
 المشاعر واآلثار الشائعة التي يمّر بها الناجون

تجدون في هذه الصفحة قائمة ببعض المشاعر واآلثار التي غالباً ما يتعامل معها الناجون، سواًء في أعقاب االعتداء مباشرةً 

 أو لسنوات كثيرة بعد االعتداء الجنسي.

تظهر ردود الفعل لدى كّل فرد تجاه االعتداء الجنسي بطرٍق مختلفة.  ؛ حيثوليست هذه القوائم شاملة كليّاً وال حصريّة

المعلومات أدناه الناجين في إدراك أّن طريقة شعورهم طبيعية بالنسبة إلى َمن مّر بتجربتهم، وأّن هناك تساعد ونأمل أّن 

 أشخاصاً يفهمونهم وهُم قادرون على مساعدتهم.

 المشاعر الشائعة

 ؟ لَم ال أستطيع أن أبكي؟هكذا فاقد الِحسّ لماذا أنا أشعر بالخَدر.  - الصدمة المعنويّة

 هل حدث األمر فعالً؟ لماذا أنا بالذات؟ ربّما كان مجّرد خيال. ليست المسألة ذات شأن. - التكذيب و/أو اإلنكار

 الناس بي؟ ال يمكنني أن أُخبر أسرتي أو أصدقائي. تُرى ماذا سيظنّ  - اإلحراج

 مهما حاولت.أشعر بأني نظيف ألَّم بي. ما عدت  بًاخطبالقذارة، واالشمئزاز، وكأّن هناك  أشعر -العار

 أشعر وكأنه ذنبي، أو أنه كان في وسعي أن أمنع ذلك. ليتني فعلت شيئاً... - الذنب

 كيف سأواصل يومي؟ أشعر بتعب شديد! أشعر بفقد األمل. ما الفائدة من االستمرار؟ - االكتئاب

 ل سأتولّى زمام أموري ثانيةً؟ه - الضعف

 ما عدت أعرف حتى في أّي يوٍم أنا، أو أين من المفترض أن أكون. ال أفتأ أنسى األشياء. - التشويش

تطاردني الذكريات وكأني أعيشها مّرة أخرى. أظّل أرى وأسمع وأشّم أشياء تسترجع األحداث في  - استرجاع الذكريات

 جديد.ذاكرتي وأشعر وكأنها تقع من 

أشعر بالخوف من كل شيء. ماذا لو أصبت باإليدز أو بمرض منقول جنسيّاً؟ ال أستطيع أن أنام ألّن الكوابيس  الخوف

 تنتابني. أخشى أن أخرج. أخشى أن أكون بمفردي.

 تنتابني نوبات ذعر. ال يمكنني أن أتنفّس. ال أتوقف عن االرتجاف. أشعر بطغيان التجربة علّي. القلق

 .كله العالَماالنتقام من أشعر برغبٍة في إيذاء الشخص الذي هاجمني أو  - الغضب

 وال أريد أن أتناول طعاماً.بأني عصبي المزاج معدتي )أو رأسي أو ظهري( تؤلمني طيلة الوقت. أشعر  - إجهاد بدني

 آثار االعتداء الجنسي على الذكور

كبيراً، ومجّدداً فليست هناك آثار قطعيّة لما سيمّر به جميع الناجين.  تتنّوع العواقب الطويلة األمد لالعتداء الجنسي تنّوعاً 

 تشمل اآلثار الموثّقة ما يلي، من دون الحصر:

 القلق 
 االكتئاب 
 ازدراء الذات 
 اإلدمان على المخّدارت والكحول 



 اضطراب الشخصيّة الَحدِّي 
 اضطرابات النوم 
 اضطرابات األكل 
 االنفصام العقلي 
 الُذهان 
 الُحزن 
 ما بعد الصدمةعاالت فان 
 سوء تقدير الذات 
 خلل وظيفي جنسي 
 خلل وظيفي اجتماعي 
 )اختالل في العالقات )بما فيها مع األبوين 
 ضعف في السجالت التعليمية والوظيفية 
 مجموعة من األعراض البدنيّة 

لى األطفال تشمل أعراض ما بعد أظهرت البحوث أّن اآلثار الصحية العقلية السلبية المرتبطة دائماً باالعتداء الجنسي ع

؛ والعجز، والصفات السلبية، والسلوكيّات العدوانية وإساءة التصّرف؛ 3؛ واإلفراط في تعاطي العقاقير2؛ واالكتئاب1الصدمة

 .5؛ والقلق4واضطرابات األكل

االنفصام العقلي واالضطراب ومؤخراً ُربط االعتداء الجنسي على األطفال أيضاً باالضطرابات الُذهانيّة، بما فيها 

. وأّما االعتداء الجنسي على األطفال الذي يشتمل على اإليالج، فقد تّم 7، باإلضافة إلى اضطرابات الشخصيّة6الُوهامي

 .8على وجه الخصوص يشّكل عامل خطر في ظهور متالزمة الُذهان ومتالزمة الفُصام العقلي اعتباره

 الفرد محدَّدة أو عاّمة، أو عَرضيّة أو ُمزمنة.وقد تكون األعراض الظاهرة على 

إّن النسبة المئويّة للبالغين الذين تعّرضوا العتداء جنسي في سن الطفولة وعانوا من آثار طويلة األمد غير معروفة، ومع 

 .9من عيّنة لتلك الفئة من البالغين قد عانوا آثاراً دائمة %13ذلك فقد أظهرت دراسة بريطانيّة أّن 

 اءة معلومات أكثرلقر

ويمكن االطالع أكثر على الخرافات والحقائق المرتبطة باالعتداء  -من المفيد أن نفهم األفكار الخاطئة التي تحيط بالناجين 

 الجنسي على الذكور.
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