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٦ ما الذي حدث؟    الفصل األول: 

 ٣٤ تأثري ما حدث     الفصل الثاين: 

 ٥٠ التعايف من اإلساءات قرار.. ومشوار  الفصل الثالث: 
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غالباً ما يلوم األطفال أنفسهم عىل ما حدث من إساءة وبالذات اإلساءات 
الجنسية، وذلك ألحِد األسباب التالية:

١. رمبا يكون املعتدي هو الذي أخربِك أنِك املذنبة فيام حدث. ورمبا قال لك 
   عباراٍت مثل: «أنِت طفلة مثريٌة جًدا، أنا ال أستطيع أن أمنع نفيس 

   عنِك!»

٢. رمبا تكون قد قلت ألحد والديك عام حدث وعاقبك.

٣. رمبا تشعر بالذنب ألنَك طلبَت من
    جليسة األطفال أن تراها عارية وهي 
   وافقت. لذلك فأنت تشعر بالذنب، 
ذنب هو  الذنب  الحقيقة  يف  بينام     

    جليسة األطفال التي وافقت عىل طلبك يف حني كان عليها أن ترفض     
    وتؤّدبك!

٤.  قد تشعرين بسبب اإلساءات املتكررة، أن هناك ًرشا ما بداخلك يجرب 
        الناس عىل اإلساءة لك جنسًيا. وإن رشِّك أو فسادِك هو العنرص املشرتك 
    بني كل هؤالء، بينام يف الحقيقة الرش هو ّرش املعتدين الذين رأَوا   
     فيِك فرصًة للمتعة الجنسية، أو هو رش أو رمبا كسل الوالدين الذْين 
    مل يعملوا عىل حاميِتِك بشكٍل كاٍف. قد يكون اإلهامل هو العنرص 

    املشرتك الذي جعل الكثريون ينتهكوَنِك!

 ∫ÉM â°ù«d á«°ùæ÷G IAÉ°SE’G

 πØ£dG  ÖfP  ∫GƒMC’G  øe

!IAÉ°SEÓd ¢Vqô©J …òdG
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ذنب  هو  الذنب  أن  تصّدق  أن  كطفٍل  لك  املرعب  من  كان  رمبا   .٥
من  رمبا  أنفسهم.  للسيطرة عىل  فاقدون  الكبار  وأن هؤالِء  الكبار     
    األكرث أماًنا أن تكون أنت السبب، ألنك عندئذ تستطيع أن تتحّكم 
«تكون  أن  محاولتك  وذلك من خالل  يحدث،  ما  نفسك ومتنع     يف 
بعض  إىل  النفس  لوم  يؤّدي  أن  ميكن  الطريقة،  بهذه  أفضل».٧    
فالذنب  واقعية،  غري  سحريٌة  فكرٌة  هذه  بالطبع  باألمان!  الشعور     
قبول  من  نتمّكن  مل  أننا  املحتمل  من  الكبار.  ذنب  بالفعل  هو    
نقبلها  أن  اليوم  نستطيع  لكننا  أطفال،  ونحن  الحقيقة  هذه    

    ونصّدقها.

يلعب  أن  يوافق  أو  هدايا  أو  نقوًدا  يعطيك  املعتدي  كان  رمبا   .٦
قبضت»     «قد  أنك  تشعر  فأنت  لذلك  يفعله،  كان  ما  مقابل     معك 
    مثن فعلتك، فأنت املسؤول عنها. إالَّ أن الحقيقة هي: أنت كطفل 

    مل تكن قادرًا أن ترفض.

لكن  يحدث،  ما  إيقاف  عىل  قادرة  كنِت  أنِك  تشعرين  رمبا   .٧
يكون هذا  قد  ذلك.  قادرة عىل  أنت كطفلة لست  الحقيقة هي:     

    بسبب الخوف من العقاب أو عدم تصديق الكبار.
    

____________________________________

 (٧) ُتعد اإلساءات يف الطفولة أحَد أهِم أسباب «هوس الكامل» الذي يعاين منه البعض، وذلك استمرارًا لفكرة 
سحرية تقول «رمبا إذا كنت أفضل، سوف يهتم والدي يب». وميكن أن تتحّول هذه الفكرة فيام بعد إىل فكرة 
الناس»، أو إىل فكرة «دينية» تقول: «إذا كنُت أفضل، سوف  اجتامعية تقول: «إذا كنُت أفضل، سوف يحبني 
يحبني الله! «وهكذا تتعّدد صور هوس الكامل. يقول إنجيل النعمة: «الله يحبك كام أنت» الله يحب «لك» 
يجعلنا نصري...  ما  أكرث  «الطأمنينة» هي  أن هذه  األمر  العجيب يف  أنت.  لكنه «يحبك» كام  أفضل،  تكون  أن 

«أفضل»!
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صغار  كأطفال  املاضية  شخصياتنا  بني  نخلط  األحيان  بعض  يف       
كأطفال  أننا  نظن  حيث  بالغني.  كشباب  الحالية  وشخصياتنا    
بالذنب  فنشعر  حده،  عند  املعتدي  إيقاف  مثًال  باستطاعتنا  كان     
يستمر  عندما  وذلك  أيًضا  العكس  يحدث  وقد  النفس.  ولوم    
أننا  نظن  حيث  والشباب،  املراهقة  سن  إىل  الجنيس  االستغالل     
    ال نستطيع أن نوقف املعتدي عند حده لكننا يف الحقيقة نستطيع  

    ذلك اآلن.
عمرها  من  العرشين  تجاوزت  التي  الشابات  إحدى  لنا  كتبت       

     هذا الخطاب بعد حضور مدرسة إلعداد القادة لخدمة املراهقني.٨
    

   «من خالل هذه املدرسة قِدرت أن أواجه خايل وأوقفه عند حده، 
    ليس فقط يف عالقته معي جنسًيا ولكن استطعت أيًضا أن أوقف 
املحارضة  بعد سامعي  أفراد أرسىت.  لبنات «آخرين» من  استغالله     
«ألحد  معي  حكايته  وحكيت  املبارش  بالكالم  خايل  منعت  األوىل     
     أقاربنا»  أيًضا «فرفض» و «ابتعد» اآلن عنه. كنت يف املايض «فقري» 

     القيمة وقد رصت اآلن «نافًعا» بجد شكرًا لكم».٩

٨.  رمبا تشعر بالذنب ألنك كنت تستمتع بالقرب والحنان، ألن الجنس 
    كان الطريقة الوحيدة التي كنت تحصل بها عىل الحنان والتالمس 

 ____________________________________

(٨) مدرسة «القلب الواعي»
لجنسها  أيًضا رفضها  لعل هذا يعكس  «املذكر»،  األخريات بصيغة  البنات  نفسها وعن  (٩) نالحظ كالمها عن 
املؤنث الذي أّدى بها إىل االنتهاك الجنيس. لست أظن أن هذا مجرد ضعف لغوي فهي تقول عن نفسها رصت 
«نافًعا»، فال أظن أنها تجهل اللغة للدرجة التي تجعلها ال تستطيع أن تكتب «رصت نافعة».  جدير بالذكر أن 
اإلساءات الجنسية التي تتعرّض لها الفتيات رمبا تلعب دوًرا يف رفض الدور األنثوي يف العالقات وهذا قد يؤدي 
إىل مشكالت عديدة بدًءا من رفض الزواج وحتى الجنسية املثلية وانتهاء بالرغبة يف «تغيري الجنس» متاًما يف 

بعض الحاالت النادرة.  
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     البرشي. كل طفل، بل كل إنسان، هو يف حاجة 
كنت  أنك  ذنبك  ليس  والتالمس.  الحنان  إىل    
    تحتاج إىل ذلك وطلبته، لكن الذنب هو ذنب 
   من استغّل هذا االحتياج ليستخدمك جنسًيا.

٩. رمبا تشعرين بالذنب ألَنِك شعرت بلّذٍة جنسيٍة. فقط بعض األطفال 
       يشعرون باألمل واإلهانة عندما يتعرّضون لإلساءة الجنسية، بينام البعض 

   اآلخر يشعر ببعض اللّذة، خصوًصا إذا كانت  
   اإلساءة مصحوبًة بحنان وبطريقة غري مهينة 
   وغري عنيفة. اللذة الجنسية يف الحقيقة هي 
    رد فعل طبيعي وتلقايئ لِلمس مناطق معينة 
   من الجسم. عندما يشعر الطفل أو املراهق 

    باللذة الجنسية أو بالوصول إىل ذروة النشوة الجنسية، فهذا ال يعني 
   أنه كان يريد ما حدث أو أنه مسؤول عنه. كام أنه ال ينبغي عليك 
    أن تشعر أن جسدك قد خانك. ليس جسدك هو الذي خانك بل من 

    اعتدى عليك هو الذي خانك!

١٠. رمبا تشعرين بالذنب ألنك أنِت التي بدأِت العالقة أو وافقِت عىل 
    الخروج مع املعتدي. رمبا تقرتب مراهقة من شاب أو رجل أكرب منها 
     ألنها تحّبه أو معجبة به، ثم يغتصبها أثناء أحد اللقاءات العاطفية. يف 

               هذه الحالة قد تلوم هذه املراهقة نفسها وال 
اإلفصاح عام حدث معها. تتمّكن من     

عالقة  تريدين  كنِت  أنِك  هي  الحقيقة    

 hCG  »ØWÉ©dG  ÜGò‚’G

 Q qÈj  ’   »°ùæ÷G  ≈àM

 !»°ùæ÷G AGóàY’G

 ,πØW  πc  êÉàëj

 ¤EG  ¿É°ùfEG  πc  πH

.¢ùeÓàdGh ¿Éæ◊G

 ƒg  ∑ó°ùL  ¢ù«d

 øe πH ∂fÉN …òdG

 ƒg  ∂«∏Y  ióàYG

 !∂fÉN …òdG
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    عاطفية، وليس جنسية. حتى وإن كان هناك انجذاٌب جنيس، فهذا 
   ال يعني أنك كنت ترغبني فيام حدث أو كنت موافقًة عليه، وإمنا 

    كنِت تتوّقعني منه أن يحرتمك.

 çhó◊ ÖfòdÉH øjô©°ûJ/ô©°ûJ GPÉŸ ?∂«∏Y ≥Ñ£æJ »àdG ádÉ◊G »g Ée         

?∂«∏Y AGóàY’G         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

V×K� Ÿu'«

هل ميكن أن ميوت اإلنسان من «قلِّة الحب»؟ ...هذا هو السؤال الذي أتت 
به إّيل سّيدة شابة وذلك بعد وفاة إحدى قريباتها وهي يف ريعان الشباب 
القصة، سألُتها  َرَوت يل  املخدرات. وبعدما  تعاطيها جرعة عالية من  بعد 
مستنكرًا: «ولكّنك تقولني: إنها ماتت من املخدرات!» فأجابتني قائلة: كانت 
الحقيقي هو  السبب  أن  أعتقد  الظاهري، ولكّنني  السبب  املخدرات هي 
دامئًا،  لها  تقول  كانت  املتوفاة  قريبتها  أن  قائلة  للحب.» وأضافت  الجوع 
لها حياًة مرّفهة،  الحال وّفرت  ترعرعها يف أرسة ميسورة  وبالرغم من  أنه 
هناك  أن  أو  مفهومة  أو  محبوبة  أنها  األيام  من  يوم  يف  تشعر  مل  أنها  إالَّ 
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من يستمع إليها... صَمتت محدّثتي قليًال ثم قالت: «رمبا كانت املخدرات 
محاولًة لتخدير ذلك األمل!»

(أي  السلبية  اإلساءات  مفهوم  يقودنا 
ما  فعل  عدم  عن  الناتجة  اإلساءات 
كان ينبغي فعله) إىل مفهوم آخر هام، 
فالسبب  النفسية.  االحتياجات  وهو 
اإلساءات  هذه  لحدوث  الرئييس 
أن  الوالدين  إدراك  عدم  هو  السلبية 
لألطفال وللمراهقني احتياجات نفسية 

ووجدانية ال تقّل أهمية عن احتياجاتهم الجسدية.  وصف تشارلز وايتفيلد 
نفهم  يف كتابه «شفاء الطفل الداخيل»١٠ عرشين احتياًجا إنسانًيا أساسًيا وصَّ
يف تسلسل هرمي مبتدًئا بأبسط االحتياجات وهو البقاء عىل قيد الحياة، 

ومنتهًيا بأعىل احتياج روحي لإلنسان، أال وهو القبول غري املرشوط.

عندما نحصل كأطفال عىل احتياجاتنا النفسية بشكل جيد من خالل التنشئة 
السليمة التي تراعي احتياجاتنا النفسية جنًبا إىل جنب مع احتياجاتنا األخرى، 
فإننا نتمّتع كمراهقني وبالغني مبا يسمى «املتانة النفسية»١١ وهي القدرة عىل 
مواجهة الضغوط املختلفة التي يتعرّض لها األطفال واملراهقون دون حدوث 
مرض نفيس أو انحراف سلويك. بطبيعة الحال  ال ميكننا التخّلص متاًما من 
الضغوط التي يتعرض لها األطفال سواء الفقر أو الجهل أو املرض أو العنف يف 

 ____________________________________

(10) C. L. Whitefield, M.D. Healing the Child Within (Florida: HCI, 1987), p. 18.
(11) Edith H.Grotberg, The International Resilience Project:www.resilnet.uiuc.edu/
library/grotb95b.htm
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هذا العامل، لذلك فإن ما ميكننا عمله هو أن نزيد من متانتهم النفسية حتى 
يتمكنوا من مواجهة هذه الضغوط وال ينكرسوا تحتها. 

 WO�HM�« W½U²*« 

تنقسم املتانة النفسية إىل ثالثة عنارص أساسية:
واملساندة  الدعم  من  لدينا  يكون  أن  أي  الخارجي.  الدعم  عنرص   .١
     النفسية ما ينّمي متانتنا النفسية. هذا ما سنشري إليه اختصارًا بعبارة 

I have (أنا عندي)    
٢. عنرص اإلحساس اإليجايب بالنفس. أي أن نشعر أننا بطبيعتنا جّيدون 
    وليس بسبب ما نفعله أو يحدث لنا. وهذا ما سنشري إليه اختصارًا 

I am (... أنا) بعبارة    
األشياء    ببعض  القيام  أنه ميكننا  أن نشعر  أي  الذاتية.  القدرة  ٣. عنرص 
وليس  ملساعدتنا  يتدخلون  فإنهم  اآلخرون  تّدخل  وإن  بأنفسنا،    
I can (أنا أقدر) للسيطرة علينا. هذا ما سنشري إليه اختصارًا بعبارة    

بشكل عام، يستطيع الطفل أو املراهق الذي يتمّتع بكامل املتانة النفسية 
أن يقول:

(I have ) :أنا عندي

• أنا عندي أشخاص أثق بهم! (أشعر باألمان والثقة يف قبول من حويل)
• أنا عندي نظام  يف حيايت! ( أعيش يف بيئة لها نظاٌم ثابٌت مستقر)
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• أنا عندي أشخاص أحّب أن أكون مثلهم! ( حويل أمثلة صالحة من 
  الشخصيات)

• أنا عندي أشخاص مينحونني فرصة! (الكبار مينحونني فرصة أن أقوم 
   بعمل أشياء بنفيس وأكون مسؤوًال عنها)

• أنا عندي أشخاص يهتمون باحتياجايت! (أعيش يف بيت آمن، وأحصل 
  عىل أكل صّحي وعىل رعاية عندما أمرض)

?ÉgÒZ hCG AÉ«°TC’G √òg øe ¿B’G z∑óæY{ ¬fCG ∫ƒ≤J ¿CG øμÁ …òdG Ée         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

?AÉ«°TC’G √òg øe ∂JÉ«M ‘ ¬«ªæJ ¿C’ êÉà– …òdG Ée         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(I am) :..... أنا

• أنا.. شخص محبوب! (أشعر من خالل عالقايت مبن حويل أنني مقبول 
  ولست مرفوًضا)

• أنا..... أحب الناس وأشعر بهم وأحب أن أساعد غريي! (لست أنانًيا 
  أفّكر يف نفيس فقط)

• أنا...  فخور بنفيس! (أشعر بقيمتي وأهمية وجودي)

?∂°ùØf øY É¡dƒ≤J ¿CG ™«£à°ùJ »àdG á«HÉéjE’G AÉ«°TC’G »g Ée         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(I can ) :أنا أستطيع

• أنا أستطيع أن أتّكلم عام أّفكر فيه وأشعر به! (أستطيع أن أعّرب عن 
   مشاعري وأفكاري).

• أنا أستطيع أن أتحّكم يف مشاعري! (عندما أخاف أو أغضب، أستطيع 
   أن أتحّكم يف نفيس).

صداقات  أصنع  أن  (أستطيع  جيدة!  عالقات  ُأقِيَم  أن  أستطيع  أنا   •
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   وأحافظ عليها).
• أنا أستطيع أن أحّل مشاكيل! (أنا املسؤول عن حل مشكاليت، وأنا أقّرر 

   طلب املساعدة ممن أريد منه أن يساعدين).

?É¡∏ªY ≈∏Y ∂JQób øe ó qcCÉàe âfCG »àdG AÉ«°TC’G »g Ée         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

?É¡«a ∂JGQób øe ójõJ ¿CG OƒJ »àdG AÉ«°TC’G »g Ée         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من املهم اآلن وبعد أن أدركنا ما حدث (أو رمبا ال يزال يحدث اآلن)، وقبل 
أن نتكّلم عام يجب أن يحدث، من املهم أن ندرك تأثري ما حدث!
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