
       التعامل مع االعتداء الجنسي

 تشعرين بالخزي والعار، والحرج واالرتباك

 وكل ما حدث كان خطأكنسانه سيئة، تعتبرين نفسك إ

 منه أسو عن األمر فمن الممكن أن يحدث مرة أخرى، أو قد يحدث شيء أ لو تحدثتِ 

 بأحد يثقين أن تستطيعال ت

  ؟واالنفعال والغضب كتئابباالهل تشعرين 

 ما حدث ب المستمر تفكيركبسبب ، بسهولة النوم نال تستطيعي

وتناول المخدرات وعزل نفسك عن الوضع بدون شرب الكحوليات هذا  معقلم التعامل والتأ نال تستطيعي
  خريناآل

 

وقت  ذحدث من ماكان  سواء -  ول شيء تحتاجين أن تعرفيه لو كنت قد تعرضت لالعتداء الجنسيإن أ
فما  المة. فلم يكن هذا خطأكنك لست المُ أ -  و مرات عديدةاحدة أحدث مرة و قد و كان طويل أو مؤخرًا أ

  اللوم. من يجب أن تتحمل نتِ كبت في حقك ولست أ، جريمة وخطية ارتُ ريعاً مرًا محدث كان أ

  

 يتمحورالتحكم في نفسك. ال  ولذلك أصبحِت غير قادرة علىساءة استخدام للقوة هو إما حدث لِك 
 اً قوي اً شخص نالحظما  ، فغالباً القوة الجسديةستخدام احول يدور االعتداء الجنسي حول الجنس فقط بل 

قليل الحيلة. ولكن من الممكن لك أن  و طفلامرأة ضعيفة أ للسيطرة علىدام القوة الجسدية باستخيقوم 
أن تختاري إلى  تستطيعينستقودك لتجدي الحرية. والتي مر فيما يختص بمراحل الشفاء تستعيدي زمام األ

  سرعة الشفاء أيضًا. يوجد أمل ورجاء.و ي مدى ستذهبين في رحلة الشفاء أ

  

  

ملألأريد أن أجد هذا ا   



 ؟ين نبدأمن أ
 

ولكن التعبير عن  ي بما حدث، حتى لنفسك.رّ قِ تُ ر من الشجاعة لكي تخبري بقصتك و مر الكثييتطلب األ
  :ول مراحل الشفاءأ مشاعرك هو

 خائفة وال قيمة لي" ، مجروحة، مكسورة، ني قذرة، أشعر أنبالذّ ، بالغضب، ب"أنا اشعر بالخزي والعار

 ل من أنت (هويتك). من الممكن أن تشعريمث ن هذه المشاعر ال تُ أ الّ بالرغم من أن هذه هي مشاعرك إ
   د شخصيتك.حد كنها ال تُ ول بهذه المشاعر

  ، فهو يقول في كلمته:تعنين له الكثيرأنك كما  حدث لكمهمة في نظر اهللا فهو يرى ما أنت 

 

فلس. وواحد منهما ال يسقط على األرض بدون ليس عصفوران يباعان بأ" 31 -  29: 10 ىمتّ 
  ."فضل من عصافير كثيرةفال تخافوا. أنتم أ .نتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاةوأما أ .بيكمأ

 

  .نساك"حتى هؤالء ينسين وأنا ال أ ة رضيعها فال ترحم ابن بطنها.المرأ"هل تنسى  15: 49 عياءشإ

 

المستهزئون بي  .عاليا في السموات شهيدي وشاهدي في األن هوذاآل يضاً "أ 20و 19: 16 وبأي
  .هللا تقطر عيني" صحابي.هم أ

 

فبذلك تكسرين قيد الصمت الذي  عنها خرًا آشخص وعندما تخبريهام جدًا،  قصتك وما حدث معك أمر
عر ذبال ر ما حدث فمن الممكن أن تشعريين في تذكّ ه من اعتدى عليك. ولكن عندما تبدأيقيدك ب

  ن تتحكمي بها.الرعب تسيطر عليك فأنِت تستطيعن أن تتركي مشاعر الخوف و والخوف، ولكن ال يجب أ

   

 

الهلعالرعب و  نوباتسيطر على أريد أن أتعلم كيف أ  



  :الهلعالرعب و كيف تسيطرين على نوبات 

 

  عن المكان الذي يوجد فيه من اعتدى عليك: من بعيدكان ممكنًا أن تذهبي لمكان آذا إ

 

 .ن"ني اآلن يمسّ دي "أنا بأمان هنا وال يستطيع أمن وردّ ري نفسك أنك في مكان آذكّ  .1
 

بك: "أنا أجلس على كرسي لونه  لنفسك الواقع والبيئة المحيطان فيصِ أن تَ حاولي  .2
  ...." رضتلمسان األ حمر، رجليّ أ
 

 ًا.وعميق ًا طويالً خذي نفس .3
 

غلقي عينيك اسألي نفسك بعض األسئلة مثل: هل أشعر بالحرارة؟ ماذا أسمع؟ وأ .4
 .ليساعدك ذلك على التركيز

  

ليساعدك ( شخص يعمل في مجال  اً متخصص اً ن تجدي شخصلو كان ممكنًا حاولي أ
 .مع هذه الذكريات نتتعاملي وأنت يق تثقين فيه، طبيب نفسي)المشورة، صد

 ،وخيالك في ذكرياتك ىخر هذه الخبرة مرة أ عندما تتذكرينسوءًا  تزدادن حالتك قد تشعرين أ
إذا ولكن سيتحسن الوضع مع مرور الوقت  ،مزعجة وكوابيس اً تختبري أحالمأن وممكن 

أنت شجاعة جدًا ألنك تواجهين هذا األلم في  .عادة هذه الخطوات مرات عديدةت بإقم
ولى في ان الخطوة األقرار بما حدث وكيف تشعرين تجاهه سيكونولكن االعتراف واإل ،حياتك

  طريق الشفاء.

 

رعشبما أ رّ قِ أريد أن أُ   



 :نب والعارحساس بالذّ اإل

 

، وقد نلسِت عذراء بعد اآلو  العتداء عليك جنسياً ا نه تمّ ألنب والعار مع الذّ  ين تصارعمن الممكن أ
مهم جدًا أن تدركي أن ولكن من ال من أن يؤذيِك. المغتصبفي منع  ، أو ألنك فشلتالعار للعائلة سّببتِ 

للسيطرة عليك  ة، وكل ما قاله الشخص المعتدي والتي كانت تستخدم كأداليتكؤو مس تشياء ليسهذه األ
ك التخلص من الخزي نه يمكنولكن المشاعر حقيقية وينبغي أن تعرفي األخبار السارة أية. ليست حقيق

  جمالك. لك ي ويشفي ويردّ مام اهللا فهو الذي ينقّ المشاعر أهذه  تِ حضر ذا أنب، إحساس المزيف بالذّ واإل

  

 ي يغفر جميع ذنوبك الذيالذ ."باركي يا نفسي الرب وال تنسي كل حسناته 4 - 2: 103 مورمز 
  .فة"لك بالرحمة والرأالذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكلّ  مراضك يشفي كل أ

 

غفرانه وشفاءه فهل  فاهللا سيغفر المشاعر المزيفة واألكاذيب التي نصدقها ويحرر أرواحنا. وهو يقدم لك
 جدًا في عينيه. ما؟ فالحقيقة أنه يحبك وأنت غاليةستقبلينه

  مامه لتجدي راحة لنفسك.انكسارك أوهو يدعوك أن تأتي إليه وتحضري 

 

  ."ملي األحمال وأنا أريحكلي يا جميع المتعبين والثقيتعالوا إ" 28: 11 ىمتّ 

 

  هنك حتى تؤمنيذيك ويسترد ن ينقّ ا حدث، واطلبي منه أوتحدثي معه عمّ مام اهللا تعالي بخزيك وعارك أ

  يضًا.سيقويك لتواجهي اآلخرين في حياتك أ عنده ةنك مقبولفي نظره. وبمجرد أن تعرفي أ ةنك مقبولأ 

 

 

لهي عن نفسيأريد أن أتعلم الحق اإل   

 



 ؟كيف يشعر اهللا تجاه ما مررت به
 

لين لماذا حدث هذا لي؟ أسوتبسبب ما حدث لك.  من الممكن أن تكوني مرتبكة وغاضبة
وما كان . وهو بالطبع أمر مشين السؤالسهلة لهذا  ومن المنظور البشري ال توجد إجابة

ر في يضًا غاضب بسبب الظلم والشيجب أن يحدث على اإلطالق، ولكن اهللا يهتم بِك وهو أ
  .العالم، وهو الوحيد القادر أن يأتي بالعدل الحقيقي لك

 

  ."جري العدل والقضاء لجميع المظلومينالرب مُ " 6: 103 مورمز 

 

  ."يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم" 3: 147 مورمز 

 

تحتاجي أن تعيشي كضحية. فمن حقك أن تغضبي بشأن ما حدث لِك ولكن إن سمحت ال 
خبريه ري عن غضبك هللا، أيِك. عبّ ذلى مرارة وسوف يؤ للغضب أن يستمر فسوف يتحول إ

ن اعتدى عليِك. ثم بما تشعرين ولماذا تشعرين بهذه المشاعر. اكتبي وكأنك تتحدثين مع م
 فمثالً  .منةالغضب هو طريقة آ فتنفيسك عنطلقي غضبك. وأ قيهازّ و ماحرقي الورقة أ

ن تكنسي بحركات وكأنك تعجنين عجينة بشكل قوي، أو عن طريق الصراخ والصياح أو أ
تؤذي نفسك أو اآلخرين، فاهللا قوي  الّ ، ولكن انتبهي أسريعة فهذا يساعد على تنفيس الغضب

ري وتشاركي غضبك من أن تعبّ  ي خوفوال يوجد أن يتعامل مع غضبك، وقادر بما يكفي أ
 معه.

 ب إيذاء نفسك بأن تسقطي فريسةً نِت تستطيعين تجنّ لى من اعتدى عليِك، وأفاهللا سيحكم ع
 .للمرارة

 أنا أريد أن أنجح وأتقدم



 ؟ا حدثكيف تتعافين ممّ 
 

 :واجهي المعتدي .1

ن تحصلي على العدالة في الموقف الذي تعرضت له ألسباب قد يكون من الصعب أ
لمن اعتدى  اً ن يكتبوا خطاب، ولكن بعض الناس قد وجدوا أنه من المفيد جدًا أمتعددة

ر االعتداء عليهم، وكيف أنهم اآلن يرفضون ثّ يهم، يشرحون له كيف يشعرون وكيف أعل
 ،شعلي فيه النارك. وبعد كتابة الخطاب أكثر من ذلأن يسيطر المعتدي على حياتهم أ

  دك به الشخص المعتدي.كسرت القيد الذي يقيّ نِك ظهري لنفسك أتُ فبذلك 

 .ن كنِت تفعلين ذلك وحدكإ ًا، وخاصةجدًا وخطير  اً فمواجهة المعتدي حرفيًا يعتبر صعب
  منة قد تساعدك.كتابة الخطاب وسيلة آ د عَ لذلك تُ 

 

 :حصلي على المساعدةا .2

تتعاملي مع ما حدث  نوتعيشي حياة مزدهرة، سيتطلب ذلك أ لكي تتخطي هذه الخبرة
ن تفعلي ذلك عنى للحياة، ومن الهام والضروري أن تجدي مومع مشاعرك وألمك وأ

  بمساعدة شخص متخصص بالمشورة.

 

 :لحياتكإعطاء معنى  .3

ن يعطي ذلك العتداء الجنسي يساعد كثيرًا في أن مساعدة من مروا باقد يجد البعض أ
أو تشاركي خبرتك مع  ة دعم،مجموعبتشكيل  . فمن الممكن أن تبدأيمعنى لحياتهم

  قد تكون فكرة جيدة تبدأين بها. ، وهذهعن طريق اإلنترنتاآلخرين 

 

 



 :كتشاف الغفرانا .4

ن تنسي من المكن أن تصلي لمرحلة حيث تحتاجين أن تغفري لمن اعتدى عليك، ليس أ
 .ن تجدي حرية لنفسكأبحقك ولكن  الجرم الذي ارتكبه

تحتاجينه  ين تأخذي كل الوقت الذأ ممهومن ال ،قد يكون مرحلة طويلة أيضاً ولكن هذا 
  .مرلتتعاملي مع هذه األ

  

ن تفعلي ذلك عن طريق أن تعرفي أكثر عن موضوع الغفران يمكنك أ نتريدي وٕان كنتِ 
 . ومن الممكن أن)help-www.maarifa.org/self (لقة "حرية الغفران"مشاهدة ح

للعمل خالل  خرى التي نقدمها، خذي وقتكلحلقات األتجدي مساعدة عن طريق ا
  ن عندك الطاقة والقوة لتفعلي ذلك.أ نلمختلفة لهذه الحلقات عندما تشعريالمراحل ا

 

 

ن ولكن من الصعب أهذا شجاعة كبيرة. ب قد تطلّ رحلة للنمو والشفاء والحرية، و  لقد بدأتِ 
ين صحد المشيرين المتخص، لذلك نحن ندعوِك لتتواصلي مع أرحلة وحيدةه التسيري في هذ

ويشاركونك مراحل جلك، وسيستمعون لقصتك ون معك ومن أالذين يعملون معنا فهم سيصلّ 
  .في حياتكِ  الحريةو  نمو األمل

 

 

شارك قصتيأريد أن أ  
 


