍت من شياطني اإلنس الذين يسعون 
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يف األرض فسادًا. يستغلون غضاضة عود الشباب وقلة خبهتم 
ون هلم السمرّ بالدسم. وفوراَن عواطفهم،..... فيدسرّ

بسبب كل ما تقدم ، وجدُت لزاما عيلَّ “ألن الرائد ال يكذب 
“مرشوع  املرشوع  هذا  فكان  شبابنا،  وقاية  همرّ  أمحل  أن  اهله” 
العامل  املنقولة جنسيًا وااليــدز” يف  الشباب من األمراض  وقاية 
للجمعيات  العاملي  االحتاد  مشاريع  كأحِد  افريقيا  وشامل  العريب 
الطبية اإلسالمية، وأن أعمل ليَل هنار مع أعضاء الفريق لتوعية 
الشباب ووقايتهم، فكانت خرَي وسيلٍة وأفضلها هي رفُع مستوى 
مٍة بالصور  التقوى والوعي الديني، بطريقٍة علميٍة صحيحٍة مدعرّ
واإلحصائيات الدقيقة واحلقيقة العلمية املجردة. إرضاًء هللِ أوالً 
هي  لذلك  احلتمية  والنتيجة  وطهارهتم.  عفافهم  عىل  حفاظًا  ثم 

ُبعٌد عن األمراض وكسٌب للصحِة وحفٌظ للعفِة والكرامة.
تغلنَي معنا هبذا املرشوع -بحمد اهلل-  ِفنَي وامُلشرّ وألن عدد امُلثقِّ
البد  كان  اهلل،  باذن  قريٍب  عام  باآلالف  وسيكون  كثريًا،  أصبح  قد 
املنبثقة  التعليامت  بنية إجياد منظومٍة من  القواعد،   من وضع بعض 
من رشعنا احلنيف وذلك لضبط عملية التثقيف اجلنيس، لنلتزم هبا 
ِفنَي. لنصل اىل أحسن النتائج وأفضل درجات األجر والثواب. كُمَثقِّ

هلذا كانت فكرُة هذا امليثاق األخالقي للعاملني يف التثقيف 
فات الغيورات عىل نجاح  امُلَثقِّ اجلنيس، والتي جاءت من إحدى 
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هذا العمل وديمومته يف امليدان، يف جٍو من رضوان اهلل وتوفيقه، 
ُل عىل العاملني يف  علرّنا نكون ممن قيل فيهم “إن شآبيب الرمحِة تتنزرّ

ميادينهم قبل أن تتنََزَل عىل العاكفني يف حماريبهم..”.
بعد  الفريق،  هذا  يف  عضوًا  ُيصبح  الذي  اجلنيس  ف  وامُلَثقِّ
املريب  موقع  يف  يغدو  والدورات،  التدريب  من  قسطًا  يتلقى  ان 
والقدوة واملثال الذي حُيتذى من ِقَبِل الفئة املستهدفة من اليافعني 
مشاكلهم،   وحل  الشباب  هبمِّ  مسكونًا  يكن  مل  فإن  والشباب، 
وعىل قدٍر كبرٍي من االلتزام واالطالع والوعي، فلن يكون ذلك 

ف املطلوب. املعلم وامُلثقِّ
هو  اجلنيس  بالتثقيف  للعاملني  األخالقي  امليثاق  وهذا 
حصيلُة خباٍت طويلٍة لعاملني  يف امليدان، وبتخصصاٍت خمتلفٍة، 
آملني أن ُنحسن االلتزام به، لننال من العمل أحسنه وأصوبه ومن 

األجر أوفره وأعظمه.
واهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال.

الدكتور عبد احلميد الق�ضاة
املدير التنفيذي للمرشوع

االحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية
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متــهيـد

إن املتتبع حلال شباب األمة يأملُ ملا يتعرضون له من مثرياٍت 
جنسيٍة ليست ذات قيمٍة أو هدٍف إنسايٍن أو تربوٍي أو أخالقٍي. 

التي دأبت عىل بث الكثري  ومع تزايِد وتنوِع وسائِل اإلعالِم  
البطالة والفقر بني فئات املجتمع املختلفة  انتشار  من السموم، ومع 
بدأت تتفشى عادات سلبية بني الشباب، مبعثها بال شك تغري فكري 
الدينية،  الشباب  ومعتقدات  ثوابت  يف  ليؤثر  يمتد  أن  خُيشى  ثقايف، 

تلك التي ُتعد بمثابة خط الدفاع احلصني عن شباب األمة.
ارتباطًا  ترتبط  الذكر  آنفة  السلبية  والعادات  املامرسات  وهذه 

وثيقًا بالثقافة اجلنسية.
بالغًا،  اهتاممًا  اجلنسية  الرتبية  بموضوع  اإلسالُم  اهتم  وقد 
وكان سبرّاقًا إىل كل ما هو ضورٌي ومفيٌد لإلنسان، ناهيًا عن أي 
ٍة أمام الصغري أو الكبري. وقد كشف علُم النفس احلديث  ممارسٍة خملرّ
رضيعًا–  كان  وإن  –حتى  الطفل  أمام  املامرسات  هذه  وقوع  أن 
يرتبُط باالستثارة املبكرة التي حتدُث لبعضهم، كام أن حترش بعض 
األطفال باآلخرين كان نتيجة رؤيتهم املبكرة لعالقة جنسية، ولو 
يراه  ما  ُن  وخُتزِّ تلتقُط  الطفل  لدى  الالوعي  فذاكرُة  والَدهيم.  بنَي 
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املناظر، حتى ال  ملثل هذه  الطفل  ُض  تعرُّ ُيُظر  الوالدة. هلذا  منذ 
يكون عرضًة الستثارة جنسية مبكرة، ال ُتمد عقباها.

فمن  ورضورٌة،  واجٌب  هي  القويمة  اجلنسية  الرتبية  إن 
ومن  رشعي،  حكٌم  عليها  ترتَب  إذا  واجٌب  هي  الدينية  الناحية 
الُعقد  من  خاليٍة  سليمٍة  تربويٍة  لنشأٍة  رضورٌة  هي  النفسية  الناحية 
والتشوهات النفسية واألمراض اجلسدية. ووجوُب الرتبية اجلنسية 

يستمد رشعيته من ثالثة أمور:
اقرتابه  عند  الُغسل  بأحكام  الناشئ  تعريف  رضورُة  أوالً: 
من سن البلوغ؛ ملا يرتتب عىل ذلك من صحة أدائه ملا هو مكلٌف 

به من العبادات.
املرشوعة  العالقة  آداب  عىل  ف  التعرُّ رضورة  وثانيًا: 
كقوله  الربانية،  التوجيهات  عىل  بناًء  الزوجني،  بني  وحدودها 

ائائ    ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   نثۅ    تعاىل: 
ۆئمث)البقرة  ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ  

ڈ   ڈ   ڎ   نثڎ   وجل:  عز  وقوله   ،)223
عليه  يوسف  قصة  هذا  إىل  أضف   .)187 )البقرة  مث  ژ  ژ  
السالم وامرأة العزيز، وقصة قوم لوط، وغري ذلك الكثري مما ورد 

. ذكره يف كتاب اهلل، وسنة رسوله
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العالقات  من  اإلسالمية  الرشيعُة  مته  حرَّ بام  يتعلق  ثالثًا: 
الزنا وفعل قوم لوط، والسحاق، وكذلك جريمة  اجلنسية، مثل 
النصوص  أن  كام  ذلك.  من  بيشء  اآلخرين  اهتام  وهي  القذف: 
اجلنسية  بالثقافة  املرتبطة  والقضايا  التوجيهات  عرضت  التي 
واألدب،  احلشمة  غاية  يف  مجيعًا  لكنها  متعددٍة،  بصيٍغ  جاءت 
البعد عن  استخدام أي لفٍظ مبتذٍل؛ يؤذي السمع أو  بعيدًة كل 

خيدُش احلياء.
إنَّ مفهوم الرتبية اجلنسية، أو الثقافة اجلنسية، من وجهة نظٍر 
رشعيٍة، مشتَمل عىل كل ما تضمنته النصوص الرشعية من أوامر، 
أو نواٍه، أو معلومات؛ لبناء قناعاٍت، أو إصدار أحكاٍم حول هذه 
اجلوانب الثالثة. وُيقصُد هبا تعديُل سلوِك الناس جتاه هذه األمور، 

بام يتفق مع املقاصد الرشعية.
ولقد جاءت األمور السابقة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمجموعة 
من القيم التي اقرتنت هبا وزادهتا أمهية وقدسية، أال وهي: طلُب 
عائشة  عن  جاء  وقد  العبادة.  وصحُة  واخللُق،  واحلياُء،  العلم، 
نساَء  اهللُ  “رحم  قوهلا:  األنصاِر  نساء  مدحها  يف  عنها  اهلل  ريض 
األنصاِر مل يمنعهنَّ احلياُء أن يتفَقهَن يف الدين” )صحيح مسلم(.
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م�ضروع وقاية ال�ضباب من الأمرا�ض املنقولة
جن�ضيًا والإيدز

عملية التثقيف اجلنيس إنام هي منظومٌة أخالقيٌة مهنيٌة، قبل 
أن تكون عملية تعليمية، جيب أن تؤدى عىل أهنا نوٌع من العمل 
ة واالهتامم؛ حتى ُتؤيت  الصالِح بحرٍص وحذٍر، ويف جٍو من اجِلديَّ
القواعد  من  جمموعٍة  عىل  التوافق  من  البد  كان  هنا،  من  أكلها. 
الثقافة،  هذه  نقل  عىل  القائمني  حتكم  أن  جيب  التي  األخالقية، 
وتعليمها لآلخرين، سواء أكانوا من فئة األطفال، أم الشباب، أم 

املسؤولني عن تنشئِة اجليل وتربيته.

التعريف:
هو أحد مشاريع االحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية 
جنسيًا  املنقولة  األمراض  من  الوقاية  هبدف  والتثقيف؛  للتوعيِة 

واإليدز يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

الروؤية:
كيف  يعرُف  الذي  واملبادر،  املثقِف  الشباب  من  جيٍل  إعداد 

حيمي نفسه وغريُه من األمراض املنقولـة جنسيًا واإليدز.
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الر�ضالة:
املنقولة جنسيًا  الشباب من األمراض  نسعى يف مرشوع وقاية 
واإليدز إىل نرش ثقافة العفِة والطهارِة بني الشباب، باستخدام مجيع 
يف  اليقُع  وطاهٍر  عفيٍف  شباٍب  إلجياِد  املتاحة،  املرشوعة  الوسائل 

الرذيلِة ومستنقعات االنحالِل.

الأهداف العامة:
يسعى املرشوع إىل حتقيق األهداف التالية: 

القادرة  امللتزمة،  الشبابية  القيادات  تأهيُل جمموعٍة من   -1
التخصصات  خمتلف  من  والتأثري،  التوجيه  عىل 
واإلسالمي؛  العريب  العاملني  يف  والدول،  واجلنسيات 
يف  والشباب  لليافعني،  اجلنيس  التثقيف  بمهمة  للقيام 

خمتلف مواقعهم.
متطلبات  تسهيل  إىل  هتدف  التي  اجلمعيات  إنشاء   -2
االنحراِف  خماطر  من  للوقاية  وسيلٍة  باعتباره  الزواج 

والشذوذ اجلنيس، ودعمها.
وبحوٍث  دراساٍت  من  شاملٍة  معرفيٍة  قاعدٍة  تكويُن   -3
مرتبطٍة بموضوِع التثقيف اجلنيس، كاألمراض اجلنسية 
املعرفة  نرش  أجل  من  الخ؛  والعنوسة...  والعقم 
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والقضاء عىل اجلهل يف هذه املجاالت.
حماربة الرذيلة واالنحالل اخلُلقي بني شباب األمة.  -4
غرس قيم العفِة والطهارِة واحلياء بني شباب األمة.  -5

الوعي  لنقل  الشباب  من  رشحيٍة  أكب  إىل  الوصول   -6
مجيع  باستخدام  أخالقٍي،  منظوٍر  من  اجلنسية  بالثقافة 

القنوات والطرق الرشعية املتاحة.
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تعريفات

يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية، حيثام وردت يف هذا امليثاق، 
املعاين املوضحة إزاء كل منها، ما مل يدل السياق عىل غري ذلك.

امليثاق الأخالقي:
والسلوكيات  األخالقية  املبادئ  تتضمن  مدَونٌة  وثيقٌة 
بمقتضاها  والعمل  ومتُثلها  هبا،  اإليامن  يتوجب  التي  هبا  املرتبطة 
عيًا. ويرتتُب عىل  من ِقبِل العاملني يف هذا املجال مهنيًا كان أو تطورّ

خمالفة مواد هذا امليثاق إثُم خيانِة األمانِة، وما يرتتب عليها.

املدرِّب: 
هو الشخُص املؤهُل علميًا، وهو املخوُل من االحتاد العاملي 
للجمعيات الطبية اإلسالمية؛ لتنفيذ دوراٍت للمرشحنَي لعضوية 

الفريق.
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ُف:  املُثقِّ
من  الشباب  وقاية  دورِة  متطلبات  أتم  شخٍص  كل  هو 
والتزم  بذلك،  شهادًة  وُمنَح  وااليدز،  جنسيًا  املنقولة  األمراض 

عمليًا بمقتضياهتا.

الفريق: 
فنَي –الوارُد تعريفهم آنفًا– الذين أخذوا عىل  هو جمموع امُلثقِّ
عاتقهم مهمة تثقيف اليافعني والشباب، لوقايتهم من األمراض 
املنقولة جنسيًا وااليدز، عىل اختالف أدوارهم يف هذا املرشوع، 

وختصصاهتم، وجنسياهتم، والدول التي يعملون فيها.

الفئة امل�ضتهدفة: 
املختلفة  التوعوية  املستفيدون من املحاضات، واملواد  ُهم 
واملراكز  املدارس  يف  كانوا  حيثام  والشباب-،  اليافعني  -من 

املختلفة من كال اجلنسني- املقدمة من قبل أعضاء الفريق.

جل�ضة التثقيف اجلن�ضي: 
املتلقي  واآلخر   ، ُفً امُلثقِّ أحدمها  طرفني  يضم  اجتامع  هي 
إىل  العدد واملستوى، وهيدف  النظر عن  املستهدفة( بغض  )الفئة 
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مناقشة موضوعاٍت؛ لرتسيخ مفاهيم مرتبطٍة بالثقافة اجلنسية، يف 
مكان وزمان حمددين.

اأخالقيات جل�ضة التثقيف اجلن�ضي: 
هبا  يتحىل  أن  جيب  التي  والسلوكياِت  السجايا  جمموُع  هي 
العاملوَن يف برنامج التثقيف اجلنيس فكرًا، وسلوكًا أمام اهلل أوالً، 
ثم أمام أنفسهم واآلخرين ثانيًا؛ ليكونوا قدوًة ومثاالً حُيتذى يف 

هذا املجال.

التثقيف اجلن�ضي: 
بكل  ٍج،  متدررّ بشكٍل  والشباب  اليافعني  تزويِد  عمليُة  هو 
يف  التناسليِة  األجهزة  حول  صحيحٍة  معلومات  من  ما حيتاجون 
ونفسيًا  وفكريًا  جسميًا  عليهم  وتأثرياهتا  وتطوراهتا  أجسامهم، 
وعاطفيًا، وما يرتتُب عليها من سلوكياٍت يف حياهتم اليومية، يف 
يِة واالحتشام، بام ال يتجاوز القيَم الدينيَة واالجتامعية  جٍو من اجِلدِّ
التي  اجلرعاِت  استيعاب  عىل  ُقدراهتم  مراعاة  مع  ملجتمعاهتم، 

تتناسُب ومراحلهم العمرية.
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الهدف:
اهلدُف من التثقيف اجلنيس هو: إجياد منظومٍة من القناعاِت 
الصحيحِة الضابطِة للسلوِك؛ محايًة للشباِب من خماطر االنحراِف 
والشذوِذ وعواقبهام، وتبصريهم باملامرساِت اجلنسيِة الصحيحة، 

ُن هلم سعادة الدنيا واآلخرة. التي ُتؤمِّ
من  واحٍد  نحٍو  عىل  تسرَي  أن  اجلنيس  التثقيف  ملهمة  ينبغي 
بل  ُتعاقب،  أو  َتقيض  وال  جُتايف،  أو  حُتايب  ال  بعباده:  اهلل  رمحة 
هتدُف إىل الرمحِة، والتوجيِه اإلجيايب، مهام كانت امُلالبسات. فقد 
جاء يف حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه، »أن رجاًل أصاب من 

امرأة قبلًة، فأتى النبي ، فأخبه، فأنزل اهلل: نث ہ  ھ  
ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  
ۆ مث )114 هود( فقال الرجل: يا رسول اهلل أيلَّ هذا؟ قال: 

جلميع أمتي كلهم« )صحيح البخاري(.
صحٍي(،  )إنسايٍن  املقصِد  صفاِء  عىل  املحافظُة  جيب  لذلك 
ف باعتباراِت العداوِة واخلصومِة والعقوبِة، وال  امُلثقِّ فال يتعامُل 

خيضع لدواٍع شخصية أو سياسية أو حزبية أو طائفيه.
والتثقيف اجلنيس من فروض الكفاية، فال خيتلف اثنان عىل 
مسيِس احلاجِة إىل من يتصدى هلذه املهمة، مما جيعلُه واجبًا رشعيًا 
مؤسساٍت  من  التحتيِة،  وبناُه  مستلزماتِه  توفرَي  املجتمَع  ُيلزُم 
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هذِه  مثل  يتطلبُه سدُّ  مما  وكفاياٍت ومطبوعاٍت، وغريها  وبرامٍج 
الثغرِة؛ عىل أساِس القاعدِة الفقهية ) ما ال يتمُّ الواجُب إال بِه فهو 

واجٌب(.
وُيرشُع االطالع الالزُم سواًء يف جماِل اإلعداِد هلذه املهمة، 
بعض  أو  اإلنساِن،  خصوصياِت  عىل  كاالطالع  ممارستها،  أو 
اإلنساين،  والتكريم  باالحرتام  بام ال خيلُّ  اخلاصة،  العلميِة  املواد 
يراه  الذي  واملنهاج  وبالقدر  األخالقية،  واالعتبارات  القيم  أو 
هبذا  ِف  للُمثقِّ ُيباح  وما  ضوريًا.  الثقاِت  من  االختصاص  أهل 
املزيد من املسؤوليِة وعبء  العامة يالزمه  القواعد  االستثناِء من 

األمانة والتقوى.
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ف من اأخالقيات املُثقِّ

عىل املثقف أن يتحىل  بجموعة من األخالقيات، منها:
أن يكون من املؤمنني باهلل، املراقبني له بالرس والعلن؛     -1

فيخلَص له النيَة يف أدائه ملهمة التثقيف اجلنيس.
أن يكون من أهل احلكمة واملوعظة احلسنة، باساًم ال     -2
عابسًا، حلياًم ال غضوبًا، متفائاًل ال متشائاًم، ال تطغى 
من  أنه  َيعرف  السامحة.  ُيبارح  وال  ضغينة،  عليه 
وسائل رمحة اهلل ال عدله، ومغفرته ال عقوبته، وِسرته 

ال فضحه، وحبه ال مقته.
اللساِن  عفُّ   ، حلقٍّ ولو  يطيش  ال  وقورًا  يكون  أن     -3
ويبعث  بالثقة  يوحي  اهلندام  َسويُّ  فكاهة،  يف  ولو 
والصغري  والفقري،  الغني  مع  مهذبًا  االحرتام،  عىل 

والكبري.
وال  هو،  إال  إليها  ُيوفُق  ال  اهللِ،  من  اهلداية  أن  يعلم     -4

حَيرم منها إال هو.
أن يتوفر له حٌد أدنى من العلوم الصحية، واألخالق     -5
ُيرشُد  فال  الفقهية؛  واألحكام  النبوية،  والتوجيهات 

إىل حمرٍم ملعاجلِة مشكلٍة سلوكيٍة، أو نفسيٍة.
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والطهارِة،  العفِة  من  إليه،  يدعو  فيام  قدوًة  يكون  أن     -6
واحلفاظ عىل صحته، والقيام بحق بدنه؛ فال يأمُر بام 

ال يأمتِر به، وال ينهى عام ال ينتهي عنه.
أن يدرك أنَّه من وسائل اهللِ يف هداية خلقة، فيلتمُس     -7
يوفقه  فيام  الفضل  لنفسه  ينسُب  وال  اهلل،  من  توفيقه 
اهلل إليه من نجاٍح، مبتعدًا عن الزهو والتفاخِر بشكل 

مبارٍش أو غري مبارش.
أن ُيلزَم نفسُه بتقديِم املعلومِة العلميِة الصحيحِة التي     -8
العمريِة.  وفئتها  املستهدفِة  الفئة  جنِس  مع  تتناسُب 

ويسعى لتطويِر معارفه يف هذا املجال باستمرار.
أن حيرتم التنوَع الثقايف والتعليمي للفئة املستهدفة؛ وذلك     -9
بتنويع وسائل التعليم املستخدمِة وتبسيِط املعلومِة هلم، 

كام جيب أن يتفهم تفرد كلَّ واحٍد منهم وطبيعته.
10-   أن يعمل عىل تذليل العقبات التي قد تعرتُض مسريَة 
برنامج التثقيف اجلنيس، بمشورِة أهل الرأي والعلم، 

واملجادلة بالتي هي أحسن.
أن يداوم عىل مواكبة العلِم وتقدمِه، وُيعدُّ ما يستطيع   -11
من قوٍة علميٍة، فيخصص من وقته نصيبًا ليطَّلَع عىل 

كل جديٍد ونافٍع، يعوُد به عىل مستهدفيه.
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12-   أن ُيصرّ عىل امليضِّ ُقدمًا يف برنامج التثقيف اجلنيس، 
عقباٍت،  ظهور  حال  يف  الرتدد  أو  التكاسل  وجتنب 

ويستفيد من كل نقٍد بناء.
تتعلُق  التي  البيانات  صحة  من  التأكد  إىل  يسعى  13-   أن 

بامدة التثقيف.
أو  اهلزل  عن  بعيدًا  بجديٍة،  النقاش  حماور  يطرح  14-   أن 

التندر باألفكار التي يتم طرحها.
15-   أن يتجنب أي ألفاٍظ حمرجٍة -قد ختدش احلياء العام- 
والعلمية  الرشعية  املصطلحات  ويعتمد  لآلخرين 

عند احلديث عن القضايا احلساسة.
هلا  يمتلُك  ال  تساؤالٍت  عىل  اإلجابة  يتجنب  16-   أن 
هلا  يمتلك  ال  خاصٍة  أموٍر  يف  والتدخل  كافيًا،  ردًا 
الرشعيِة  األحكام  وإصدار  كافية،  صالحياٍت 
يلزم  ما  وحُييل  علم،  به  له  ليس  فيام  القضائية  أو 

ألصحاب االختصاص.
17-   أن حيرص عىل أن يكون نموذجًا للقيم واملبادئ التي 

يقدمها، وأن ال ختالف أقوالُه أفعالُه.
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ف بزمالئه اأع�ضاء الفريق عالقة املُثقِّ

وعمٍل  نبيلٍة،  رسالٍة  يف  وزميُله  ف،  امُلثقِّ أخو  ُف  امُلثقِّ    ·
ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   نث  وجل:  عز  اهلل  لقول  حتقيقًا  عظيٍم، 
فوَن متكافلوَن  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ مث )املائدة 2(. فامُلثقِّ
اهتامماهتم،  بتنوع  متكاملون  الشباب،  وقاية  عىل  بينهم  فيام 

وختصصاهتم يف شتى املجاالت ذاِت العالقة. 
فون فيام بينهم دوريًا ملتابعِة العمل وحتقيق  يتواصل امُلثقِّ    ·

التداخالت املناسبة.
والنصَح  العوَن  له  ويقدُم  زميِله،  حرضَة  يوقر  ف  وامُلثقِّ    ·
واملشورَة كلام دعت احلاجة. وال يتتبُع عورته، أو يكشُف سوءاته، 
بل حيفُظ غيبتُه، وال يمسُه منُه ما يكرُه، إال ما كان من رشِع اهلل، 

كأداء شهادٍة باحلق.
ِف مجٌع وإضافٌة، وتعاوٌن لصالِح اهلدف  ُف إىل امُلثقِّ امُلثقِّ    ·
العام، ومبتغى الرسالة وغايتها، وال جيوز بأي حال من األحوال 

أن يكون بينهم منافسة وانتقاص.
ذوي  إىل  حييله  أن  أمٌر،  عليه  أشكَل  إن  ف،  امُلثقِّ وعىل     ·

ڀ    ڀ   نث  تعاىل:  لقوله  أوالً؛  اهلل  حق  فهذا  االختصاص، 
)النحل 43، األنبياء 7(، كام هو حٌق  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  مث   
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يؤدي  أن  امُلختص  أو  امُلستشار  وعىل  وامُلسَتفرس.  للُمسَتهدِف، 
دوره بأمانة.

فون فرقٌة من األمة، هلا أن تتخَذ من النظِم الداخليِة  وامُلثقِّ    ·
نها وأفراَدها  )فيام بينها( واألسباب والوسائِل واألعراِف، ما ُيمكِّ

من القياِم برسالتها عىل أفضل وجه.
ف أن يبذل من علمه وخبته وجتربته  ·    ومن واجب امُلثقِّ
 : ملن هم دونه يف ذلك من زمالئه؛ وذلك لوجوبه بقول الرسول
»من ُسئل عن علٍم فكتمه، أجلمه اهلل بلجام من ناٍر يوم القيامة« 
انقطع  اإلنسان  »إذا مات   : بقوله  )سنن أيب داوود(. ولفضله 
عنه عمله إال من ثالث: صدقٌة جاريٌة، أو علٌم ُينتفع به، أو ولد 

صالح يدعو له« )رواه الستة ماعدا البخاري، وأمحد يف املسند(.
التوجيه  يف  وحيدًا  أو  منعزالً  عنصًا  ُف  امُلثقِّ ليس     ·
هذا  يف  املشتغلني  من  كبري  فريق  يف  عضٌو  هو  بل  واإلصالح، 
وحتمل  اإلجيايب،  التعاوِن  ِصالَت  ُيوثَِّق  أن  فعليه  البنامج؛ 
عمليِة  أطراِف  خمتلف  بني  املشرتكِة،  األهداِف  وتكبرِي  املسؤوليِة 

التوجيِه واإلصالِح اخلاصة بمنظومة الرتبية الكلية.
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ف باملُ�ضَتهدف عالقة املُثقِّ

 ... العكس  وليس  ف،  امُلثقِّ كان  امُلسَتهَدف  أجل  من     ·
فصالُح النشِء، ونظافة املجتمِع، وسالمة األمِة غايٌة، والتثقيُف 
والتوجيُه وسيلٌة. وامُلستهَدف خمدوٌم والتثقيُف والتوجيه خادٌم. 
امُلسَتهَدِف،  صالِح  من  بوحٍي  واجلهوِد  الظروِف  تطويُع  فينبغي 
إطار  يف  ذلك  وكل  والعافية.  والسالمِة  بالصحِة  عليه  يعوُد  وما 

رشعي ُموثَّق.
الِب والرمحِة، وسعُة الصدِر وطوِل األناِة،  ·   وتتسُع دائرُة 
ف لِتشمل مع امُلستهَدف أهلُه وذويِه يف اهتاممهم له وبه،  من امُلثقِّ

وحرصهم عليه.
وحاجًة  إنسانيًة،  ضورًة  غدا  التثقيِف  من  النوُع  وهذا     ·
طالِبها،  ُيردُّ  ال  خدمًة  ُتعدُّ  هلذا  كامالً؛  أو  ترفًا  وليست  أساسيًة، 
ف ووقته؛ وكام جَتُِب  وال ُيشرتُط هلا أجٌر. فإنام هي زكاُة علِم امُلثقِّ

الزكاُة عىل املاِل فإهنا جَتِب ُعىل العلِم، والوقِت، واجلهد.
·  حفُظ أرساِر الناِس وِسرُت عوراهِتم واجُب عىل كلِّ مؤمٍن، 
عىل  االطالع  َتستدعي  التي  احلساسِة  املهِن  أصحاِب  عىل  وهو 
خباياهم،  عن  هلم  يكشفون  الناَس  ألنَّ  أوجب؛  الناس  أرسار 
الرس  ُحرمِة  إىل  مطمئننَي  طواعيًة،  أرسارهم  بعض  وُيودعوهنم 
ف  للُمثقِّ ُيفيض  فلن  ذلك  عىل  امُلسَتهدف  يأمن  مل  فإن  وِحفظِه. 
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احلل  طريقِة  عن  اللثاَم  ومُتيُط  املشكلِة  ُد  حُتدِّ قد  حساسٍة  بدقائٍق 
أرساٍر  من  هلم  م  ُيقدَّ ما  عىل  ُمؤمتنون  فالعاملون  هلا.  الصحيحِة 
التثقيف.  جلسات  أثناء  َتظهر  قد  شخصية  وبياناٍت  خاصة، 
باإلضافة إىل املطلب الرشعي يف ذلك، إذ يقول الرسول : »من 

سرت مسلاًم، سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة« )رواه مسلم(.
·   احرتاُم حقوِق اآلخرين يف إِبداِء اآلراء التي خَتتلف عام 

يتم طرحه، عىل أن يتمَّ مناقشتها بُأسلوب علمي مقنع وهادئ.
نرش  جَيوُز  وال  املستهدفة،  الفئة  خصوصياِت  احرتاُم     ·
ف إال إذا اقتضت الرضورة، بعيدًا  احلاالِت التي يطلع عليها امُلثقِّ

عن ذكر األسامء واألماكن ونحومها. 
ف أن يلتزَم مع الفئة امُلستهدفة بحدوِد معرفته  امُلثقِّ عىل     ·
وإمكانياتِِه املهنية دون مبالغٍة، وأن يبذل كل ما يستطيع لتزويدهم 

باملهاراِت واملعلومات الكافية.
خالله  من  حيفُظ  متزنًا،  إداريًا  توجهاٍ  ف  امُلثقِّ ُيظهر     ·
ُن  ويؤمِّ املستهدفِة  الفئِة  كرامَة  بموجبه  وحيفُظ  وموقعُه،  احرتامُه 

محايتهم، ويتجنَُّب من خالله أيُّ إخالٍل يف سري اجللسة.
أو خارَج  بإجابِة تساؤالِت احلضوِر داخَل  ف  امُلثقِّ يلتزم     ·
مكان جلسِة التثقيِف وإزالِة أي غموٍض لدهيم، إالَّ أن يكوَن خارَج 

نطاِق علمِه ومعرفته، أو خارجًا عن موضوع التثقيف اجلنيس.
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ف باملجتمع عالقة املُثقِّ

ف عضٌو حيوٌي يف املجتمِع: يتفاعُل معه، ويؤثُر فيه  امُلثقِّ    ·
وهيتمُّ بأموره، عماًل باحلديث الرشيف :قال رسول اهلل : »الدين 
النصيحُة، ُقلنا ملن يارسول اهلل، قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة 
املسلمني وعامتهم« )رواه الستة ما عدا البخاري، وأمحد يف املسند(.
العاداِت  ويكافَح  الفضيلِة،  بنرِش  هيتمِّ  أن  ف  امُلثقِّ عىل     ·
واملامرساِت اخلاطئِة باحلُسنى، وخاصًة تلَك التي ُتؤدي إىل انتشاِر 
أنِّه من  إذ  الراشد  الديني  االلتزاِم  إىل  األمراض اجلنسية. ويدعو 
أهم أسباب رضوان اهلل، ثم الوقاية من األوبئة واآلفات املهلكة.

املجتمِع  بأعراِف  أن يكـون علـى وعٍي  ــف  امُلثقِّ وعىل     ·
من  يدُع  وما  يأخَذ  ما  ليقرِر  وتقاليده؛  وعاداته  فيه،  يعمُل  الذي 
والسلوكيات؛  والعادات  الصحية،  واإلجراءات  التوجيهات، 
ليستعمل أحسنها وأقرهبا لفهمهم وعاداهتم، ويبتعَد عن كل ما 

يمكن أن يعكَر صفو جلسات التثقيف.
إصالِح  هبمِّ  مسكوٌن  املجتمِع،  يف  اجيايب  عضٌو  ف  امُلثقِّ    ·
وتربيِة النشء، متحماًل تبعات خمالطة الناس، والصب عىل أذاهم؛ 
ويصُب  الناس  خيالُط  الذي  »املؤمُن  الرشيف:  للحديث  مصداقًا 
يصُب  الناِس، وال  الذي ال خيالط  املؤمِن  من  أفضُل  أذاهم،  عىل 

عىل أذاهم« )رواه البخاري، وأمحد، والرتمذي، وابن ماجة(.
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ف بالآخرين عالقة املُثقِّ

ف – مهام كانت عواطفُه – أن حيافَظ عىل مهمتِه  وعىل امُلثقِّ    ·
األساسيِة، وهي احلفاُظ عىل صحة اإلنسان وتوجيهه إىل ما حيفُظ 
عليه صحتُه وسالمتُه، ويصوُن أخالقه وصحة سلوكياته. وليس 
ف أن ُيغرَي من تصفاته بناًء عىل سلوكياِت اآلخريَن، حتى  للُمثقِّ

وإن كانوا من األعداء.
وال جيوز ملن يمتهُن التثقيَف اجلنيس أن يطوَع إمكانياته،     ·
يف خدمة أي نوع من األذى والتضليِل، وكل ما من شأنه إحلاَق 
األذى اجلسدي أو النفيس أو األديب باإلنسان أيًا كان، من خالل 
السياسية  االعتبارات  كانت  مهام  اجلنيس،  التثقيف  ملهمة  أدائه 

واالجتامعيه.
ف صادَق النُصِح يف توجيهاتِه ذات  وينبغي أن يكوَن امُلثقِّ    ·
صحِة  عىل  املحافظِة  باجتاه  اجلنيس،  التثقيف  بموضوع  العالقِة 
اإلنساِن، وسالمِة عالقاته اجلنسيِة، وتصفاته. سواًء للصديِق أم 

العدو عىل النطاق الشخيص أم العام.
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اأخالقيات جل�ضة التثقيف اجلن�ضي

يِة، واالحتشام، منضبطًة بالضوابط  جَيُب أن تتسَم باجلدِّ    ·
واحلدود الرشعية.

أن تكوَن أبعَد ما ُيمكن عن إثارة النقاشاِت التي ُتسبُب     ·
احلرَج أو االستفزاَز ملشاعر احلضور.

من  املداخالت  منع  يف  ف  امُلثقِّ ِقبِل  من  الذكيُّ  التدخُل     ·
ِقبِل البعِض، تلك التي قد ُتسبُب حرجًا لآلخرين.

ف باحلضوِر قائمًة عىل مبدأِ “التقبِل  أن تكوَن عالقة امُلثقِّ    ·
اإلجيابية،  واملهاراِت  املعارف،  إلكساهبم  متهيدًا  املرشوِط”  غري 

وتبصريهم بام هو سلبي وإجيايب.
ف يف املوقِف التعليمي مع احلضوِر عىل توفرِي  يعتمد امُلثقِّ    ·
زة  املحفرّ اآلمنة  والبيئة  الداعمة،  واإلمكانيات  العادلة،  الفرص 
ُن حديثه طرائف ونوادر لكرس اجلمود يف اجللسة  للتعلم. كام ُيضمِّ

وتوفري جٍو مريح للتعلم.
أخطاءهم،  ويتوقُع  احلضور،  عثرات  ف  امُلثقِّ يتقبُل     ·
ويعدها مؤرشًا عىل اجتاِه سري عمليِة التثقيف، مع اإلعداد املسبق 

للوسائل الكفيلة بمواجهة تلك العثرات.
ف مشاعَر احلضوِر من خالِل ردوِد أفعاهلم  يتحسُس امُلثقِّ    ·
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ُل ظروَف املوقف بام يضمن استمرارية االستقبال لدهيم. وُيعدِّ
نقدًا  وينقدها  ومواقفهم  احلضوِر  مشاعَر  ف  امُلثقِّ يتفهُم     ·

بناًء، قوامه احلواُر والبهان العلمي. 
ف إطالق األحكام الوصفية أو التنبؤية عىل  يتجنُب امُلثقِّ  ·

احلضور.
تتناسب  التي  والتفاصيل  املعلوماِت  كميَة  ف  امُلثقِّ يقدُم     ·

مع الفئة العمرية للحضور.
االختالُط يف اجللسات:    ·

اجلنيس،  التثقيِف  جلساِت  يف  االختالِط  جتنُُّب  جيب   -
ف وامُلسَتهدفني من جهٍة، وعىل صعيِد  امُلثقِّ عىل صعيِد 

امُلسَتهَدفني أنفسهم جتنبًا تامًا من جهٍة أخرى.
ُب ذكرًا واحلضوُر  جيوُز –للرضورِة فقط– أن يكون امُلدرِّ  -
)املرشحون لعضوية الفريق( يف الدوراِت إناثًا؛ إذا متتع 
جيوُز  وال  املتدرباِت،  عن  كبرٍي  عمرٍي  بفارٍق  ُب  امُلدرِّ

العكس.
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اأحكام عامة

هبذا  متامًا  نِي  ُمِلمِّ يكونا  أن  ِف  وامُلثقِّ ب  امُلدرِّ عىل  جيب     ·
فنِي اجلدد.  امليثاق األخالقي، وأن ينرشا الوعي بني زمالئهم امُلثقِّ
وال َيعفي اجلهل بمواِد هذا امليثاق من ينتهك مواده من املسؤولية، 
من حيُث اإلثِم والوزِر أمام من ال ختفى عليه خافية، قال تعاىل: 
وقال:  غافر(،   19( ڃمث  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   نثڄ  

نثڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ مث )7 طه(.
إذا ظهر او حدث أي تضارب بني مواد هذا امليثاق، وبني     ·
هذا  ُل  ُيعدَّ بحيث  ذلك  مراجعُة  فالواجُب  رشعيٍة؛  تعليامت  أي 

امليثاق بام َيتالءم مع الرشيعة اإلسالمية.
هذا  بنود  من  أكثِر  أو  واحدًا  ف  امُلثقِّ انتهاك  حال  يف     ·
ُودِّي، وتذكريه  نظرِه بشكل  للفِت  السعي  امليثاق فعىل اآلخرين 

بمسئوليتِه أمام اهلل تبارك وتعاىل.
فعىل  األخالقية،  انتهاكاته  يف  امُلثِّقف  استمراِر  حال  يف     ·
اآلخرين إبالغ اجلهة املختصة يف إدارة مرشوع وقاية الشباب يف 

اإلحتاِد؛ الختاذ اإلجراء الالزم.
يتم مراجعُة وتعديُل بنوِد هذا امليثاِق كلام دعت الرضورة     ·

لذلك.
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اإقـرار وتعـهــد

أقرُّ أنا عضو فريق وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسيًا 
األخالقي  امليثاق  هذا  حمتويات  عىل  اطلعُت  قد  بأنني  وااليدز، 
ومقاصدها.  معانيها  وأدركُت  بتمعٍن،  الشباب  وقاية  ملرشوع 
بمقتضياهتا يف  وااللتزام  بتمثلها  إراديت،  وأتعهـُد، طوعًا وبملء 
قواعدها  وباعتبار  سبياًل،  ذلك  إىل  استطعُت  ما  والعلِن،  الرِس 
ِل  اس، وبتحمُّ األخالقية من بدهييات العمل يف هذا املجال احلسرّ

مسئولية خمالفتها أماَم اهلل أوالً، ثم أماَم إدارة املرشوع.

واهللُ عىل ما أقوُل شهيد
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امليثاق الأخالقي للعاملني يف التثقيف اجلن�ضي40

لطفًا

التنفيذي  املدير  مع  التواصِل  يف  الرتدِد  عدُم  الرجاُء 
للمرشوع؛ لتقديِم أيِّ اقرتاٍح أو تعديٍل حوِل هذا امليثاِق، وذلك 

عىل العنوان اإللكرتوين 

  qudah12@hotmail.com




