أسباب العنف
ٔ -من أسباب العنف القسوة فً الطباع:
فهناك أشخاص قساة فً طباعهمٌ .تعاملون باستمرار بقسوة .فاذا ازدادت حدة القسوة
عندهم ،فإنها تتحول إلى عنف .وهذه القسوة فً الطبع قد ترجع إلى ظروف اجتماعٌة حادة
أدت بهم إلى استخدام القسوة .وربما ٌكونون قد حصلوا علٌها عن طرٌق الوراثة.

ٕ -وقد ٌكون السبب فً العنف تعب فً األعصاب:
وهذا التعب ربما ٌكون قد نتج عن اإلرهاق .والمعروف أن اإلنسان فً حالة االرهاق وتعب
قادرا على االحتمال ،فٌرد بشدة .واذا زاد الضغط علٌهٌ ،تصرف بعنف...
األعصاب ،ال ٌكون ً
ٖ -وقد ٌكون السبب فً العنف هو قلة الحٌلة.
أو إخفاء الضعف بالعنف كما ذكرنا من قبل.

ٗ -وقد ٌكون سبب العنف هو مرض عصبى أو مرض عقلى:
ومعروف أن بعض األمراض العقلٌة وكذلك العصبٌة ٌصحبها عنف.
ولعل من المدرسة اإلٌطالٌة علماء ٌقولون إن كل مجرم هو إنسان مرٌض .وهكذا ٌبحثون
دافعا إلى الجرٌمة ...ولكن ذلك كله ال ٌمنع أن هناك مجرمٌن ٌقومون
عن المرض الذي كان ً
بؤعمال عنفهم وهم فً حالة عقلٌة تامة .وإال زالت المسئولٌة عن غالبٌة الجرائم!

٘ -وأحٌانا ٌكون الخوف من اكتشاف الجرٌمة سب ًبا آخر للعنف:
كسارق اقتحم بٌ ًتا لغرض السرقة فقط ،ولٌس القتل فً نٌته إطال ًقا .ولكنه قد ٌضطر إلى ذلك
اذا ما اكتشف أحد أمره ،فٌقتله لئال ٌخبر عنه .أو كعصابة تقتل – لنفس السبب – بعض

الذٌن ٌعرفون أسرارها ،حتى لو كانوا من أعضائها ،خو ًفا من أن ٌكشفوا هذه األسرار ،خٌانة
منهم ،أو حتى ظروف ضاغطة.
مثال آخر :شخص ٌظن أن آخر ٌتؤمر علٌه ،فٌقتله خو ًفا من تآمره.

 -ٙوقد ٌكون سبب العنف :الغرور أو االعتزاز بالقوة:
ففى الغرور ٌسئ الشخص ما لدٌه من قوة وامكانٌات .كمن ٌضرب اآلخرٌن لٌشعرهم بؤنه
أقوى منهم ،وأنه ٌستطٌع قهرهم متى أراد .وٌحدث هذا أحٌا ًنا مع بعض المراهقٌن ،ومع
بعض الطغاة ،ومع بعض العصابات فً إخضاع أفراد العصابة لسلطة قائدها!...

 -7وربما ٌكون سبب العنف هو الحقد:
فالذى ٌحقد على آخرٌن ،قد ٌنفس عن حقده بالعنف! كشخص ٌحقد على آخر ظا ًنا أنه ٌنافسه
فً المٌراث ،أو أنه ٌسعى لكً ٌحل محله فً مركزه ،فٌستخدم معه العنف!...
أٌضا...
وقد تدفع الغٌرة أو الحسد إلى مثل هذا ً
أو قد ٌكون السبب فً العنف هو ردّ العنف بالعنف...

 -8وقد ٌكون سبب العنف هو االضطهاد الدٌنى:
كما قال السٌد المسٌح لتالمٌذه عما سوف ٌلقونه من مإامرات الٌهود وقسوة الرومان" :تؤتى
ساعة ٌظن فٌها كل من ٌقتلكم أنه ٌقدم خدمة هلل" !...وهنا امتزج االضطهاد بالفهم
الخاطئ.
مص در المقال :م وقع األنب ا تكاله ٌمانو ت.

ومن أمثلة الفهم الخاطئ الذي ٌإدى إلى لون آخر من اإلضطهاد أو من العنف :من ٌقتل وفً
عارا لألسرة ،أو أنه ٌنتقم لدمائها...
مفهومه أنه ٌمحو ً

 -9وهناك من ٌلجؤ إلى العنف ،ظانؤ أنه أسهل الحلول وأسرعها!!

وهذا ظن خاطئ ،ألن أسهل الحلول لٌس هو أفضل الحلول .كما أن العنف له الكثٌر من ردود
الفعل السٌئة...
أو قد ٌرى مثل هذا الشخص أن العنف هو الحل الوحٌد! وقد ٌقول لك :هذه األمور ال ٌصلح
لها اال العنف!! أو هإالء األشخاص ال ٌنفع معهم اال العنف!!
وهذا بالطبع تفكٌر ضٌق ،ال ٌرٌد أن ٌبحث عن وسائل اخرى!
ٓٔ -وقد ٌكون العنف لو ًنا من السٌاسة أو الحٌلة:
وذلك حسبما ٌقول المثل السائد" :اضرب المربوط فٌخاف السائب"! أو حسبما ٌقال "اضرب
الر ِع ٌَّةِ) (إنجٌل متى  ...)ٖٔ :ٕٙوهنا
اف َّ
الراعِ ًَ َف َت َت َب َّد ُد خ َِر ُ
ب َّ
ض ِر ُ
الراعى فتشتت الرعٌة" (أَ ْ
ال ٌكون العنف مقصودً ا لذاته إنما لنتائجه .أى هو هنا مجرد وسٌلة لغاٌة...
وهذا ٌقودنا إلى نقطة اخرى وهى:
ٔٔ -العنف الظاهرى:
ولٌس هو عن ًفا حقٌق ًٌا ...ومثاله :األب الذي ٌتظاهر بالغضب ،وبالرغبة فً استخدام العنف،
وذلك لكً ٌقود ابنه إلى الطاعة وحسن السلوك .أو مثال رئٌس العمل الذي ٌهدد بعقوبة
عنٌفة ال ٌنوى مطل ًقا أن ٌفرضها .وذلك لتخوٌف مرإوسٌه حتى ٌسلكوا كما ٌنبغى...

ٕٔ -العنف المشترك:
ومثال :شخص لٌس فً طبعه العنف .ولكنه قد ٌسلك بالعنف فً وسط أصدقائه العنفاء،
فٌشترك معهم فً عنفهم ،أو ٌستخدم عنفاء لكً ٌوصلوه إلى غرضه ،على اعتبار ان العنف
ٌكون غٌر مباشر بالنسبة الٌه!
العنف الخاطئ والعنف السلٌم:
ال نستطٌع أن نسمى كل عنف خطٌئة .فهناك مواقف ٌلزم لها العنف ،مثل معاقبة الخطاة
المستهترٌن أو المستبحٌن ،أو الذٌن ٌهددون المجتمع بجرائم تحطمه أو تحطم تراثه وقٌمه...
ومن أمثلة ذلك عقوبة اإلعدام للقاتل ومن ٌرتكب جرٌمة مماثلة.

وهللا نفسه – تبارك اسمه – عاقب على مجرى التارٌخ بعقوبات عنٌفة ،كالطوفان ً
مثال...
وهناك جرائم – اذا لم تإخذ بعنف – قد ٌستهتر مرتكبوها فٌكررونها ،أو ٌكونون قدوة سٌئة
لغٌرهم .أما اذا ما عولجت بحزم وحسم وبسرعة ،فإن المجتمع ٌتنقى وٌتطهر
وهنا ٌكون العنف فضٌلة ٌقوم بها كل من هم فً مسئولٌة ،واضعٌن أمامهم أن الحق العام ال
تساهل فٌه ،وأن المجتمع ٌحتاج إلى صٌانة ،حتى ال ٌعبث فٌه كل من نامت ضمائرهم ،وحتى
ال ٌؤكل فٌه القوى الضعٌف...

