ض َعافٌ"؟
َأ ُه َو "َتَن ُّم ٌر" َأ ِم "اسِْت ْ
شى يف التربويني قولُهم" :التَّنَمُّر" ،يقصدون به األصل اإلجنليزي:
َت َف َّ
" "Bullyingمث تستفيض الشروح تبيينًا لكونه نوعًا خاصًّا من العدوان ،يشترط فيه
ح ُمون عليه
التكرر ،ويكون عدوانًا على فرد واحد ضعيف ،يََب ُّزه فردٌ أو مجاعة ،ويتَ َق َّ
حياته ،فتارةً َي ْه َز ُؤون به ،وتارةً ينالُون من مََتاعِه ،وتارةً ُي ِذلوه طََلًبا لِ َهوانِه وجتاسُ ًرا
على سُكونِه ،ويكون نَيْلًا من َش َرِفه املعنوي أو جسده ،عن طريق رسائلَ تستفزه أو
باللسان أو باليد أو مبا يزيد على ذلك .ومضى التربويون يف طريقهم ،كل حياول حصر
ض من سكونه،
الداء ووصفَ الدواء ،وكأهنم أمجعوا على أن هذا الضعيف إذا انتَ َف َ
وجابَ َه بقوة وحزم ،ختاذَ َل عنه املعتدي ،والتَ َز َم رعايةَ ُح ْرمَته ،كما وصلوا أيضًا إىل أن
ض ِفعْل املعتدي ،ومل
ت على العدوان ،يُعني بسكوته ،فلو أنه بلَّغَ أو رََف َ
املشاهِدَ الساكِ َ
ُي ْهدِ إليه نظرةَ اإلعجاب واإلعظام ،بل أبدهلا بنظرة احتقار أو تسفيه؛ لكان هلذا بالغُ
األثر يف منع وقوع هذه اجلرمية ،إىل آخر ما اتفقوا عليه واختلفوا.
ويف هذه السطور نناقش هذا املصطلح يف نَ ْقِله إىل العربية ،وليس لنا تَدَ ُّخل يف
َس ِّكه األوَّل يف اإلجنليزية ،فإهنا مساء غيُ مسائِنا ،وناسٌ غي ناسَِنا ،وال يُقاس القريب
ق ما بني احلالني يف طبيعة النَّ ْفس وطبيعة البيئة وطبيعة الباحث
على البعيد لِ َفارِ ِ
واملبحوث فيه ،وقد أبطل علماء أصول الفقه القياس الذي مع الفارق! فَلْيُتَبَيَّن ذلك يف
كتبهم.
ي ،وال تَ َفاهة شكلية ،بل هو يف
فليس إذن نقاشُ املصطلح جمرَّ َد اعتراضٍ ُلغَ ِو ٍّ
صميمِ احملتوى ،فمَن دَ َرى كيفَ تتحرك األلفاظُ يف أبناءِ كلِّ لسان حبقِّها ،وكيف

تفعلُ وتُؤثر ،يَ ْد ِري أن وضعَ الكلمة يف غي موضعها مفسدٌ للعِلم والعالِم واملستَقِي
مجيعًا ،وهو –فيما أرى -حالُ التربويني العَ َرب مع هذه اللفظة "التَّنَ ُّمر" بل مع هذه
سلَ ًكا أو وجاهة،
الظاهرة على احلقيقة ،ولستُ أهوِّل لك هنا أمرًا هيِّنًا؛ ألجد لقويل مَ ْ
ك البيان ،فال تَ ْغَت َّر مبا مأل عينيك مما قرأتَ عندهم عما تقرأ هنا ،مث إذا
ولكين أصدقُ َ
وعيت ما أقول فاقْبَلْ أو ا ْطرَح غي ملومٍ يف أيٍّ ذلك فعلتَ.
ما معىن تَنَمَّر يَتَنَمَّرُ يف العربية؟
جومه ،وصنع مع
س ِج ْلدَه ،أو هَجَ َم هُ ُ
شَّبه يف سلوكه بالنَّمِر ،كأن لَبِ َ
تعين أنه تَ َ
فرائسه مِثْلَ صنيعه ،ويف هذا كنايةٌ عن احملاربة وشِ ِّدة البَأْس ،وهذه كلها وصوف
تكون يف احلق والباطل ،فيُحمَ ُد هبا صاحبُها أو يُ َذم ،وإن كانت إىل الْمَ ْدح أقربَ يف
استعمال العرب غالبًا.
يقول ابن مَْنظور يف "لسان العرب" بتصرف يسي" :وَقَوْلُ عَ ْمرِو بْنِ َمعْدِي
َكرِبَ [وهو فارس من أَ ْف َرس رجاالت العرب وسادهتم]:
وعلِمْتُ أَنِّي ،يومَ ذاكَ  ...مُنازِلٌ كَعْبًا ونَهْدا
قَوْمٌ إِذا لبِسُوا احلَدِيدَ  ...تَنَمَّرُوا حَلَقًا وقِدَّا
ب ونَ ْه ٌد قبيلََتانَِ ،وكَاَنتْ بَيْنَ
أَي َتشَبَّهُوا بالنَّ ِمرِ لِاخْتِلَافِ أَلوان القِدِّ وَالْحَدِيدِ ،وكَ ْع ٌ
َكرُوا ِلعَدُوِّهِمْ ،وأَصله مِنَ النَّمِر؛ ألَنه مِنْ
َمرُوا تَن َّ
الشاعر وَبَيْنَهُمْ ُحرُوبٌَ ،و َمعْنَى تَن َّ
َكرَ َلهَُ ،وكَانَتْ مُلُوكُ
أَنكر السِّبَاعِ وأَخبثها .يُقَالُ :لَبِسَ فُلَانٌ ِلفُلَان جلدَ النَّمِرِ إِذا تَن َّ
ُم أَمرت ِبقَتْلِ مَنْ ُترِيدُ قَتََلهُ ،وأَراد
ستْ جُلُودَ النَّمِرِ؛ ث َّ
ستْ ِلقَتْلِ إِنسان لَِب َ
اْل َعرَبِ إِذا جََل َ
حرْبِ"...
الدرُوعَ ،وبالقدِّ جِلْدًا كَانَ يَلْبَسُ فِي الْ َ
بِالْحَلْ ِق ُّ

إذن هذا هو التنمر ،وليس مقابًِلا وال مُالقًِيا للمعىن اإلجنليزي التربوي يف شيء
ف" وهو حاقُّ املعىن املقصود عند الرببويني،
ض ِع ُ
ف َيستَ ْ
ض َع َ
إذا قيس بكلمة "استَ ْ
فاالستضعاف يكون ممن يَرى له نوعَ غلبة ،ويَنزِل االستضعاف مبن ال يَ ْدَف ُع عن نفسه،
ف يف الطرف األدىن ،وما بَ ِقَيت القوة –ولو نفسيةً -يف
ويكثُ ُر تكرُّره ما بقي الضَّ ْع ُ
الطرف األعلى ،وهو من لذات النفس الدنيئة ،فيزهُو به املستضعِف ،ويَِتيه ،وخيتال،
ومثاله قول اهلل تعاىل عن فِرعون مع بين إسرائيل حالَ قوته وضعفهم" :إِنَّ ِفرْعَوْنَ عَلَا
ض ِعفُ طَاِئ َفةً مِنْهُمْ يُذَِّبحُ أَبْنَاءَهُمْ وََيسْتَحْيِي ِنسَاءَهُمْ
فِي الْأَرْضِ َو َجعَلَ أَهْلَهَا شَِيعًاَ ،يسْتَ ْ
إَِّنهُ كَانَ مِنَ الْ ُم ْفسِدِينَ" 1وهذه صورة واضحة يف االستضعاف ،ويروق للسياسيني
أن جيعلوها من باب إهدار حقوق األقليات ،ويف هذا خطأ آخر ليس من بابتنا هنا
اآلن.2
ض َعفُونَ
وهو نفسه استعمال القرآن يف قوله" :وَأَ ْورَثْنَا اْلقَ ْومَ الَّذِينَ كَانُوا ُيسْتَ ْ
َمتْ كَلِ َمةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي
َمشَارِقَ الَْأرْضِ َو َمغَارِبَهَا الَّتِي بَا َركْنَا فِيهَا ،وَت َّ
إِ ْسرَائِيلَ بِمَا صََبرُوا ،وَد ََّمرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ ِفرْعَوْنُ وَقَ ْو ُمهُ َومَا كَانُوا َي ْعرِشُو َن" 3فإما
أنه أورثهم املشارق واملغارب [كما عند حناة البصرة] أو أورثهم األرض اليت بارك
ب إيلَّ ،ولعلها اجلنة]
ج ُ
فيها [كما عند حناة الكوفة ،وهو أَعْ َ

4

آية  4من سورة القصص.
ً
مدخل شرعيا
وليس المقصود مما ورد وسيرد في المقالة من اآليات أن نخيف الناس بأننا أهل الدين ننكر عليكم ،وال أن نقول إن لألمر
يمنع من ممارستكم التربوية بزعمكم ،بل المقصود االستشهاد اللغوي أو الثقافي أحيانا على استعمال أو حالة.
3
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وأيًّا ما يكن فكلمة "ضعُف" فعل الزم ،أي ضعُف فالن فصار ضعيفًا ،وهذا
سُلَبه حقَّه ،وميتهِنَ كرامته ،وينتَ ِهب جهدَه ومتاعَه وحنوَ ذلك،
ُيغري مَن يَقدِر عليه أن يَ ْ
وهو نفسه ما يريد التربويون بقوهلم " "Bullyingومشتقاهتا.
وزيادة السني والتاء يف "استضعفَ" تدخل يف باب القوة ،كقول العرب :استَهْتَر
واستكبَر ،كما يدخل يف باب املصادفة ،كقوهلم :استبخلت زيدا واستكرمته إذا
صادفته خبيال أو كرميًا ،وثالث األبواب اليت يدخل فيها هو باب الصيورة اجملازية،
شى مِشَي َة
سرًا ،واستَنْ َوق اجلمَ ُل ،أي مَ َ
سر البُغَاثُ أي رأى نفسَه نَ ْ
مثل قوهلم :اسَْتْن َ
الناقة ،وغي ذلك؛ فكلمة "استضعف" تشي إىل هذه الثالثة معًا ،فاملعتدِي فيها يصادف
سنُ تدفع عن نفسها؛ فيجدها ضعيفة ،ويتخذها ضعيفةً يسطو عليها ،ولو
ضحيةً ال حت ِ
بالتلميح واللمز والغمز ،مث يستقوي عليه ،حىت يصي قويًّا لسكوت الناس عنه ،وسكون
الضعيف إىل ضعفه .أال ترى القرآن يستعمل هذا الوزن مع فرعون تارةً أخرى:
"فَاسْتَخَفَّ قَ ْو َمهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَ ْومًا فَا ِسقِنيَ" 5فقد وزهنم فوجد فيهم خِ َّف ًة
جتعلهم يتقبلون الضغط واإلهانة وغيَ ذلك ..وهو عني ما يقصده التربويون أيضًا.
أما بعد؛ فإنَّ َفهْ َمَنا لألمر على هذا النحو يُغيِّر كثيًا من تصورنا للظاهرة
ولعالجها ،ويفتح بابًا من الدراية عند األب واألم واملعلِّم أن يعلِّم الفىت والفتاة معىن
القوة! كل على ما يليق به ،فالقوة واإلباء صفات نفسية عربية عريقة ،ال حتتاج منا
ط لنا بلسانِ ِه كلمةً إجنليزية بأخرى عربية
أن يقوم استشاريٌّ نفساين أعجميُّ الثقافة ،خيلِ ُ
[وينطق العربية بسخف ومساجة] ويستطيل مبا حازه من " "PhDوحنوها يف بالدهم،
آية  54من سورة الزخرف.
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أو يف بالدنا على طريقتهم ومنهجم ،مطبِّ ًقا على عينات أصلية وأخرى ضابطة وأخرى
وأخرى ...ومستخرجًا معامالت ارتباط ونسب مئوية وإحصاءات وغي ذلك مما
جيذب عيون ضعفاء العرب ،حىت يُذعِنوا ،وينبطحوا ،ويطلبوا النصح واإلرشاد
والتقومي ،وهلم جرًّا ..وهذا نوع آخر من االستضعاف جيب الكالم عليه قبل الكالم
على استضعاف الطفل للطفل يف املدرسة.
ظ ُسورًا من القرآن
يا رعاك اهلل إنَّ طفلًا شَ َدا طَ َرًفا من أشعار عنترة ،وحفِ َ
الكرمي ،وحُ ِكيَ له عن بعض أجماد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وغزواته ،وتنَ َّفسَ
حقيقٌ بأال حيصل له ذلك االستضعافُ الذي
بعضَ أنفاس العرب ،قَُبيلَ دخول املدرسة لَ َ
يسمُّونه خطأً "تنمرًا" ،ولو حصل؛ فإن رَ َّد ُه إىل املثال املاجِدِ األَِبيِّ والصورة القوية
الصامدة ليس بعيدًا..
فالقضية إذن قضية يف احملتوى ال يف االسم وحده ،ويف املنهج ال النتيجة وحدها.
ويظل السؤال الذي على التربويني أن جييبوا عنه ألنفسهم وللناس :إىل أي حد
تعرب حبوثُ األعاجم عن بالدنا وناسنا؟ إىل أي حد؟ أم أهنا ال تعرب؟ من غي مكابرة
وال تشنج وال دعاوى التجديد املستنزفة..
واملسألة هنا تتصل بواقع اجتماعي مبدأه عندنا رجل وزوجته أجنبا طفال شرعيًّا
يترىب على هدي األمة العربية املسلمة اليت تريده جزءًا صاحلًا فيها ،ال أهنا امرأة أجنبت
ت أم مل تعرفْ أبا ولدِها هذا ،وتريد منه أن يكون سويًّا نفسيًّا
وحدها سواءً أعرََف ْ
مبوازين اإلنتاج واإلبداع ال موازين القيمة والْمُثُل ..بل هو عندنا جزء من تأديب الولد
لكيال يَستضعِف وال يُستضعَف من أجل أمة عربية مسلمة هلا أركان راسخة ،متثلها

نصوص قومية ،حتمل صفاهتا ومالحمها لألبناء جيلًا بعد جيل ،ال أن يكون مبدعًا جديدًا
ال يعبأ باحلفظ ،حىت يصل األمر بنا أن حنترم ميوله اجلنسية والفكرية املعارضة هلدي
السماء وطبائع أمتنا!!

