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د.إسماعيل عبد الرحيم بخيت
ً
مكر املشركون كما مكروا سابقا  ،وأجمعوا على قتل
رس��ول الله صلى الله عليه وآل��ه وسلم  ،ولكن الله
تعالى  ،يريد أن يتم نوره  ،وينصر رسوله  ،فأخبره
مبكيدة املشركني بقوله تعالى
وك َأ ْو َي ْق ُت ُل َ
( َو ِإ ْذ يمَ ْ ُك ُر ِب� َ�ك ا َّل��ذِ ي��نَ َك� َف� ُرو ْا ِل ُي ْث ِب ُت َ
وك َأ ْو
ُي ْخ ِر ُج َ
وك َويمَ ْ � ُك � ُرونَ َويمَ ْ � ُك� ُر ال ّل ُه َوال ّل ُه َخ ْي ُر المْ َاكِ ِرينَ
) األن���ف���ال 30ف��ن��زل جبريل عليه ال��س�لام على رسول
الله صلى الله عليه وآل��ه وسلم  ،وق��ال له  :ال تبت
ه��ذه الليلة على فراشك ال��ذي كنت تبيت عليه  ،فلما
ك��ان الليل اجتمع املشركون أم��ا ب��اب دار رس��ول الله
صلى الله عليه وآله وسلم  ،يشهرون سيوفهم الباترة
 ،ويرصدونه حتى ينام  ،فلما رأى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم  ،مكانهم قال لعلي بن أبي طالب
كرم الله وجهه  « :من على فراشي وتسج ببردي هذا
احلضرمي األخضر  ،فنم فيه  ،فإنه لن يخلص إليك
شيء تكرهه منهم «  .وكان أبو جهل واق ًفا مع املتآمرين
 ،فقال لهم  :إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه على
أمره كنتم ملوك العرب والعجم  ،ثم بعثتم بعد موتكم
 ،فجعلت لكم جنان كجنان األردن  ،وإن لم تفعلوا كان
له فيكم ذبح  ،ثم بعثتم من بعد موتكم  ،ثم جعلت لكم
نار حترقون فيها  .فخرج عليهم رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم  ،فأخذ حفنة من تراب في يده  ،ثم قال
 « :أنا أقول ذلك وأنت أحدهم « وأخذ الله تعالى على
أبصارهم  ،فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
 ،من بينهم دون أن ي��روه  ،وجعل ينثر ال��ت��راب على
رؤوسهم  ،وهو يتلو هذه اآليات
( وج��ع��ل��ن��ا م��ن ب�ين أي��دي��ه��م س����دًا وم���ن خلفهم سدًا
فأغشيناهم فهم ال يبصرون )
فلم يبق منهم رجل إال وقد وضع على رأسه ترا ًبا  ،ثم
انصرف إلى حيث أراد أن يذهب  ،فأتاهم آت ممن لم
يكن معهم فقال  :ما تنتظرون هنا ؟ قالوا  :محمدًا ،
قال خيبكم الله ! إن محمدًا قد خرج من بينكم  ،ثم ما
ترك منكم رج ً
ال إال وقد وضع على رأسه ترا ًبا  ،وانطلق
حلاجته  ،أف��م��ا ت���رون م��ا بكم ؟  .ف��ان��دف��ع املشركون
يتطلعون  ،فلم يروا إال عل ًّيا على الفراش مستج ًيا ببرد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ،وهم يحسبونه
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ،فيقولون  :والله

فتوى
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السحر من أعظم الكبائر املوبقات بل
هو من نواقض اإلسالم كما قال الله -
«وا َّتبَعُ وا
عز وجل  -في كتابه الكرمي َ :
َما َت ْت ُلو َّ
اط ُ
الش َي ِ
ني عَ َلى ُم ْل ِك ُس َل ْي َمانَ
َو َم���ا َك � َف � َر ُس� َل� ْي� َ�م��انُ َو َل��كِ � َّ�ن َّ
الش َي ِ
اط َ
ني
الس ْح َر َو َما ُأ ْن ِز َل
اس ِ ّ
َك َف ُروا ُي َع ِ ّل ُمونَ ال َّن َ
وت
وت َو َما ُر َ
اب َل هَ ���ا ُر َ
عَ َلى المْ َ� َل� َك�ْي�نْ ِ ِب َب ِ
ان مِ نْ َأ َح ٍد َح َّتى َي ُقولاَ ِإ مَّناَ
َو َما ُي َع ِ ّل َم ِ
ُ
َن ْحنُ فِ ْت َن ٌة فَلاَ َت ْكف ْر َف َي َت َع َّل ُمونَ مِ ْنهُ َما
َما ُي َف ِ ّر ُقونَ ِب��هِ َب�ْي�نْ َ المْ َ � ْرءِ َو َز ْو ِج���هِ َو َما
هُ ْم ِب َ
ارينَ ِبهِ مِ نْ َأ َح ٍد ِإ اَّل ِب� ِإ ْذ ِن ال َّلهِ
ض ِّ
َو َي َت َع َّل ُمونَ َما َي ُ
ض ُّرهُ ْم َولاَ َي ْن َفعُ هُ ْم َو َل َق ْد
عَ ل ُِموا لمَ َ ِن ْ
اش َت َرا ُه َما َل ُه فِ ي الآْ ِخ َرةِ مِ نْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
س َما ش َر ْوا ِبهِ أنف َسهُ ْم ل ْو
َخلاَ ٍق َو َل ِب ْئ َ
َكا ُنوا َي ْع َل ُمونَ « فأخبر  -سبحانه -
في هاتني اآليتني أن الشياطني يعلمون
الناس السحر ،وأنهم كفروا بذلك ،وأن
امللكني ما يعلمان من أحد حتى يخبراه
أن ما يعلمانه كفر وأنهما فتنة.
وأخبر  -سبحانه  -أن متعلمي السحر
يتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ،وأنهم
ليس لهم عند الله من خالق في اآلخرة،
واملعنى ليس لهم حظ وال نصيب من
اخلير في اآلخرة.
وبني  -سبحانه  -أن السحرة يفرقون
بني املرء وزوجه بهذا السحر ،وأنهم ال
يضرون أحدًا إال بإذن الله .واملراد بذلك
إذنه الكوني القدري ال إذنه الشرعي؛
ألن جميع م��ا يقع ف��ي ال��وج��ود يكون
بإذنه القدري ،وال يقع في ملكه ما ال
يريده كو ًنا وقد ًرا ،وبني  -سبحانه -
أن السحر ضد اإلميان والتقوى.
وبهذا كله يعلم أن السحر كفر وضالل
وردة ع��ن اإلس�ل�ام إذا ك��ان م��ن فعله
يدعي اإلس�ل�ام ،وف��ي الصحيحني عن
أب��ي ه��ري��رة  -رض��ي ال��ل��ه عنه  -عن
النبي  -صلى الله عليه وسلم  -أنه

د� .إ�سماعيل عبد الرحيم

هجرة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه
و�آلـــه و�سلــــم
نائما  ،عليه برده  ،فلما كان الصباح قام
إن هذا حملمد
ً
علي رض��ي الله عنه  ،عندئذ قالوا  :والله لقد صدق
الذي حدثنا  .أدرك املشركون أن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم  ،قد جنا  ،فرد الله تعالى كيدهم إلى
نحورهم  ،ثم أرعدوا وأزبدوا وأعلنوا عن جوائز سخية
 ،ملن يأتيهم مبحمد أو يدل على مكان وجوده  ،وانطلق
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ،إلى دار أبي
بكر الصديق رضي الله عنه  ،وأخبره أنه أمر بالهجرة
 ،وطلب من أبي بكر أن يصحبه  ،وكان أبو بكر رضي
الله عنه قد جهز راحلتني  ،واستأجر عبد الله بن أرقيط
ودفع إليه الراحلتني  ،ثم واعداه عند غار ثور بعد ثالث
ليال  ،كما طلب أبو بكر رضي الله عنه من ابنه عبد الله
 ،أن يجمع أخبار مكة نها ًرا ثم يأتيه بها لي ً
ال  ،وأمر
عامر بن فهيرة مواله أن يرعى غنمه نها ًرا ثم يأتيهما
لي ً
ال  ،أما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقد
طعاما  ،وضعته في قسم من نطاقها بعد
جعلت لهما
ً
أن قسمته نصفني فسماها رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم  :ذات النطاقني  .وفي الطريق إلى غار ثور
وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ،داع ًيا ربه
قائ ً
ال  « :احلمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا  ،اللهم
أعني على هول الدنيا  ،ومصائب الليالي واأليام  ،اللهم
اصحبني في سفري  ،واخلفني في أهلي وبارك لي فيما
رزقتني أعوذ بوجهك الكرمي الذي أشرقت له السماوات
واألرض  ،وكشفت به الظلومات وصلح عليه أمر األولني
واآلخرين  ،أن حتل علي غضبك  ،أو تنزل بي سخطك
 ،أع��وذ بك من زوال نعمتك  ،وحت��ول عافيتك  ،اللهم
إلي فأسكني
إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البالد ّ
أحب البالد إليك «  .وعندما بلغ رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم  ،وصاحبه إلى الغار  ،الواقع على بعد

ثالثة أميال جنوبي غربي مكة  ،دخل أبو بكر رضي
الله عنه  ،قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم  ،وذلك خو ًفا من وجود ما ميكن أن يضر رسول
الله صلى الله عليه وآل��ه وسلم  .أما املشركون فقد
جمعوا وانطلقوا يتبعون آثار أقدام رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم  ،وصاحبه حيث وصلوا إلى الغار
وانقطعت اآلثار  ،فنظروا إليه وإذا بالعنكبوت قد نسج
خيوطه على بابه  ،وبحمامتني قد بنتا أمام بابه ً
عشا
لهما  .فقال أحدهما  :ما وراء هذا الشيء  .وقال آخر
 :عج ًبا  ،أين ميكن أن يختفيا ؟  .بعد أن انقطعت آثار
أقدامهما  ،والله إني ألحسب أنهما لم يغادرا هذا املكان
 .وأح��س أبو بكر  ،رضي الله عنه  ،ال��ذي كان يراهم
ويسمع حوارهم  ،باخلوف  ،ال باخلوف منهم ولكن
باخلوف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،
فأخذت عيونه تزرف الدموع  ،فسأله رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم  ،عن سبب بكائه  ،فقال أبو بكر :
يا رسول الله  ،لو نظر أحدهم حتت قدميه لرآنا  ،فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  « :يا أبا بكر
ما ظنك باثنني الله ثالثهما « وفي هذا نزل جبريل عليه
السالم بقوله تعالى
ص َر ُه ال ّل ُه ِإ ْذ َأ ْخ َر َج ُه ا َّلذِ ينَ َك َف ُرو ْا
ن
( ِإ َّال َت ُ
نص ُرو ُه َف َق ْد َ َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
اح ِبهِ َال تحَ ْ زنَْ
ِص ِ
َثانِ َي ا ْثنينْ ِ ِإذ هُ َما فِ ي الغ ِار ِإذ َيقول ل َ
ُ
َ
ود ّل ْمَ
ِإ َّن ال ّل َه َم َع َنا َف َأن َز َل ال ّل ُه َسكِ ي َن َت ُه عَ َل ْيهِ َوأ َّي َد ُه ِب ُجن ٍ
الس ْف َلى َو َكل َِم ُة ال ّلهِ ِه َي
َت َر ْوهَ ا َو َج َع َل َكل َِم َة ا َّلذِ ينَ َك َف ُرو ْا ُّ
ا ْلعُ ْل َيا َوال ّل ُه عَ ِزي ٌز َحكِ ي ٌم )التوبة40
مكث رس��ول الله  ،صلى الله عليه وآل��ه وسلم  ،مع
صاحبه  ،في الغار ثالثة أيام  ،كان عبد الله بن أبي بكر
يأتيهما خاللهما ويحدثهما عن أخبار مكة  ،وكان عامر
بن فهيرة ميشي بغنمه خلفه ليمحو آثار أقدامه  ،حتى
إذا مضت األيام الثالثة  ،وسكن عنهما الناس  ،أتاهما
عبد الله بن أريقط ببعيريهما  ،وبعير له  ،فقام أبو بكر
رضي الله عنه  ،وقدم أفضل البعيرين إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم  ،ثم قال  :اركب  ،فداك أبي
وأمي  .فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « :
إني ال أركب بعي ًرا ليس لي « فقال أبو بكر رضي الله
عنه  :هي لك يا رسول الله  ،بأبي أنت وأمي  .فركب
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ،راحلته وانطلقا
 ،يتبعهما عامر بن فهيرة ليخدمهما في الطريق

حكــــم السحــــر وإتيــــان السحــــرة
قال « :اجتنبوا السبع املوبقات قلنا
وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله
والسحر وقتل النفس التي حرم الله
إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم
والتولي يوم الزحف وقذف احملصنات
املؤمنات الغافالت فبني النبي صلى
ال��ل��ه عليه وس��ل��م ف��ي ه���ذا احلديث
الصحيح  :أن ال��ش��رك وال��س��ح��ر من
السبع املوبقات أي املهلكات .والشرك
أعظمها؛ ألنه أعظم الذنوب والسحر
من جملته ولهذا قرنه الرسول  -صلى
ال��ل��ه عليه وس��ل��م  -ب��ه؛ ألن السحرة
ال يتوصلون إل��ى السحر إال بعبادة
الشياطني والتقرب إليهم مبا يحبون
من الدعاء والذبح والنذر واالستعانة
وغير ذلك.
روى ال��ن��س��ائ��ي  -رح��م��ه ال��ل��ه  -عن
أب��ي ه��ري��رة  -رض��ي ال��ل��ه عنه  -عن
النبي  -صلى الله عليه وسلم  -أنه
قال  :من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد
سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق
شي ًئا وك��ل إليه وه��ذا يفسر قوله -
«ومِ ��نْ َش ِ ّر
تعالى -في س��ورة الفلق َ :
ال َّن َّفا َث ِ
ات فِ ي ا ْلعُ َقدِ » قال أهل التفسير
 :إنهن الساحرات الالتي يعقدن العقد
وينفثن فيها بكلمات شركية يتقربون
بها إلى الشياطني لتنفيذ مرادهم في
إيذاء الناس وظلمهم.
وقد اختلف العلماء في حكم الساحر
ه��ل يستتاب وتقبل توبته أم يقتل
بكل ح��ال وال يستتاب إذا ثبت عليه
السحر؟ والقول الثاني هو الصواب،
ألن ب��ق��اءه مضر باملجتمع اإلسالمي
والغالب عليه عدم الصدق في التوبة،
وألن ف���ي ب��ق��ائ��ه خ���ط��� ًرا ك��ب��ي � ًرا على
املسلمني .واحتج أصحاب هذا القول
على ما قالوه  :بأن عمر  -رضي الله
عنه  -أمر بقتل السحرة ولم يستتبهم

وه��و ثاني اخللفاء الراشدين الذين
أمر الرسول  -صلى الله عليه وسلم
ً
أيضا
 ب��ات��ب��اع سنتهم ،واح��ت��ج��وامبا رواه الترمذي  -رحمه الله  -عن
ج��ن��دب ب��ن عبد ال��ل��ه البجلي أو عن
جندب اخلير األزدي مرفوعً ا وموقو ًفا
 :وح��د الساحر ضربه بالسيف وقد
ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال  :حد
الساحر ضربة بالسيف والصحيح
عند العلماء وقفه على جندب.
وصح عن حفصة أم املؤمنني  -رضي
الله عنها  : -أنها أمرت بقتل جارية
لها سحرتها فقتلت من غير استتابة.
قال اإلمام أحمد  -رحمه الله  : -ثبت
ذل��ك  -يعني قتل الساحر  -من غير
استتابة عن ثالثة من أصحاب النبي
 صلى الله عليه وسلم  -يعني بذلك :عمر وجند ًبا وحفصة.
ومب��ا ذكرنا يعلم أن��ه ال يجوز إتيان
ال��س��ح��رة وس���ؤال���ه���م ع���ن ش����يء وال
تصديقهم كما ال يجوز إتيان العرافني
والكهنة ،وأن ال��واج��ب قتل الساحر
متى ثبت تعاطيه السحر بإقراره أو
بالبينة الشرعية من غير استتابة.
أم��ا ال��ع�لاج للسحر فيعالج بالرقي
الشرعية واألدوي���ة النافعة املباحة.
وم���ن أن��ف��ع ال���ع�ل�اج ع�ل�اج املسحور
بقراءة الفاحتة عليه مع النفث ،وآية
الكرسي ،وآيات السحر في  :األعراف،
وي��ون��س ،وط���ه ،وب��ق��راءة ق��ل ي��ا أيها
الكافرون ،وقل هو الله أحد ،وقل أعوذ
ب��رب الفلق ،وق��ل أع��وذ ب��رب الناس.
ويستحب تكرار ه��ذه السور الثالث
ث��ل�اث م����رات م���ع ال���دع���اء الصحيح
املشهور ال��ذي ك��ان يدعو به النبي -
صلى الله عليه وسلم  -لعالج املرضى
وهو  « :اللهم رب الناس أذهب البأس
واشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك

ش��ف��اء ال ي��غ��ادر سقما « وي��ك��رر ذلك
ثال ًثا.
ويدعو أيضا بالرقية التي رق��ى بها
ج��ب��رائ��ي��ل ال��ن��ب��ي  -ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وسلم  -وهي  « :بسم الله أرقيك من كل
شيء يؤذيك ،ومن شر كل نفس أو عني
حاسد ،الله يشفيك ،بسم الله أرقيك «
ويكررها ثال ًثا ،وهذه الرقية من أنفع
العالج بإذن الله  -سبحانه .-
ومن العالج ً
أيضا إتالف الشيء الذي
يظن أنه عمل فيه السحر من صوف
أو خيوط معقدة أو غير ذلك مما يظن
أن���ه س��ب��ب ال��س��ح��ر ،م��ع ال��ع��ن��اي��ة من
املسحور بالتعوذات الشرعية ومنها
التعوذ (بكلمات الله التامات من شر
صباحا ومساء
ما خلق) ثالث مرات
ً
وق���راءة ال��س��ور ال��ث�لاث املتقدمة بعد
الصبح وامل��غ��رب ث�لاث م��رات وقراءة
آية الكرسي بعد الصالة وعند النوم.
صباحا ومساء :
ويستحب أن يقول
ً
بسم الله الذي ال يضر مع اسمه شيء
في األرض وال في السماء وهو السميع
العليم ،ثالث مرات ،لصحة ذلك كله عن
النبي  -صلى الله عليه وسلم  ،-مع
حسن الظن بالله واإلميان بأنه مسبب
األسباب وأنه هو الذي يشفي املريض
إذا ش��اء ،وإمن��ا ال��ت��ع��وذات واألدوية
أسباب والله  -سبحانه  -هو الشافي،
فيعتمد على الله  -سبحانه  -وحده
دون األسباب ولكن يعتقد أنها أسباب
إن شاء الله نفع بها ،وإن شاء سلبها
املنفعة ،ملا له  -سبحانه  -من احلكمة
البالغة في كل شيء وهو  -سبحانه -
على كل شيء قدير ،وبكل شيء عليم
ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع وال
راد ملا قضى ،له امللك وله احلمد وهو
على كل شيء قدير وهو  -سبحانه -
ولي التوفيق.
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العنــف املــدر�ســي
عزيزي القارئ  ،عزيزتي القارئة
في امل��رة السابقة حتدثنا عن تعريف العنف وفي هذه
املساحة نتحدث عن أسباب العنف امل��درس��ي ،العملية
التربوية مبنية على التفاعل الدائم واملتبادل بني الطالب
ومدرسيهم .حيث إن سلوك ال��واح��د يؤثر على اآلخر
وكالهما يتأثران باخللفية البيئية ،ول��ذا فإننا عندما
نحاول أن نقيم أية ظاهرة في إطار املدرسة فمن اخلطأ
مبكان أن نفصلها عن املركبات املختلفة املكونة لها حيث
إن للبيئة جز ًءا كبي ًرا من هذه املركبات ،ومن أهم أسباب
ظاهرة العنف املدرسي:
 -1طبيعة املجتمع األبوي والسلطوي:
رغ��م أن مجتمعنا مير مبرحلة انتقالية ،إال أننا نرى
ج��ذور املجتمع املبني على السلطة األب��وي��ة م��ا زالت
مسيطرة .فنرى على سبيل املثال أن استخدام العنف من
قبل األخ الكبير أو املدرس هو أمر مباح ويعتبر في إطار
املعايير االجتماعية السليمة ،وحسب النظرية النفسية-
االجتماعية فإن اإلنسان يكون عني ًفا عندما يوجد في
مسموحا به ومتف ًقا
مجتمع يعتبر العنف سلو ًكا ممك ًنا،
ً
عليه.
ب��ن��ا ًء ع �ل��ى ذل ��ك ت�ع�ت�ب��ر امل ��درس ��ة ه��ي امل �ص��ب جلميع
الضغوطات اخلارجية فيأتي الطالب ا ٌملع ّنفون من قبل
األهل واملجتمع احمليط بهم إلى املدرسة ليفرغوا الكبت
القائم بسلوكيات عدوانية عنيفة يقابلهم طالب آخرون
يشابهونهم الوضع بسلوكيات مماثلة وبهذه الطريقة
تتطور ح��دة العنف وي ��زداد انتشارها ،كما ف��ي داخل
املدرسة تتخذ اجلماعات ذوات املواقف املتشابهة حيال
العنف شل ًال وحتالفات من أجل االنتماء مما يعزز عندهم
تلك التوجهات والسلوكيات.
 -2مجتمع حتصيلي:
في كثير من األحيان نحترم الطالب الناجح فقط وال
نعطي أهمية وكيا ًنا للطالب الفاشل تعليم ًّيا .الطالب
الذي ال يتجاوب معنا .حسب نظرية الدوافع فاإلحباط
ه��و ال��داف��ع الرئيس م��ن وراء العنف ،إذ أن��ه بواسطة
العنف يتمكن الفرد الذي يشعر بالعجز  ،أن يثبت قدراته
اخلاصة .فكثي ًرا ما نرى أن العنف ناجت عن املنافسة
والغيرة .كذلك فإن الطالب الذي يعاقب من قبل معلمه
باستمرار يفتش عن موضوع (شخص) ميكنه أن يصب
غضبه عليه.
 -3ال�ع�ن��ف امل��درس��ي ه��و ن �ت��اج ال�ت�ج��رب��ة امل��درس �ي��ة (
سلوكيات املدرسة ):
هذا التوجه يحمل املسؤولية للمدرسة من ناحية خلق
املشكلة وطبعً ا من ناحية ضرورة التصدي لها ووضع
اخلطط ملواجهتها واحل��د منها ،فيشار إل��ى أن نظام
امل��درس��ة بكامله م��ن ط��اق��م املعلمني واالختصاصيني
إذا وج��دوا واإلدارة توجد هناك عالقات متوترة طوال
الوقت.
 -4اجلو التربوي:
ع��دم وض ��وح ال �ق��وان�ين وق��واع��د امل��درس��ة ،ح ��دود غير
واضحة ال يعرف الطالب بها حقوقه وال واجباته ،مبنى
املدرسة واكتظاظ الصفوف والتدريس غير الفعال وغير
املمتع الذي يعتمد على التلقني والطرق التقليدية ،كل
هذا وذاك يخلق العديد من اإلحباطات عند الطالب والتي
تدفعهم إلى القيام مبشاكل سلوكية تظهر بأشكال عنيفة
وأحيا ًنا تخريب للممتلكات اخلاصة والعامة ( فاندلزم )،
باإلضافة إلى استخدام املعلمني للعنف وهم يعتبرون
أمنوذجا للطالب حيث يأخذونهم الطالب قدوة لهم.
ً
اجلو ال��ت��رب��وي العنيف ي��وق��ع امل��ع��ل��م الضعيف في
ش��راك��ه ،فاملعلم يلجأ إل��ى اس��ت��خ��دام العنف ألن��ه يقع
حت��ت تأثير ضغط مجموعة املعلمني ال��ذي يشعرونه
بأنه شاذ وأن العنف هو عادة ومعيار ميثل تلك املدرسة
والطالب ال ميكن التعامل معهم إال بتلك الصورة وغال ًبا
ما نسمع ذلك من معلمني محبطني محاولني بذلك نقل
إحباطهم إلى باقي املعلمني ليتماثلوا معهم فيرددون
على مسمعهم عبارات مثل ( أنت لسه معلم جديد بدون
ض��رب مفيش نتيجة ،بكرة بتيأس إل��خ من العبارات
احملبطة) ،وهنا شخصية املعلم تلعب دو ًرا في رضوخه
لضغط املجموعة إذا كان من ذوي النفس القصير أو
عدم التأثر مبا يقولون ،إضافة إلى ما ذكر فإن األسلوب
( الدمقراطي ) قد يالقي معارضة من قبل الطالب الذين
اعتادوا على الضرب واألسلوب السلطوي ،فيحاولون
جاهدين فحص إلى أي مدى سيبقى املعلم ق��اد ًرا على
حتمل إزعاجاتهم وكأنهم بطريقة غير مباشرة يدعونه
إل��ى استخدام العنف ،وإذا ما جت��اوب املعلم مع هذه
الدعوة فسيؤكد لهم أنهم طالب أش��رار ال ينفع معهم
إال الضرب ،ونعود إلى املعلم ذي النفس القصير الذي
س��رع��ان م��ا يحمل عصاه ليختصر على نفسه اجلهد
والتعب بد ًال من أن يصمد ويكون واع ًيا إلى أن عملية
التغيير تتطلب خطة طويلة املدى.

