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 احللول الناجعةوالعنف األسري .. 

 2017أكتوبر  29نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

من الطبيعي أن من يبحث في قضية العنف األسري ال بد أن يطلع 
التي تؤدي إلى هذا العنف، سواء كان من الرجل أو على األسباب 

المرأة، فلكل بزوغ عنف في مكان ما سبب أدى إلى تفجر هذا العنف 
وساعد على نموه، وبالتالي يظهر كل ذلك على المجتمع الذي نحن 

 جزء منه.

وعندما نعرف األسباب، فإنه من السهل التوصل إلى الحلول، وما 
ال جزء من ذلك الكم الهائل من الحلول سنقوم بطرحه اليوم ما هو إ

التي مورست في العديد من الدول وعلى فترات متباعدة من الزمن، 
بعضها كان ينجح مع مجموعة من المعنفين وبعضها كان يفشل 
مع آخرين، ليس بسبب طرق العالج وإنما نعتقد أن حالة عنف يمكن 

لذلك  أن تُعد حالة خاصة لها أبعادها وأسبابها وخصوصيتها،
نجد أنه من المناسب في حالة العنف األسري أن تعامل كل حالة 

 على حدة من غير تعميم.

إال إننا هنا سنحاول أن نعمم بعض الحلول بطريقة أو بأخرى، 
وبهدف الوصول إلى عموم الموضوع ال خصوصيته، كما إننا هنا ال 
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 نعطي الحلول الناجعة وإنما بعض المؤشرات التي تحتاج إلى وضع
  برامج متكاملة من خالل االختصاصيين في هذا المجال.

 

 عالج العنف األسري

نجد أنه يمكن أن نعالج موضوع العنف األسري من خالل محورين 
أساسيين، وهما: أوالً: المحور التربوي االجتماعي. وثانيًا: المحور 

 القانوني التنظيمي.

 لنحاول أن نلقي بعض الضوء على هذين المحورين.

 : المحور األول التربوي االجتماعيأوالً

يتأتى عالج العنف من منظور تربوي اجتماعي من خالل التصدي 
مثاًل  -ألسبابه، على وفرة تلك األسباب وتنوعها، ويمكن تقسيمها 

حسب الجهات والهيئات ذات القدرة على التصدي لظاهرة العنف  -
 األسري، كالتالي:

وزارة التربية والتعليم مسؤولية يقع على  وزارة التربية والتعليم:
ذات طرفين، فهي تقوم بعملية الوقاية في طرف وفي الطرف اآلخر 

 عالج الظاهرة لمن وقعت لهم.

 وفي حالة الوقاية فإن على الوزارة المعنية مثالً؛
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يجب التعرف على خصائص وسمات النمو لكل مرحلة عمرية،  -1
والروحية واألساسية  والتعرف على الحاجات النفسية واالجتماعية

لكل مرحلة عمرية وإشباعها باألساليب والبرامج التربوية 
المناسبة، مع االهتمام بالخصائص النمائية في المراحل المختلفة 

 وتوجيه طاقات الطالب واهتماماتهم إلى الجوانب النافعة.

ضرورة معرفة ما وراء سلوك الطالب العدواني فيما إذا كان  -2
أو التسلط أو االنتقام أو إظهار الضعف في سبيل  للفت االنتباه

 الحصول على الشفقة فكل حالة لها طريقة خاصة للتعامل معها.

توخي العدالة في التعامل مع الطالب وعدم التفريق بينهم في  -3
التعامل مع الموقف وأن يكون هذا مبدأ عامًا ينفذه جميع أطراف 

لمقارنة والمفاضلة بين العمل داخل المدرسة وعدم اللجوء إلى ا
 الطلبة.

ال بد من تنفيذ جلسات مصارحة بين الطالب ومدرسيهم  -4
ذلك من خالل يوم واحد في  وليكن –وبينهم وبين إدارات المدرسة 

 وهذه –المفتوحة  واأليام –األسبوع أو من خالل حفالت الفصول 
 –األنشطة تزيل الخوف والحساسية في التعامل وتقوي الرابطة 

المفتوحة تزيد من ربط البيت بالمدرسة وتشرك ولي األمر  ألياموا
 في أمور تهم ولده وتدفع العملية التربوية إلى األمام.

تجنب فرض قيود من دون مبرر على الطالب في مرحلة المراهقة،  -5
وتوضيح وشرح األسباب في حالة فرض نظم وإصدار تعليمات 



4 
 

حلة يكرهون السلطة جديدة للطالب، ألن الطالب في هذه المر
 ويقاومونها وعلينا ان نشعرهم بأننا نعمل لصالحهم.

إن المغاالة في الشدة في التعامل مع الطالب أو التهاون  -6
والتساهل كالهما يدفع الطالب إلى السلوك العدواني والشغب 
والبديل األمثل هو االعتدال في التعامل والعدل مع التحلي 

 رف.بالحكمة والصبر وحسن التص

زيادة التعاون بين البيت والمدرسة من خالل تفعيل مجالس  -7
اآلباء والمعلمين وممارسة دورها الفعلي المرسوم في الئحة 
تشكيلها ليتحمل اآلباء مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتطبيقًا لمبدأ 

 «.التربية مسؤولية مشتركة»

يصدر ومن المهم احترام ذات الطالب وقدراته وحركاته وكل ما  -8
عنه ومحاولة االستفسار منه بطريقة مقبولة عن ما قد يراه 
المدرس غير مناسب نظرًا إلى التغيرات التي تعتري الطالب بشكل 
مفاجئ في مرحلة المراهقة خاصة وتسبب له إرباكًا في حركاته 

 وتصرفاته.

 أما بالنسبة الى العالج؛ فيمكن:

نف األسري توجيه الطالب وخاصة الذين يقع عليهم الع -1
وإرشادهم وتوعيتهم لمفهوم السلوك العدواني وأشكاله 
ومظاهره وأسبابه لتجنيبهم السلوكيات التي تسبب إلحاق األذى 
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باآلخرين، وتدريبهم على معالجة السلوك العدواني من خالل 
 تنمية التفكير اإلبداعي لديهم.

ضرورة تحاشي استعمال الكلمات والتصرفات المحبطة  -2
اد عن النقد والشكوى من الطالب واللوم مع عدم ذكر األخطاء واالبتع

 الماضية والمتكررة إن وجدت.

إشراك الطالب العدواني أو ضحايا العنف األسري في أعمال  -3
تمتص طاقتهم وتجعلهم يشعرون بأهميتهم وعدم إهمالهم 
والتعامل معهم كأبناء لهم ظروف خاصة ويحتاجون الى األخذ 

جو المساندة لهم وإحساسهم بالحب والعطف  بأيديهم وتوفير
 وتقدير الذات.

إظهار وتأكيد الجانب االيجابي في سلوك الطالب العدواني  -4
والمعنف وإحساسه بإمكانياته وقدراته والبحث عن جوانب القوة 

 فيه.

عمل على أو ،تحاشي المقارنة بين الطالب بعضهم ببعض -5
تدريب الطالب العدواني على فهم نفسه وحل مشكالته بأسلوب 

 جعل حديثك مع الطالب العدواني دائمًا على انفراد.أو ،واقعي

عدم اللجوء إلى أسلوب طرد الطالب المعنف من الصف أثناء  -6
الحصة مهما كانت األسباب، ويجب تفهم ظروفه وفهم أسباب 

ته معه بعد الحصة بحكمة وصبر الموقف الذي حدث منه ومعالج
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لخلق عالقة أبوية بين الطالب والمدرس فهذا كفيل بتعديل 
سلوكه ويمكن للمدرس االستعانة بالمرشد التربوي عند فشل كل 

  محاوالته.

قلل من الكالم في الموقف السلبي للطالب وأظهر تقديرك  -7
للطالب نفسه في الموقف االيجابي وليس لتصرفه أو سلوكه 

 ط فهذا يدفعه إلى الحرص على فعل السلوك اإليجابي.فق

 وهذا غيض من فيض،،

ويقع على هذه الوزارة العديد من المسؤوليات  ثانيًا: وزارة اإلعالم:
وربما من أهمها اختيار المادة اإلعالمية التي تبث عبر وسائل 
اإلعالم، فمواد العنف والجنس والخشونة غير مقبولة فهي من أكثر 
أسباب تزايد العنف األسري في المجتمعات، وفي هذا السياق ال بد 

ت مشاهدات األطفال للبرامج التلفزيونية ومراقبة من تحديد ساعا
البرامج التي يعتادونها، وعدم السماح لهم بمشاهدة أفالم العنف 
والرعب، نظرًا إلى ما تحدثه هذه المشاهدة من تأثير في سلوكهم 

 ومحاولة تقليد مشاهد العنف.

باإلضافة إلى أنه على وسائل اإلعالم إعداد برامج موجهة لمقاومة 
نف والحد منه، بحيث تشمل المجاالت الثقافية واالجتماعية الع

وتهدف إلى مساعدة األطفال والمراهقين على تطوير مهاراتهم 
االجتماعية، وكيفية حل الصراعات بينهم وضبط الغضب، ويمكن 

عمل برامج عالجية من خالل البث التلفزيوني تهدف إلى  -إن أمكن  -
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لمعالجة السلوكية لالكتئاب تقديم المشورة لضحايا العنف، وا
واالضطرابات النفسية، وكذلك برامج تأهيل اآلباء وتدريبهم على 
تطبيق الطرق القويمة في معاملة األبناء والتعامل مع أنفسهم 

 لبناء أسرة قويمة.

هذا باإلضافة إلى مشاركة بقية الجهات،  ثالثًا: الجهات األخرى:
مل بها وعليها كل فالعنف األسري قضية مشتركة، يجب أن تع

الوزارات الحكومية بالتعاون مع الجهات األهلية مثل الجمعيات 
 واألندية، وربما العديد من المتطوعين والمشاركين.

 

  ثانيًا: المحور القانوني التنظيمي

وفي موضوع القوانين والتشريعات واألنظمة فإن الصفحات تعجز 
 عن الحديث، إذ أن الحديث ذو شجون، فمثالً:

سن القوانين والتشريعات الالزمة للحد من أعمال العنف األسري،  -1
وتدريب القضاة على كيفية معالجة القضايا األسرية، بدعوة 

 الفرقاء إلى تقوى اهلل وإحالل الصلح والوئام بدالً من الخصام.

إنشاء المؤسسات المعنية بحقوق األسرة والدفاع عنها وليس  -2
هم، وإصالح ذات البين بقدر اإلمكان المرأة فقط، ومتابعة قضايا

فإن تعذر ذلك فإن آخر دواء الكي أو الطالق، وال نلجأ للطالق 
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واالنفصال من أول مشكلة يمكن أن تحدث في األسرة، فهذا الشرخ 
  ال يمكن ترميمه بعد ذلك.

التنسيق بين مختلف المؤسسات القائمة بحيث تتجه في  -3
ينتفي فيه التعارض بينها، معالجتها لقضايا العنف على نحو 

سواء من ناحية السياسات والبرامج أو من النواحي اإلجرائية 
 والتنفيذية. 

 

عموًما، ما تحدثنا فيه من خالل المقالين ما هو إال غيض من فيض، 
فالحكايات كثيرة، ولكل حكاية تبعات ودهاليز، فمن يدخل فيها 

ذلك في مقال  بصدق فإنه حتًما سيصل إلى النهاية، ولكن ذكر كل
واحد في جريدة ال يمكن أن يلم الموضوع كله أو أن يضع الحلول 
كلها على ورق، لذلك نختم اآلن على أمل أن نلتقي ذات يوم 

 لنتحدث عن موقف اإلسالم من العنف األسري.

 


