العنف واإليذاء
اننا نرفض العنف فً كل صوره ،ألنه سلوك غٌر روحى ،كما أنه ٌشمل الكثٌر من األخطاء،
مما سنذكره اآلن:
* إنه خطٌبة مركبة ومنفرة .لذلك فهو مكروه من الكل ،وال ٌقبله سوى مقترفٌه .والذى
ٌتصف بالعنف ،ال ٌستطٌع أن ٌربح أحدً ا من الناس .وسنحاول أن نحلل العنف ،لنرى ما
بداخله من الخطاٌا...
بعضا من الناس ،هو بالضرورة إنسان
* العنف دلٌل على قسوة القلب .فالذى ٌإذى أو ٌقتل
ً
ضا
قاس .أما القلب الرقٌق فال ٌمكن أن ٌكون عنٌ ًفا .بل تكون تصرفاته رقٌقة ،وألفاظه أٌ ً
رقٌقة ومنتقاة ،ال ٌسمح لنفسه أن ٌخدش شعور أحد .وبالتالى ٌبعد عن اإلٌذاء ،الذي ال
ٌناسب طبعه.
* وبالتالى فإن العنف ضد فضٌلة الوداعة وفضٌلة الهدوء.

أٌضا ضد فضٌلة المحبة .ألن اإلنسان الروحى ٌعالج كل المشاكل بالحب ولٌس
* والعنف ً
بالعنف .أما اإلنسان العنٌف ،فال شك أن فً قلبه كراهٌة دفعته إلى العنف واإلٌذاء ،وبها
ٌخسر الكل...
أٌضا خطٌبة عدوانٌة .وإن كانت الحٌاة الروحٌة السلٌمة تبعدنا عن الغضب
* والعنف ً
والنرفزة ،فكم باألكثر اذا تطور األمر إلى العدوان!
* واذا حاول العنٌف تبرٌر عنفه ،تكون موازٌنه الروحٌة قد اختلّت!

العنف دليل الضعيف:
اذا لم ٌستطع قلب اإلنسان أن ٌتسع بالحب ،وإذا لم ٌتمكن عقله من حل األمور
بحكمة وهدوء ،وإذا لم ٌقدر أن ٌضبط أعصابه فً اتزان ،حٌنبذ ٌلجؤ إلى العنف!
وٌكون عنفه ً
دلٌال على قلة الحٌلة والعجز عن التصرف السلٌم.

ح ًقا إن غالبٌة العنفاء ضعاف فً حقٌقة شخصٌاتهم ،لٌست لدٌهم قوة أعصاب ،وال قوة
احتمال ،وال قوة تفكٌر ،وسؤضرب لذلك أكثر من مثل:
* المدرس الذي ٌلجؤ إلى العنف مع تالمٌذه ،هو مدرس ضعٌف :أقصد المدرس الذي ال
ٌستطٌع أن ٌضبط النظام بٌن تالمٌذه ،فٌثور علٌهم ،وٌضرب هذا ،وٌطرد ذاك ،وٌشتم
وٌعاقب ،هو بالشك إنسان ضعٌف .ألنه لو كان قو ًٌا ،ما كان ٌلجؤ إلى شًء من هذا .بل ٌمكنه
أن ٌضبط الفصل بقوة شخصٌته ،أو بذكابه وجاذبٌة شرحه ،أو بمرحه ولطفه ،أو بمحبة
تالمٌذه له...
ولكنه إذ خال من كل هذه الصفات المحببة ،لجؤ إلى العنف بدافع من قلة الحٌلة.
* مثال آخر :هو األم التً تضرب اطفالها...
أم ٌصٌح ابنها ،أو ٌلهو وٌجرى وٌعبث ،وال تستطٌع أن تهدبه ،كما ال تستطٌع أن تتركه
ٌلعب ،فتلجؤ إلى العنف :تضرب أو تشتم أو تهدد ،أو تخٌفه بطرٌقة ما! كل هذا ألنها ال تملك
الخبرة وال المعرفة بالطرق التربوٌة وكٌفٌة معاملة األطفال .ولو عرفت لكسبت طفلها دون
اللجوء إلى العنف.
ألن العنف هنا ٌكون وسٌلة لتغطٌة العجز ،أو مجرد رد فعل لقلة الحٌلة! أو هو تغطٌة لضعف
داخلى ،ربما ٌكون عدم االحتمال .ذلك ألن الشخص الذكى ٌستطٌع أن ٌخرج من إشكاالته
بسهولة ،فً حكمة وحسن تصرف .أما الضعٌف فٌستخدم العنف!

أنواع من العنف:
 -1اشهر نوع من العنف هو اإلٌذاء بكل درجاته:
وٌشمل الضرب ،والقتل بؤنواعه .وكل ذلك كل أنواع التعذٌب الجسدى أو المعنوى كالتخوٌف،
وإثارة الذعر ،مما ٌدخل فً العنف العصبى.
 -2عنف آخر هو اإلرهاب:
وٌشمل جرابم الخطف لإلفراد وللطابرات والسفن ،وتفجٌر السٌارات الملغومة ،والرسابل
الملغمة ،وكافة أعمال النسف والتدمٌر ،والتخرٌب ،والذعر.

 -3ومن العنف أٌضا الحرب
واخطرها الحروب النووٌة ،والتً تستخدم فٌها الغازات السامة ،واألسلحة الفتاكة والمحرقة،
وبخاصة إن ضربت المستشفٌات ،أو مساكن المدنٌٌن اآلمنٌن ،أو دمرت مد ًنا بؤكملها ،وخلّفت
مجموعات من المشوهٌن والمعوقٌن
 -4وهناك عنف على مستوى فردى هو تحطٌم المعنوٌات:
ومن امثلته الزجر الشدٌد ،والتوبٌخ القاسى ،والتركٌز بؤستمرار على األخطاء ،وتحطٌم
الشخصٌة .وٌدخل فً هذا النوع عنف اإلهانة :وٌشمل التهكم الالذع ،واالزدراء ،والتشهٌر،
والتجرٌح ،والقذف ،والتجاهل ،والمقاطعة ،والسب ..وما إلى ذلك من ألوان القتل األدبى أو
المعنوى .وما ٌصحب ذلك من عبارات التهدٌد والتخوٌف.
 -5هناك مظهر آخر للعنف هو عنف العتاب:
ً
طوٌال،
وٌشمل العتاب الشدٌد القاسى ،ربما لسبب تافه ال ٌستحق .وقد ٌستمر هذا العتاب
وباسلوب ٌجرح ،وربما أمام اآلخرٌن ،وٌكون مصحو ًبا بعصبٌة ،وعلى كل صغٌرة وكبٌرة،
وبه ٌُفقد األصدقاء كما قال الشاعر:
ْ
تعاتبه
صدٌقك لم تلق الذي ال

اذا كنت فً كل األمور معات ًبا
فعش واح ًدا أو صِ ل أخاك

فإنه مقارف ذنب مر ًة ومجانب ْه

مرارا على القذى
اذا أنت لم تشرب
ً

ظمبت ،وأى الناس تصغو مشاربه

 -6هناك نوع آخر من العنف ٌختلف عن كل ما سبق ٌمكن أن نسمٌه بالعنف السلبى.

مصدر المقال :موقع ا ألنبا ت كالهٌم انوت.

 -6العنف السلبى:
مثال ذلك شخص ال ٌقدر على العنف اإلٌجابى ،فٌلجؤ إلى العنف السلبى ،وهو نوع آخر من
الضغط .ومن ذلك الكآبة المستمرة ،والبكاء الدابم ،واالضراب عن الطعام ،والصمت الحزٌن،
ً
ضغطا .وما اكثر استخدام النساء
واالنسحاب ...وكلها أنواع من العنف الهادئ الصامت ٌمثل
لهذا النوع...
 -7عنف الشهوات:

وهو نوع من العنف لٌس موج ًها ضد اآلخر ،إنما هو ٌعمل داخل اإلنسان ذاته ...فقد توجد
تدمٌرا ،مثل شهوة المخدرات ،وشهوات اخرى
شهوات تحارب اإلنسان بعنف حتى تدمره
ً
كالجشع والزنى والكبرٌاء ...والمعروف أن الشهوات ال تسترٌح حتى تكمل ،ثم تستمر.
وقد تصحب الشهوات أفكار مدمرة :تلصق بالعقل فً الحاح وال تفارقه ،حتى تحطم صاحبها.
لدرجة أن البعض ٌعالجونها بالمقومات لٌسترٌح من األفكار.

وبعد ،إن حدٌثنا عن العنف لم ٌتم .بقى أن نتكلم عن أسباب العنف ،وعن الفرق بٌن العنف
الخاطا والعنف السلٌم .فالى اللقاء.

