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مقدمة

 2007 عام  في  متزايدة.  مشكلة  واإلساءة  اإليذاء  ّثل  يمُ

معاملة  إلساءة  حالة  ماليني  ثالثة  من  أكثر  عن  اإلبالغ  مت 

ستة  حوالي  تشمل  املتحدة،  الواليات  في  األطفال 

العنف  حاالت  أعداد  تقديرات  وتتراوح  طفل.  ماليني 

عام.  كل  ماليني  عدة  إلى  مليون  من  أقل  من  املنزلي 

العنف  ضحية  كانت  نساء  أربع  كل  من  واحدة  أن  ويقدر 

الضحايا  من  العظمى  الغالبية  أن  من  وبالرغم  املنزلي. 

الكثيرة  باحلاالت  تزايد  قد  الوعي  أن  إال  النساء،  من  هن 

املنزلي.  للضرب  ضحية  أيًضا  الرجال  فيها  يكون  التي 

أخرى  دول  في  لهذا  مشابهة  نزعات  أيًضا  ولوحظت 

وأيًضا  وكندا  العظمى  بريطانيا  ذلك  في  مبا  الغرب  في 

أيًضا  َتلَمس  اإلساءة  أن  كما  األوسط.  الشرق  دول  في 

الذين  األطفال  مثل  لها،  مباشرين  ضحايا  يكونوا  لم  من 

يصابون بالصدمات عندما يرون والديهم يتعاركون. 

وأفراد  أصدقــاء  يعرفــون  مّنا  باملائــة   70 أن  قّدر   يمُ
منهم  باملائة  و30  ولإلساءة،  لإليذاء  تعّرضوا  العائلة  في 

في العام املاضي فقط.

واإلساءة.  اإليذاء  مشكلة  من  الكنيسة  ستثنى  تمُ وال 

خبرات  ولهم  ويتغّيرون  الكنيسة  إلى  يأتون  فالبعض 

املؤمنني  من  الكثيرون  واإلساءة.  اإليذاء  من  سابقة 

سريًعا  خترج  أن  يكن  التي  الغضب  خطايا  مع  يصارعون 

اإليذاء  من  كثيرة  حاالت  رأيت  لقد  السيطرة.  نطاق  عن 

التي  احلاالت  في  وأيًضا  الرعوية  خدمتي  في  واإلساءة 

أتت إلى مركز املشورة الذي أعمل فيه.

سنوات1.  ثالث  ملدة  وطفليهما  ونيفني  عادل  عرفنا 

يكّونان  أنهما  وبدا  كنيستنا  حياة  في  متداخلني  كانا 

صباح  في  معي  يتقابال  أن  طلبا  عندما  عظيمة.  أسرة 

سبب  يكون  أن  يكن  ما  أختيل  أكن  لم  السبت،  يوم 

ظال  أنهما  عرفت  عندما  بالصدمة  وشعرت  املقابلة. 

1   تم تغيير كل األسماء لحماية هوية األشخاص المعنيين.
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غالًبا  كانت  صياح  مباريات  في  يدخالن  زواجهما   ملعظم 

أحد  يتخيل  لم  نيفني.  بضرب  عادل  يقوم  بأن  تنتهي  ما 

مثل  من  يعانيان  اجلميلني  الزوجني  هذين  مثل  أن  قط 

املشكلة.  هذه 

كيف يمكن مساعدتهما؟

مختلفة.  قصة  لهما  فكانت  ومرمي  أشرف   أما 

حول  والتمركز  الغضب  غاية  في  رجاًل  أشرف  كان 

أيام  أحد  في  وانسحابية.  خائفة  مرمي  وبدت  الذات. 

يبدو  ما  وجهها  وعلى  الكنيسة  إلى  مرمي  جاءت  اآلحاد 

دخلت  أخرى  مناسبة  وفي  العني.  حول  كدمة   أنه 

انكسر.  رسغها  ألن  املستشفى  في  الطوارئ  غرفة  إلى 

يضربها،  كان  أشرف  أن  الكنيسة  في  أصدقاؤها  شك 

كثيرة.   حلوادث  تتعّرض  فقط  أنها  تزعم  كانت   لكنها 

التليفزيون،  يشاهد  أشرف  كان  بينما  األيام،  أحد  في  ثم 

أشرف  فلكمه  طريقه  العمر  من  البالغ  ابنه   اعترض 

وأخيًرا  عينه.  حتت  كبيرة  كدمة  أحدث  مما  وجهه،  في 

شعرت مرمي أنها قد رأت ما يكفي. 

مريم  لمساعدة  فعله  يمكن  الذي  ما 
وأوالدها؟

هلل  شكًرا  املعونة.  إلى  يحتاجون  اإلساءة  ضحايا  إن 

حنتاجها  التي  احلكمة  قّدم  تمُ الوافية  الكافية  اهلل  كلمة  أن 

يتأملون.  ملن  واحلكمة  العملية  واملساعدة  التعزية  لنقدم 

نستطيع  فلن  املتاحة،  املساحة  لضيق  نظًرا  ولكن 

هذا  في  شاملة  بصورة  اإلساءة  جوانب  كل  نغطي  أن 

حاالت  أغلب  على  نرّكز  سوف  أننا  مع  لكن،  الكتّيب. 

التي  الكتابية  املبادئ  فإن  املنزل،  في  واإلساءة  اإليذاء 

اإليذاء  مواقف  كل  في  للتطبيق  صاحلة  مناقشتها  ستتم 

واإلساءة.


