عن جرائم إفساد الطفل وسلخه عن هويته ف تونس
إن األم هي حاضنة األجيال والنواة األوىل لرتبية الطفل وغرس املفاهيم الصحيحة فيه وتوجيهه حنو السلوك
القومي وفقا ألحكام اإلسالم .ويف ظل هذه املنظومة الفاسدة اليت تعمل على إفساد الطفل وسلخه عن دينه
برتويج أفكار ضالة ،أمسى عبء األم أكثر؛ فهي العني الرقيبة داخل البيت وخارجه ،فدور املدرسة مل يعد
تربية وتعليما بل صار إفسادا ومتييعا ،فعلى األم أن تتابع الربامج التعليمية ألبنائها حىت ل تسرب هلم أفكار
خاطئة .فسياسة التعليم قائمة على أساس التحقري من شأن اإلسالم عن طريق فصل الدين عن احلياة وتشويه
كل ما له عالقة ابإلسالم وإمهال اللغة العربية اليت هي لغة الوحي والقرآن ،وتوقري اللغات األجنبية ابعتبارها
مقياسا للحداثة والتقدم!
والعجب العجاب اليوم أن يتم إدراج مادة الرتبية اجلنسية حتديدا من السنة التحضريية ( 5سنوات) بداية
من شهر كانون األول/ديسمرب  2019والبادرة ابلشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان واملعهد العريب
حلقوق اإلنسان وحتت إشراف وزارة الرتبية ،ولن تكون مادة منفصلة بل ستدرج يف مواد العربية والرتبية البدنية
وعلوم األرض من خالل فتح نقاشات إلمداد الشباب واملراهقني ابملعلومات اجلنسية الصحيحة علميا لتكون
القيم اإلجيابية واكتساب املهارة ،وابلنسبة للسنة التحضريية ستقدم املادة من خالل دروس مبسطة للحماية من
التحرش ...هذا ما صرحت به وزارة الرتبية!! كيف سيكتسب شبابنا هذه املهارة؟! هل محاية األطفال
والشباب من التحرش يكون بتدريس املادة أم يكون ابلبحث يف مسببات انتشار الفساد من اغتصاب وحترش
وزان وخمدرات...؟!!!
هل السري يف ركب الدول الغربية بتدريس الرتبية اجلنسية سيقضي على التحرش؟!! هل جنح الغرب يف
ذلك أم أن معدلت الغتصاب والزان والتحرش يف ارتفاع يوما بعد يوم ،وخاصة داخل املؤسسات الرتبوية
الغربية؟ فقد بلغت نسبة التلميذات احلوامل من الزان يف املدارس واجلامعات  %48يف بعض املدارس
األمريكية.
إن تدريس مادة الرتبية اجلنسية هو قرار أورويب مشروط على بالدان ،ويدخل ضمن دائرة اإلمالءات اليت
تفرض على الدول اليت تتعامل مع الحتاد األورويب ،فبعد مسألة املساواة يف املرياث واملثلية اجلنسية أتيت اليوم
الرتبية اجلنسية لرتكيز قيم الغرب يف حرية املمارسة اجلنسية .فتقدم ألطفالنا معلومات عن األعضاء وكيفية
املمارسة وسبل الوقاية من احلمل واألمراض املنقولة جنسيا ...فهل ستحد املادة من انتشار الزىن والغتصاب
داخل املؤسسات الرتبوية أم ستزيد الطني بلة؟

لقد أشارت اإلحصائيات أنه مت تسجيل أكثر من  69حمضر مواقعة غصبا أو حماولة اغتصاب لفتيات
أقل من  18سنة ،وأن هناك  800حالة اغتصاب سنواي %65 ،من الضحااي هم أطفال مل تتجاوز أعمارهم
 18سنة و %80منهم من اإلانث ،أي مبعدل  3حالت اغتصاب يوميا .أما عن انتشار املخدرات فحدث
ول حرج؛ حيث تشري اإلحصائيات إىل أن حنو  %50من التالميذ يتعاطون مواد خمدرة يف احمليط املدرسي،
وتؤكد اإلحصائيات ذاهتا أن  %40من املستهلكني هم من اإلانث .ويشار إىل أن الفئة العمرية األكثر
استهالكا هلذه املواد هم الذين ترتاوح أعمارهم بني  13و 15سنة.
كيف يراد من أطفال تقدم هلم برامج تتحدث عن اخلمر واجلنس واإلجهاض؟!! هكذا تتم السيطرة على
عقل الطفل املسلم والعبث بعقيدته إلفساد عقيدته من مرحلة الطفولة ،فالغرب غايته أن يكون الطفل املسلم
غارقا يف الشهوات ودوامة الحنالل ،ل يهتم ابلعظائم وحيب الراحة والكسل.
إن خروج املرأة إىل العمل من أجل إعانة زوجها يف توفري حياة كرمية كان له أثر عام يف احندار سلوك
األطفال ،فاألم تقضي ساعات طويلة يف العمل لتعود مساء منهكة غري قادرة على أداء مهامها على أكمل
وجه .فالطفل يقضي وقته بني املدرسة أو احلضانة دون أن جيد اإلحاطة الالزمة والرعاية الكافية وخاصة أمام
انتشار التكنولوجيا احلديثة ووسائل التواصل ،طفل ميضي ساعات أمام التلفزيون أو الكمبيوتر مما يؤثر على
شخصيته ويصيبه أبزمات نفسية ،بل يؤدي إىل ما ل حتمد عقباه (توحد ،لعبة احلوت األزرق ،عالقات
شاذة.)...
إن األمة عامة تعيش احنطاطا بغياب اإلسالم ،وحتكم قوى الغرب اليت تعمل على حماربة اإلسالم
وأحكامه بشىت الوسائل واألساليب .والطفل املسلم تصوب حنوه سهام الغدر من أجل إفساده .إن هذا كله
يقتضي من اآلابء أن يكونوا عينا مبصرة برتبية الناشئة تربية إسالمية فيكون مفهوم السعادة نيل رضوان هللا عز
وجل ومقياس األعمال احلالل واحلرام ،فأطفال احلاضر هم شباب املستقبل واألمة تنهض بشباهبا فهم صانعو
التغيري ،وعماد األمة وقائدها للمجد والنصر.
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