ما هو سبب حدوث اإلساءة والعنف ؟

إنه

ً
جــدا أن يقــوم الشــخص الــذي تحبينــه بإيذائــك أو اإلســاءة
لمــن الصعــب
ِ
أنــك ال تزاليــن تحبينــه حتــى وإن
إليــك .وأن تشــرحي لعائلتــك وأصدقائــك
ِ
ـك أحيانـ ًـا وبســبب األذى الــذي تعرضـ ِ
كان يســيء إليـ ِ
ـاعرك
ـت لــه فــإن كل مشـ
ً
اإليجابيــة والحــب الــذي كنـ ِ
تماما،ولكــن علــى
ـت تكنينــه لزوجــك قــد يختفــي
الرغــم مــن ذلــك فإنــك مازلـ ِ
ـت تجــدي صعوبــة فــي االبتعــاد عنــه لعــدة أســباب
مثــل الخــوف ،وجــود األطفــال ،وتوفــر المــال .قــد تكونيــن قلقــة عــن مــدى
تأثيــر ســلوك زوجــك علــى األطفــال والشــعور بالعجــز تجــاه تغييــر ســلوكه.
إن العنــف األســري جريمــة مخفيــة وبشــكل كبيــر ،وغالبـ ًـا يكــون األمــر صعــب
ً
جــدا علــى النســاء عندمــا يحصــل لهــن .العديــد مــن النســاء يشــعرن بالخــزي
والخجــل ألنهــن ضحايــا لإلســاءة وأنهــن عايشــنها لفتــرة طويلــة .لــذا فــإن
معظــم حــاالت العنــف األســري لــم يتــم التبليــغ عنهــا.
األزواج المســيئون يســتخدمون اإلســاءة النفســية ليشــعروا اآلخريــن بالنقــص
والدونيــة .وقــد يخبــرك زوجــك ويكــرر عليــك باســتمرار بأنــك عديمــة الفائــدة،
غبيــة ،كســولة ،غيــر جذابــة.
العنــف األســري يتضمــن الضــرب والتهديــد بالضــرب ،اإلجبــار علــى ممارســة
العالقــة الحميمــة عندمــا ال تشــعرين بالرغبــة فـــي ذلــك ،عــدم الدعــم بالمــال
الكافـــي لإلنفــاق وعزلــك عــن عائلتــك وصديقاتــك.
فــي العالقــة الصحيــة يعامــل الزوجــان بعضهمــا البعــض بمســاواة ومحاولــة
الوصــول إلــى تفاهــم إليجــاد حلــول للتغلــب علــى مشــاكلهم.
معظــم النســاء اللواتــي تعرضــن لخبــرة اإلســاءة يعشــن فــي خــوف مــن الــزوج
وذلــك ألن العنــف األســري متضمــن القــوة والتحكــم والســيطرة.
تظهــر المشــاكل بمجــرد شــعور أحــد الزوجيــن بالتهديــد أو الخــوف مــن
المناقشــة والــرد أو إبــداء الــرأي ألنهــم يشــعرون بــأن الطــرف اآلخــر ســوف
يؤذيهــم أو يســيء إليهــم جسـ ً
ـديا بطريقــة أو بأخــرى ،إذ إن اتــزان القــوة أصبــح
غيــر متســاوي.
ليس هناك أي أعذار صحيحة أو مبررة للعنف.
النســاء عــادة يعتقــدن بــأن تعاطــي الــزوج للكحــول والمخــدرات هــو الســبب
فــي ســلوكه العنيــف ،ولكــن هنــاك العديــد مــن الرجــال يتعاطــون هــذه المــواد
ولــم يســبق أن كانــوا عدوانييــن أو عنيفيــن والــزوج هنــا قــد يســتخدمها كحجــة
أو عــذر لتبريــر عنفــه.
إنــه لمــن الصعــب تقبــل أن الشــخص الــذي أحببتــه ووثقـ ِ
ـت بــه أصبــح يتصرف
بعدوانيــة تجاهــك ،ونظـ ً
ـرا ألنــك ال تســتطيعين تفســير ســلوك زوجــك فإنــك
تبدئيــن بالتفكيــر بأنــك المســؤولة عــن ذلــك.
أنــت غيــر مســئولة ..إنــه هــو المســؤول عــن ســلوكه الشــخصي وهــو الوحيــد
القــادر علــى تغييــره.
هل سيستمر حدوث اإلساءة والعنف ؟
الجــواب ببســاطة هــو نعــم ،إال إذا قــام الــزوج بتحمــل مســؤولية ســلوكه
وطلــب المســاعدة مــن أجــل التغييــر ،فــإن زوجــك لــن يتوقــف عــن اإلســاءة
ألنــك ال ترغبيــن بهــا.

ِ
أنــت بــأن عليــه تحمــل المســؤولية والتغييــر مــن ســلوكه
إذا لــم تقتنعــي
وموقفــه فإنــك ســتجدين نفســك فــي موقــف صعــب التخــاذ القــرار علــى
التعايــش مــع العنــف.

ما الذي تستطيعين فعله ؟

أنـ ِ
ـت فقــط تســتطيعين الحكــم علــى الموقــف واتخــاذ القــرار ،ال تســتطيعين
تغييــر زوجــك ويجــب عليــه أن يحصــل علــى المســاعدة بنفســه.
إذا لــم يتخــذ زوجــك القــرار بتغييــر ســلوكه فإنــك قــد تقرريــن االبتعــاد ،وهــذا
قــرار صعــب جـ ً
ـدا علــى النســاء اتخــاذه ولكــن الدعــم والمســاعدة للقيــام بهــذا
الشــيء متوفــرة.
إن خطوات عمل ذلك هامة ً
جدا لضمان األمن والسالمة لك ولألطفال.
إنــه لمــن المهــم أن تحصلــي علــى المعلومــات الصحيحــة والمســاعدة
مــن أشــخاص ذو خبــرة فــي مجــال العنــف األســري .ســيكون هنــاك دعــم
ومســاعدة لــك وألطفالــك .وقــد ترغبيــن بــأن يرافقــك أحــد أفــراد عائلتــك أو
صديقاتــك عندمــا تطلبيــن المســاعدة.
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