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ن حياة الب�ش كان وما زال هدف االتحاد  اضيات لتغي�ي وتحس�ي إن خلق االف�ت
رشاد  ي للإ

ي عام ١٩٣٣. إن االتحاد الوط�ن
رشاد الجنسي منذ أن بدأ �ن ي للإ

الوط�ن
الجنسي هو منظمة طوعية غ�ي مرتبطة سياسياً أو دينياً وتهدف إىل ن�ش وجهة 

نظر مفتوحة ومبنية عىل المعرفة بخصوص االأسئلة المتعلقة بالتعايش 
رشاد الجنسي تعرية االآراء المسبقة وزيادة  ي للإ

والجنسانية. يريد االتحاد الوط�ن
رشاد  ي العالم وذلك من خلل االإ

ي السويد وأيضاً �ن
المعرفة والصحة الجنسية �ن

رشاد الجنسي  ي للإ
الجنسي والتعليم وتكوين الرأي العام. إن االتحاد الوط�ن

لديه وجهة نظر بخصوص الحرية والحقوق فيما يتعلق بالجنسانية انطلقاً من 
ائك منتجاً  ي االختيار واالستمتاع. ب�ش

ي أن يكونوا ذاتهم و�ن
مبدأ حرية الجميع �ن

رشاد الجنسي  ي للإ
أو كونك عضواً أو بتعاونك أو دعمك الأعمال االتحاد الوط�ن

. ي حياة الب�ش
ي التغي�ي المستمر �ن

فإنك تساهم �ن

رشاد الجنسي هو منظمة ذات أعضاء.  ي للإ
إن االتحاد الوط�ن

هل تريد أن تصبح عضواً معنا؟
www.rfsu.se/medlem قم بالتسجيل عىل

رشاد الجنسي  ي للإ
يمكنك قراءة المزيد عن فعاليات االتحاد الوط�ن

www.rfsu.se : عىل الموقع التاىلي



رشاد الجنىس� | إكليل المهبل � لال�
االتحاد الوطىى�

23

هل يظهر عىل إكليل المهبل بأنه 
؟ قد تعرض للعنف الجنىس�

ظاهرة  إصابات  تظهر  فقد  جنيس  لعنف  تعرضِت  إذا 
وذلك  الجاين.  آثار  اثبات  وميكن  الرشج  أو  املهبل  عىل 
حدوث  بعد  ممكن  وقت  بأرسع  تقومي  أن  الجيد  من 
الواقعة بطلب الرعاية الطبية. ميكن استخدام اإلصابات 
املهم  من  كإثباتات. وأيضاً  التي تؤخذ  املوثقة والعينات 
ما  تتخطي  يك  املساعدة  لك  يقدم  شخص  مع  التواصل 
تعرضت له من خالل املحادثة الداعمة إذا أردِت ذلك. 
شبكة حامية املرأة عىل الرقم ٠٢٠٥٠٥٠٥٠ هي الهاتف 
الوطني للدعم لدعمك كمتعرضة لتهديد والعنف. ميكنك 
كنت  أينام  مجاين  واالتصال  الساعة  مدار  عىل  االتصال 

تقيمني يف السويد.
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و  أكرث منها جسدياً  املرأة نفسياً  بالعملية  القيام  يساعد 
ال ميكن ضامن نزول الدماء.

ماذا الذي يمكن فعله إذا قامت المرأة بممارسة 
الجماع وكانت خائفة من أن تعاقب عىل ذلك؟

مع  التواصل  ميكنك  ونصائح  مساعدة  عىل  للحصول 
أو  املدرسية  املمرضة  أو  املدرسة  يف  االجتامعي  املرشد 
عيادة الشباب أو دائرة الخدمات االجتامعية أو العيادة 
عىل:  الشباب  عيادات  موقع  عرب  املزيد  اقريئ  النسائية. 
اتصيل  أو   www.origostockholm.se  ،www.umo.se
وهي   ٠٢٠٥٠٥٠٥٠ الرقم  عىل  املرأة  حامية  شبكة  عىل 
الهاتف الوطني للدعم. لدعمك يف حال وجود خطر بأن 

تتعريض أو تعرضِت للتهديد والعنف.
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أنها  تعترب  التي  أي  العملية،  تنفيذ  يف حال اإلرصار عىل 
إجراء غري شائع إطالقاً، فيتم تقطيب بعض القطب يف كال 
طريف إكليل املهبل. يجب أن تكون القطب قد زالت قبل 
أن يتم الزواج وأال يتم كشفها من قبل أي شخص أخر. 
ال ميكن إعادة خلق شيئاً مل يكن موجوداً أصالً، وال ميكن 
أبداً القيام بتقطيب غشاٍء غري موجود. يقول األطباء عادًة 
عىل أن ذلك أشبه "بالتقطيب بالزبدة" ألن إكليل املهبل 
كام  نزيفاً  وحدها  القطب  تشكل  ما  نادراً  وطري.  مرن 
أنه ميكن اكتشاف القطب يف حال تم إكراه املرأة إلجراء 
تسقط  قد  كام  الزواج.  قبل  نسايئ  طبيب  عند  فحص 

القطب مبارشًة بعد مغادرة املرأة للمستشفى.
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هل يمكن تقطيب إكليل المهبل؟

تعيش بعض النساء مع مطلب أن يبقى "غشاء بكارة" غري 
ملموساً عندما يتزوجن، وذلك من أجل أن يضمن بأنهن 
مل ميارسن الجنس قبل الزواج. من أجل ذلك تريد بعض 
الدماء.  نزول  يحدث  ليك  املهبل  إكليل  تقطيب  النساء 
العمليات غري شائعة خاصًة أن نتيجتها  تعترب مثل هذه 
تلك  بإجراء  تقوم  خاصة  عيادات  (توجد  مضمونة  غري 
نزول  إحداث  تضمن  وال  الثمن  باهظة  لكنها  العمليات 
الحصول عىل مساعدة تسمى  األغلب  الدماء). ميكن يف 
بواسطة  ذلك  يتم  ذلك.  من  بدالً  جراحي"  غري  "عالج 
املحادثة عن القلق مع طبيب نسايئ أو مرشد اجتامعي 

أو قابلة.
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ال. يحرص البعض ذلك يف أنه جامع عرب املهبل فقط بينام 
آخرون يُدرجون أفعاالً أخرى. 

هل يستطيع أحد رؤية أو تفّحص المهبل 
لمعرفة إذا قد تم جماع أو أي نوع 

آخر من الممارسة الجنسية؟

مارست  أن  كان سبق  ما  إذا  تحديد  ال ميكن ألحد  كال، 
الجنسية  املامرسات  من  آخر  نوع  أي  أو  الجامع  املرأة 
عند رؤية املهبل. ال ميكن لطبيب نسايئ أو مع من متارسني 
الجنس، أن يبت بأنِك قد مارست الجنس عرب املهبل أو 
املقترص  الجنس  أو  الرشجي  الجنس  أو  الفموي  الجنس 

عىل املداعبة.

ال أحد يستطيع رؤية أو فحص بأنِك قد مارست الجنس.
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وخرافات خاصة عن الجنس املتعلق باملرأة. بل نقوم بدالً 
من ذلك باستخدام مصطلح مامرسة الجنس للمرة األوىل، 
وأن هذا الجنس ألول مرة قد يحصل بطرق عديدة أيضاً.

املغاير عىل  الجنس  بنظرة  "البكارة"  مفهوم  غالباً  يربط 
فقط  واألنثى  الرجل  بني  الجامع  مبامرسة  محدود  أنه 

(أي إدخال قضيب يف املهبل).

تأيت أحياناً أسئلة من الشباب والفتيات إىل صندوق األسئلة 
الخاص باالتحاد الوطني لإلرشاد الجنيس بخصوص كيفية 
متكن الشخص من معرفة إن ما كان "بكراً" أم ال؟ أنت 
مفاهيم  الناس  لدى  بذلك.  الفصل  تستطيع  من  وحدك 
الذي يحدد إن  الجنيس  الفعل  مختلفة بخصوص ما هو 
أم  األوىل  للمرة  الجنس  املرأة  أو  الرجل  مارس  قد  كان 



رشاد الجنىس� | إكليل المهبل � لال�
االتحاد الوطىى�

17



رشاد الجنىس� | إكليل المهبل � لال�
االتحاد الوطىى�

16

بإدخال قضيب أو بواسطة يشء أخر. ولذلك مدى طول 
القضيب غري مهم.

إذا قمِت مبحاولة إدخال يشء ما يف املهبل دون أن تنجحي 
يف ذلك فيمكنك إجراء فحص بسيط عند الطبيب النسايئ 

ملعرفة إذا ما كان إكليل املهبل قد يشكل عائقاً.

البكارة - ما المقصود بذلك؟

يرتبط الحديث عن البكارة مبامرسة الجامع للمرة األوىل، 
معظم  وإن  واإلناث.  الذكور  معاً  اإلثنني  يشمل  وهذا 
إذا  بالدرجة األوىل يعتقدون بأن ذلك يرتبط  األشخاص 
ال  ال.  أم  املهبل  الجنس عرب  مارست  قد  املرأة  كانت  ما 
بالحديث  عادًة  الجنيس  لإلرشاد  الوطني  االتحاد  يقوم 
آراء  البكارة ألن ذلك مفهوم غري واضح مبني عىل  عن 
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هل يمكن أن ينفض إكليل المهبل عند 
ركوب الدراجة أو ركوب الخيل؟ 

كال، إكليل املهبل ال يتأثر عند مامرسة التامرين الرياضية 
ألنه ليس غشاًء يك ينفض.

ماذا يقصد "بفض غشاء البكارة"؟ 
� ذلك؟

Rوهل لطول القضيب تأثرى� ىڡ

بناًء عىل الخرافة واالفرتاض الخاطئ بوجود غشاء غطايئ 
يف املهبل، فتستخدم تعابري مثل "فض البكارة" وما شابه 
بإدخال  املرأة  تقوم  أن  غالباًاألغلب  بذلك  يقصد  ذلك. 
شيئاً ما يف املهبل للمرة األوىل إما أن تقوم بذلك مبفردها 
الجامع مع رشيكها/رشيكتها. وما  أو من خالل مامرسة 
يوجد يف املهبل هو إكليل وال يوجد غشاء يك يفض سواًء 
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وىل"؟
Y
ف المرأة عند "المرة اال R Rهل ترى

يقمن  عندما  النساء  ملعظم  الدماء  نزول  أي  يحدث  ال 
نصف  من  أقل  األوىل.  للمرة  املهبل  يف  ما  شيئاً  بإدخال 
النساء ينزفن عندما تقمن مبامرسة الجامع للمرة األوىل، 
بغض النظر عن كيفية التكوين الخارجي إلكليل املهبل. 
ومن بني اللوايت نزفن مع ذلك نجد أن عدداً قليالً منهن 
نزفن ليس بسبب ضيق إكليل املهبل وإمنا ألسباب أخرى، 
عىل سبيل املثال يف حال مل تكن مثارًة جنسياً بل كانت 
متوترة ومضطربة. وحينها قد تصبح فتحة املهبل ضيقًة 
تشققات  إىل حدوث  يؤدي  مام  جافاً  املخاطي  والغشاء 
صغرية يف الفتحة املهبلية بحيث قد ينجم عنها دم سواء 

كان ذلك يف املرة األوىل التي متارس فيها الجامع أم ال.
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الشفران وداخل البظر وحول فتحة املهبل. يصبح حينها 
املهبل أوسع وأعمق وأكرث رطوبة. تسمى زيادة الرطوبة 

بتطريب املهبل.

ميكنك قراءة املزيد عن املداعبة البظرية يف كتيب املداعبة 
البظرية من االتحاد الوطني لإلرشاد الجنيس.

الطيات  متط  عندما  حارق  بأمِل  أحياناً  املرأة  تشعر  قد 
الغشائية املخاطية، عىل سبيل املثال، عندما تقوم بإدخال 
القطني أو تستمني من خالل إدخال يشء ما يف  الفتيل 
باطن املهبل أو تقوم مبامرسة الجامع املهبيل. قد يكون 
ذلك بسبب وجود تشققات صغرية يف الطيات الغشائية 
املخاطية مام يُحدث ذاك أملاً. قد ينزف القليل من الدم 

أحياناً لكنه ليس شائعاً.
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غطاء البظر (الُقلنسوة)

البظر

ان الشفران الكبرى�

ان الشفران الصغرى�

فتحة المهبل

إكليل المهبل

حليل فتحة اال�
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يك  رطباً  املهبل  يكون  وأن  جنسياً  مثارًة  تكون  أن  ذلك 
إذا  أملاً  ذلك  يحدث  قد  باالستمتاع.  الشعور  تستطيع 
الرغبة  لديها  يكن  ومل  الجامع  مبامرسة  املرأة  قامت 
وتشعر بالتوتر وتواجه صعوبة يف االسرتخاء. وحينها لن 
يكون هناك فرقاً إذا كانت هذه هي املرة األوىل أو الثانية 

أو العارشة التي تقوم بها مبامرسة الجامع.

يف  البظر  يحظى  التي  القيمة  هي  ما  معرفة  املهم  من 
البظر مثالً  الجنيس. يوجد يف حشفة  اإلثارة واالستمتاع 
يفوق  عدد  وهو  الحسية،  األعصاب  نهايات  من  اآلالف 
جسم  يف  أخرى  منطقة  أي  يف  األعصاب  هذه  عدد 
الكبري  العدد  هذا  شعور  سبب  يرشح  وذلك  االنسان. 
الدماء  البظر. تتجمع  باالستمتاع عند تحفيز  النساء  من 
عند اإلثارة الجنسية يف األنسجة الناعظة املتواجدة عند 
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يقوم  املخاطي  الغشاء  أن  نادرة  حاالت  يف  ويحدث 
يحتاج  قد  جزيئ.  أو  كامل  بشكل  املهبل  فتحة  بتغطية 
ذلك إىل معالجة عند طبيب نسائية ألنه قد يصعب عىل 
دماء الدورة الدموية أن تخرج من الجسم. يتغري شكل 
الفتحة  حينها  تصبح  مهبلياً.  الوالدة  عند  فتحة املهبل 
رؤيًة.  أقل  املهبل  إكليل  يصبح  وقد  مستوية/ممطوطة 
إن الطيات الغشائية املخاطية يف فتحة املهبل، أي إكليل 
املهبل، هي بقايا التطور خالل املرحلة الجنينية وليس لها 

أي وظيفة حقيقية. 

وىل"؟
Y
هل يُحدث ألماً عند "المرة اال

بخالف إذا كانت هذه املرة األوىل أو الثانية أو العارشة 
التي تقوم املرأة فيها مبامرسة الجامع عرب املهبل فيتطلب 
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أين يتموضع إكليل المهبل وما هو شكله؟

حول  تقع  مخاطية  غشائية  طيات  هو  املهبل  إكليل 
األفراد  باختالف  مظهره  يختلف  املهبل.  فتحة  حافة 
الشفران  أو  األنف  أو  األذن  شحمة  كام تختلف  متاماً 
والشكل.  واللون  الحجم  الختالف  األفراد، باإلضافة  بني 
يتكون إكليل املهبل من غشاء مخاطي قد يكون مثنياً أو 
ويكون شبه شفاف،  الفاتح  الوردي  إىل  لونه  ذا حواٍش. 
أغمق  لونه  يكون  فقد  قليالً  أسمك  كان  حال  يف  لكن 
مرنة  الحاالت  معظم  يف  املهبل  فتحة  تكون  شيئاً ما. 
ومتمغطة تقريباً مثل رشيط مطاطي. وتكون فتحة املهبل 
عند األطفال أصغر والطيات قد تكون شبه ُملْتَِحمة. لكن 
الفتحة  البلوغ تصبح  الفتاة وتدخل يف سن  تنمو  عندما 

أكرث اتساعاً ومرونة.
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إكليل المهبل 

سببت كلمة "غشاء البكارة" الكثري من الخرافات وسوء 
تغطى  املهبل  فتحة  بأن  يوحي  ذلك  وأن  خاصة  الفهم. 
بغشاء ينفتق إذا ولج بيشء ما، عىل سبيل املثال القضيب 
غري  اليشء  وهذا  األوىل.  للمرة  الجامع  مامرسة  عند 
الوطني  االتحاد  يريد  غشاء.  أي  هناك  فليس  صحيح. 
املعرفة  ونرش  الخاطئة  املفاهيم  إزالة  الجنيس  لإلرشاد 
واملعلومات بخصوص ما هي حقيقة األمر. تصف كلمة 
داخل  مبارشًة  يوجد  ماذا  أفضل  بصورة  املهبل"  "إكليل 
فتحة املهبل. إكليل املهبل هو يف الواقع جزء من فتحة 

املهبل ومن الصعب الفصل بينهام. 



بعض اال@مثلة عىل كيف يمكن أن يبدو إكليل المهبل.



إكليل المهبل
أسئلة وأجوبة وخرافات 
بخصوص البكارة وغشاء البكارة



رشاد الجنسي ي للإ
نص االتحاد الوط�ن

فيك تم تدقيق البيان من قبل لينا ماريونس وأوسا إين�ي

رشاد الجنسي ي للإ
وم االتحاد الوط�ن تخطيط ورسم توضيحي إيفا فالس�ت

كة المساهمة براندفاكتوري 2018 طباعة ال�ش
 ISBN 978-91-85188-62-8

ن حياة الب�ش كان وما زال هدف االتحاد  اضيات لتغي�ي وتحس�ي إن خلق االف�ت
رشاد  ي للإ

ي عام ١٩٣٣. إن االتحاد الوط�ن
رشاد الجنسي منذ أن بدأ �ن ي للإ

الوط�ن
الجنسي هو منظمة طوعية غ�ي مرتبطة سياسياً أو دينياً وتهدف إىل ن�ش وجهة 

نظر مفتوحة ومبنية عىل المعرفة بخصوص االأسئلة المتعلقة بالتعايش 
رشاد الجنسي تعرية االآراء المسبقة وزيادة  ي للإ

والجنسانية. يريد االتحاد الوط�ن
رشاد  ي العالم وذلك من خلل االإ

ي السويد وأيضاً �ن
المعرفة والصحة الجنسية �ن

رشاد الجنسي  ي للإ
الجنسي والتعليم وتكوين الرأي العام. إن االتحاد الوط�ن

لديه وجهة نظر بخصوص الحرية والحقوق فيما يتعلق بالجنسانية انطلقاً من 
ائك منتجاً  ي االختيار واالستمتاع. ب�ش

ي أن يكونوا ذاتهم و�ن
مبدأ حرية الجميع �ن

رشاد الجنسي  ي للإ
أو كونك عضواً أو بتعاونك أو دعمك الأعمال االتحاد الوط�ن

. ي حياة الب�ش
ي التغي�ي المستمر �ن

فإنك تساهم �ن

رشاد الجنسي هو منظمة ذات أعضاء.  ي للإ
إن االتحاد الوط�ن

هل تريد أن تصبح عضواً معنا؟
www.rfsu.se/medlem قم بالتسجيل عىل

رشاد الجنسي  ي للإ
يمكنك قراءة المزيد عن فعاليات االتحاد الوط�ن

www.rfsu.se : عىل الموقع التاىلي
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