اإلساءة الجنسية داخل األرسة
اإلساءة الجنسية التي تحدث داخل العائلة ،وهي ما تسمى أيضاً – «سفاح القرىب».
وتع َّرف عىل أنها :كل سلوك جنيس غري عفوي يبدأ باللمس ومداعبة األعضاء
الجنسية مروراً بالكشف عن األعضاء التناسلية وكذلك تهيئة الفرص (للضحية)
ملشاهدة املجالت أو األفالم ذات الطابع الجنيس ،و قد ينتهي األمر باالغتصاب
الكامل .و قد تكون الضحية امرأة ،فتى/فتاة ،طفل/ة يتعرض  /تتعرض لإلساءة
الجنسية ،التي تتم من قبل األقارب بالدم مثل :األب ،األخ ،الخال و العم  ...الخ ،أو
من قبل أشخاص تربطهم عالقة اجتامعية معينة مع الضحية ،مثل :زوج األم ،زوج
األخت ،زوج العمة أو الخالة ...وغريهم.
تأثري اإلساءة الجنسية عىل الضحية
َّإن اإلساءة الجنسية عىل الضحية ال تكون ملرة واحدة بل تكون متكررة (عاد ًة) ،مام
يجعلها تعاين منه كل مرة من جديد .االعتداء بالنسبة للضحية ليس فقط اعتدا ًء
جنسياً أو فقداناً لعذريتها بل هو انتهاك لجسدها وذاتها وإنسانيتها وكرامتها.
فاالعتداء ميس القدرة عىل حامية الذات و الشعور باألمن و الطأمنينة من املحيطني
و قوة الصدمة عىل الضحية تكون قوية جداً وهذا يؤدي إىل:
• كره الذات.
• شعور بالقذارة  /عدم تقبل الفتاة لجسمها.
• شعور بفقدان الرشف والكرامة ،فالسائد يف مجتمعنا أن رشف العائلة مرتبط

ببكارة الفتاة.
• الخوف الشديد وعدم اإلفصاح عن االعتداء.
• شعور بالضعف وعدم الثقة.
• لوم الذات والشعور بالذنب مام قد يؤدي إىل إيذاء الضحية لنفسها مبحاولة
االنتحار أو االنتحار فع ًال.
• متر األنثى الضحية يف دوامة كبرية و تخاف من اإلفصاح عن الحديث و تدخل
يف مرحلة الصدمة ،ومن ظواهر الصدمة :القلق الشديد ،الخوف ،االكتئاب ،التفكري
باالعتداء الذي تعرضت له.
أعراض تأثري االعتداء عىل الضحية
َّإن األعراض تختلف حسب املراحل العمرية ،فمرحلة الطفولة تختلف عن مرحلة
املراهقة عنها عند البالغني .كذلك من املهم معرفة أن التأثري االنفعايل واحد يف
جميع املراحل العمرية ،لكنه يعكس نفسه يف طرق مختلفة يف األعراض حسب
املرحلة العمرية.
عند األطفال تظهر األعراض باختالف يف األداء املدريس ،وحتى فشل درايس ،والعودة
لعادات قدمية :كالتبول الالإرادي ،ومص اإلصبع ،وأوجاع يف املعدة ،وأوجاع يف
الرأس ،و واضطرابات أثناء النوم مثل (االحالم املزعجة والكوابيس).
يف فرتة املراهقة ( :وما يرافق هذه املرحلة من تحوالت فسيولوجية مصحوبة بكثري
من االرتباك والحرية) ،فقد تتمثل األعراض بالترسب من املدارس والرتاجع يف الدراسة

بشكل ملحوظ  ،عدم االشرتاك يف النشاطات الالمنهجية ،الخجل من الدورة الشهرية
واألوجاع املبالغ فيها أثناء الدورة ،زيادة أو نقصان يف الوزن ،التهور...
عند البالغني تتمثل األعراض بأوجاع يف الرأس ،أرق ،خوف يف الليل ،أفكار باالنتحار،
اكتئاب ،تدين احرتام الذات ،الشعور بالعجز ،العزلة االجتامعية ،صعوبة الثقة
باآلخرين...

