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التقوى

كلمة �لتقو�

تداعيات العنف األسـري تداعيات العنف األسـري 
� ظل فهم دي� جاف � ظل فهم دي� جاف 

%شهر  من  �ألسر[  �لعنف  ُيعت� 
�تمعاتنا   �  �uنتشا� �لعنف  %نو�� 
ִדميش  من  �بالرغم  �إلسالمية. 
�جو^� من بعض �ألطر�� @ال %? بصماته على 
%�u �لو�قع بدD جلية � �لتركيبة �الجتماعية. 
�ال يقتصر �لعنف �ألسر[ -كما يتصوu �لبعض- 
yلك  يتعد�  بل  ��جته  جتا�  �لز��  عنف  على 
ليشمل عنف �لز�جة جتا� ��جها، �عنف �لو�لدين 
�خل  جتا� %�ال^هم، �هُلمَّ جرًّ� من %صنا� �لعنف̂ 
�ألسر!، ��ل¤ بتعريفها �ملتكامل هي �ملأ�� �لد�فئ 
�مركز �حلب ��لسكينة �باحة ��د�¦ ��لطمأنينة. 
@ال  تتوفر  لن  �ألجو�¦  هذ�   ?% �ثنا?  »تلف  �ال 
 Dلفعا{ من ��جبا� �u�^ كال �لو�لدين �^% �y@

�حقو� �صا�u %سو! لباقي %فر�^ �ألسر!.
 �مصد�قا لقوله �:" تز�جو� �لو^�^ �لولو^". فإ? 
مسئولية �حلب ��ملو^! تقع بالدuجة �أل�< على 
�ألكثر  �لعاطفية هي  تركيبتها  فهي ¯كم  �ملر%!، 

قدu! على شحن �جلو �لعائلي باحلب ��ملو^!.
كما يتوجب على u´ �ألسر! %? يكو? منوyجا 
 µي^ جو  �يوفر  �حلنيف  �لدين  لتعاليم  عمليا 
�تربو[ �ثقا� يسد حاجياD %فر�^ �ألسر! كي 

ال يبحثو� عن بديل خا�u �لبيت. 
�ال يسعنا من خال{ هذ� �لسطوu �لتطر� @< Iيع 
%سبا´ �لعنف �ألسر[.. هذ� �لظاهر! �لفتاكة �ل¤ 
باتت ִדد^ %من �سالf �تمعاتنا، �لكن سنحا�{ 
على  ¶فية  غ;  هي  �ل¤  %سباֲדا  �%بر�  %هم  ملس 

�للبيب �ملطلع على ما ¸ر[ � �لساحة �إلسالمية 
�لذ[  �ألمر   ،Dحرما �هتك  �مظا¹   sمآ من 
%uجعه �لكث;�? @< فشل u´ �ألسر! � �حلصو{ 
حيث  �لالمتناهية  حاجاִדا  Iيع  به  ُيَلبِّي  ما  على 
لتفريغ  %فر�^ها   ¦��@ �لعنف   fستخد��  >@ يندفع 
شحنة �خليبة �ل¤ تنعكس zثاuها � صوu! �لعنف. 
كما يغطي بعض �آلبا¦ فشلهم هذ� بتمييع مكانتهم 
�عدf �ملباالD مبا ¸ر[ ^�خل �لبيت فيخسر هيبته 
��حتر�مه فينطبق عليه �ملثل: "@�y كا? u´ �لبيت 
بالد� ضاuبا فسمة %هل �لبيت �لرقص". �� ظل 
�ألسر!  %فر�^  لباقي  �ملجا{  ُيفسح  �لظر��  هذ� 
للتنافس على �حلصو{ على كرسي uئاسة �ألسر! 

 .´uذ� �ملأ��طبعا �لعنف هو %جنع �سيلة 
�ملأسا! فإ? بعض �آلبا¦  ��أل^هى ��ألّمر من هذ� 
�يظنو?  بذلك  �م  �لدين   Éبسما عنفهم   ?�u�ي
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تسمح  �#ايتهم  �ألسر!  %فر�^  تربية  مسؤ�لية   ?%
عظيم،  ظلم  من  له  �يا  �لعنف..  باستعما{  �م 
فالدين بر�¦ من �^عا¦�ִדم �لظاملة. فبعلتهم هذ� قد 
طمسو� مالمح �معا� �بتسامة �حليا! عن �جه �ملر%! 
�ملستضعفة ��جه �لطفل �ل�[¦ �غرسو� كل تعاب; 
عنها.   uلفر��� منها  �خلر��  �جلميع   Ëفتم  sليأ�
فباتو�  �معامله،  �لدين   � حو�م  من  كل  فكرَّهو� 
يبحثو? عن بديل ير�قهم طعم �لسعا^! ��لطمأنينة 
 D�uملخد�� �خلمر!  �م  فحققت   Dللحظا �لو 
�لظاهر!  هذ�  متتني   �  ^�� �لذ�  �ألمر  مأuֲדم، 
�حليا!  منط  �ستفحا�ا   � ساهم  كما  �لفتاكة. 
 Ïحبا@� نفسية   Ïضغو من  لديها  �ما  �لعصرية 
 Dفجو� �فتح  �لز�جية  �لعالقة  تفكك   � ساهم 

� عشها. 
�لذ[   µلدي� �لفهم  �ال شك %? جفا� �سذ�جة 

ُيلقن � �ملؤسساD �لدينية ��لتعليمية � بلد�ننا ��^ 
� �لطني ِبلة. حيث %ُفرÐ �لدين من مغز�� �حلقيقي 
�تضحك   uلصغا� ُتخيف   Dخر�فا �ر^  �%صبح 
د�^ �هللا �تأ�يلها   ̄sما �ستخفا� عامة �لنا% .uلكبا�
حسب %هو�ئهم فحدÓِّ �ال حر�. لقد تبخر �لفهم 
�لديµ �لصحيح من �حليا! �ليومية �ُفسح �ملجا{ لكث; 
 yلتلذ� �ضمحل  لقد  3له.  حتل  كي   Dملوبقا� من 
 .Dملسكر���  D�uباملخد عنه  �ُعّو�  �هللا  بوصا{ 
ماتت �لقناعة �%صبح همُّ كل ��حد �حلصو{ على 
ما � يد �آلخرين مهما كلفه yلك.. ِبيع �لشر� 

�ُِ̂فنت �لذمة �ُفقد �لسالf �طاu �ألما?.
لقد %لقت هذ� �حلالة �ملر�عة �لرعب لد� �لكث;ين 
�آلفة  هذ�  من  �ألمة  Öلص  �ستحالة  ير�?  �لذين 
من  يتجز%  ال  جز¦�  %صبحت  @×ا  حيث  �لفتاكة 
^��مة   � يعيشو?  �%صبحو�  �الجتماعية  �لتكوينة 
�إلحباÏ �فقد�? �ألمل �لتاf حØ @? خيا�م �لسقيم 
اجة @< عصا سحرية مثيلة لعصا سيدنا  %قنعهم %×م̄ 
 Ïإلحبا� فحالة  حو�ا.  ما  كل  تلقف  كي  موسى 
�لتاf هذ� %فقدִדم �ألمل كلية � u#ة �هللا، خصوصا 
 .Øعلى %صعد! ش uتدهو يوميا �  �ألمة  %? حالة 
"كيف  هؤال¦:  با{  على  »طر   ¹ �لذ[  ��لسؤ�{ 
ִדلك %مة %نا � %��ا ��ملسيح �بن مرمي � zخرها؟" 

(�حلديث).

�للهم صل �سلم عليه �على zله �صحبه %Iيعن @< 
يوf �لدين. �zخر ^عو�نا �حلمد هللا u´ �لعاملني.

ماتت القناعة وأصبح همُّ كل واحد 
احلصول على ما ! يد اآلخرين مهما 
كلفـه ذلك.. ِبيع الشـرف وُدِفنت 
الذمة وُفقد السـالم وطار األمان.




