
 ؟"اٌفَعْضِتاْس" ِمَأ "ٌرمَُّنَت" َوُهَأ

، يقصدون به األصل اإلجنليزي: "التََّنمُّر"هم: ى يف التربويني قوُلشََّفَت
"Bullying مث تستفيض الشروح تبييًنا لكونه نوًعا خاصًّا من العدوان، يشترط فيه "

ون عليه ُمحََّقأو مجاعة، ويَت ه فرٌدزَُّبا على فرد واحد ضعيف، َيعدواًنالتكرر، ويكون 
ا ًره وجتاُسواِنَها لِ ًبَلوه َطل  ِذُي ه، وتارًةاِعَتون من َميناُل ون به، وتارًةُؤَزْهَي فتارًةحياته، 
أو   تستفزهرسائَلاملعنوي أو جسده، عن طريق  هِفَرَشويكون َنْيًلا من ه، كوِنعلى ُس

حياول حصر  كل   ،باللسان أو باليد أو مبا يزيد على ذلك. ومضى التربويون يف طريقهم
من سكونه،  َضَفأن هذا الضعيف إذا انَتعلى الدواء، وكأهنم أمجعوا  الداء ووصَف

ا إىل أن ، كما وصلوا أيًضتهُحْرَم رعايَة َمَزعنه املعتدي، والَت َلوحزم، ختاذَ  بقوة   َهوجاَب
ل املعتدي، ومل عْ ِف َضَفأو َر عني بسكوته، فلو أنه بلََّغعلى العدوان، ُي َتالساِك دَ املشاِه

 ذا بالغُ هللكان  ؛بل أبدهلا بنظرة احتقار أو تسفيه ،اإلعظاماإلعجاب و ه نظرَة إليدِ ْهُي
 األثر يف منع وقوع هذه اجلرمية، إىل آخر ما اتفقوا عليه واختلفوا.

ل يف خُّدَ ه إىل العربية، وليس لنا َتِلْقنناقش هذا املصطلح يف َن ويف هذه السطور 
قاس القريب ا، وال ُيَنغي ناسِ  نا، وناسٌ مسائِ  غيُ  يف اإلجنليزية، فإهنا مساء   األوَّل هكَِّس

س وطبيعة البيئة وطبيعة الباحث ْفما بني احلالني يف طبيعة النَّ ِقاِرَفعلى البعيد ِل
أبطل علماء أصول الفقه القياس الذي مع الفارق! َفْلُيَتَبيَّن ذلك يف ، وقد واملبحوث فيه

 كتبهم.

اهة شكلية، بل هو يف َف، وال َتيٍِّوغَ ُل اعتراٍض َداملصطلح جمرَّ فليس إذن نقاُش
 ها، وكيفحبقِّ لسان   كلِّ  يف أبناِء تتحرك األلفاُظ ى كيَفَرن دَ احملتوى، فمَ  صميمِ 



ي قِ م واملسَتلم والعاِلللِع الكلمة يف غي موضعها مفسٌد أن وضَعي ِرْدؤثر، َيوُت تفعُل
ر" بل مع هذه مُّنَ ب مع هذه اللفظة "التََّرالتربويني الَع حاُل -فيما أرى–مجيًعا، وهو 

ا أو وجاهة، ًكلَ ْسألجد لقويل َم ؛ًناا هيِّالظاهرة على احلقيقة، ولسُت أهوِّل لك هنا أمًر
هنا، مث إذا  عما تقرأ مبا مأل عينيك مما قرأَت عندهم رََّتْغالبيان، فال َت َكأصدُق ولكين

 .وعيت ما أقول فاْقَبْل أو اْطَرح غي ملوٍم يف أيٍّ ذلك فعلَت

 يف العربية؟  رُ مَّ نَ تَ ر يَ مَّ نَ ما معىن تَ 

وصنع مع  ،ومهُجهُ  َمجَ أو َه ،هدَ ْلِج َسبِ ه يف سلوكه بالنَِّمر، كأن َلبََّشتعين أنه َت
س، وهذه كلها وصوف أْ ة الَبدِّعن احملاربة وِش ، ويف هذا كنايٌةصنيعه ِمْثَلفرائسه 

يف  ح أقرَبْدمَ م، وإن كانت إىل الْ َذها أو ُيهبا صاحُب ُدحَمتكون يف احلق والباطل، فُي
 ا.استعمال العرب غالًب

 َعْمِرو ْبِن َمْعِديَوَقْوُل بتصرف يسي: " "لسان العرب"ظور يف ْنابن َم يقول
 :س رجاالت العرب وسادهتم[َرْف]وهو فارس من أَ  َكِرَب

 وَنْهدا اُمناِزٌل َكْعبً  ... وعِلْمُت َأنِّي، يوَم ذاكَ 
 وِقدَّا اَحَلقً  َتَنمَُّروا ... ِإذا لِبُسوا احَلِديَد  َقْومٌ 

 ، َوَكاَنْت َبْينَ اِنَتقبيَل ٌدْهونَ  ٌبْعوَكَأي َتَشبَُّهوا بالنَِّمِر ِلاْخِتَلاِف َألوان الِقدِّ َواْلَحِديِد، 
أَلنه ِمْن  ؛، وَأصله ِمَن النَِّمرَوَمْعَنى َتَنمَُّروا َتَنكَُّروا ِلَعُدوِِّهْمَوَبْيَنُهْم ُحُروٌب،  الشاعر

َوَكاَنْت ُمُلوُك ِر ِإذا َتَنكََّر َلُه، اُل: َلِبَس ُفَلاٌن ِلُفَلان  جلَد النَِّمَأنكر السَِّباِع وَأخبثها. ُيَق
ُثمَّ َأمرت ِبَقْتِل َمْن ُتِريُد َقَتَلُه، وَأراد  ؛اْلَعَرِب ِإذا َجَلَسْت ِلَقْتِل ِإنسان َلِبَسْت ُجُلوَد النَِّمِر

  ..."ُس ِفي اْلَحْرِبِباْلَحْلِق الدُُّروَع، وبالقدِّ ِجْلًدا َكاَن َيْلبَ 



ا للمعىن اإلجنليزي التربوي يف شيء ًيالِقا وال ُمًلإذن هذا هو التنمر، وليس مقاِب 
" وهو حاقُّ املعىن املقصود عند الرببويني، ُفِعْضستَ َي َفَعْضإذا قيس بكلمة "استَ 

عن نفسه،  ُعَفْدمبن ال يَ  االستضعاف لنِزغلبة، وَي رى له نوَعفاالستضعاف يكون ممن َي
يف  -ولو نفسيًة–ت القوة َيِقيف الطرف األدىن، وما َب ُفْعره ما بقي الضَّتكرُّ ُرويكُث

يه، وخيتال، ِتو به املستضِعف، وَيالطرف األعلى، وهو من لذات النفس الدنيئة، فيزُه
َعَلا ِإنَّ ِفْرَعْوَن قوته وضعفهم: " ل حاَليرعون مع بين إسرائومثاله قول اهلل تعاىل عن ِف

َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبُِّح َأْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم  ،ِفي اْلَأْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا
وهذه صورة واضحة يف االستضعاف، ويروق للسياسيني  1"ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن

هذا خطأ آخر ليس من بابتنا هنا أن جيعلوها من باب إهدار حقوق األقليات، ويف 
 .2اآلن

َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن وهو نفسه استعمال القرآن يف قوله: "
َوَتمَّْت َكِلَمُة َربَِّك اْلُحْسَنى َعَلى َبِني  ،َمَشاِرَق اْلَأْرِض َوَمَغاِرَبَها الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها

فإما  3"َوَدمَّْرَنا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِرُشوَن ،َما َصَبُرواِإْسَراِئيَل ِب
أنه أورثهم املشارق واملغارب ]كما عند حناة البصرة[ أو أورثهم األرض اليت بارك 

  4، ولعلها اجلنة[إيلَّ ُبَجعْ فيها ]كما عند حناة الكوفة، وهو َأ
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ا، وهذا يًففكلمة "ضُعف" فعل الزم، أي ضُعف فالن فصار ضعوأيًّا ما يكن 
ذلك،  ه وحنَوه ومتاَعب جهَدِهتَ كرامته، وين نَ ه، وميتِهه حقََّبُلْسر عليه أن يَ قِدن َيغري َمُي

 " ومشتقاهتا.Bullyingوهو نفسه ما يريد التربويون بقوهلم "

كقول العرب: اسَتْهَتر تدخل يف باب القوة، وزيادة السني والتاء يف "استضعَف"  
واستكَبر، كما يدخل يف باب املصادفة، كقوهلم: استبخلت زيدا واستكرمته إذا 

ا، وثالث األبواب اليت يدخل فيها هو باب الصيورة اجملازية، صادفته خبيال أو كرمًي
 ةَ شيَ ى ِمَش، أي َمُلق اجلَمَونْ ًرا، واسَتسْ ه َننفَس  أي رأىاُثغَ ر الُبَسْنَتمثل قوهلم: اْس

 يصادفي فيها ا، فاملعتِدفكلمة "استضعف" تشي إىل هذه الثالثة مًع الناقة، وغي ذلك؛
، ولو ايسطو عليه ا ضعيفًةويتخذه، ا ضعيفةفيجده ا؛دفع عن نفسه تنُ ِسحتال  ضحيًة

لناس عنه، وسكون عليه، حىت يصي قويًّا لسكوت ا يستقويبالتلميح واللمز والغمز، مث 
أال ترى القرآن يستعمل هذا الوزن مع فرعون تارًة أخرى:  ضعفه.الضعيف إىل 

 ًةفَّفقد وزهنم فوجد فيهم ِخ 5"َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقنَي"
 ذلك.. وهو عني ما يقصده التربويون أيًضا. جتعلهم يتقبلون الضغط واإلهانة وغيَ 

ا من تصورنا للظاهرة ر كثًيغيِّا لألمر على هذا النحو يُ َنَمهْ َف أما بعد؛ فإنَّ 
م الفىت والفتاة معىن م أن يعلِّا من الدراية عند األب واألم واملعلِّولعالجها، ويفتح باًب

على ما يليق به، فالقوة واإلباء صفات نفسية عربية عريقة، ال حتتاج منا  القوة! كل 
 إجنليزية بأخرى عربية كلمًة ِهلنا بلساِن ُطالثقافة، خيِل ميُّنفساين أعج أن يقوم استشاريٌّ

" وحنوها يف بالدهم، PhDويستطيل مبا حازه من " ]وينطق العربية بسخف ومساجة[

                                                           
 آية 54 من سورة الزخرف. 5



وأخرى  ا على عينات أصلية وأخرى ضابطةًقمطبِّأو يف بالدنا على طريقتهم ومنهجم، 
وغي ذلك مما  حصاءاتوإ ا معامالت ارتباط ونسب مئويةومستخرًج وأخرى...

نوا، وينبطحوا، ويطلبوا النصح واإلرشاد ذِعجيذب عيون ضعفاء العرب، حىت يُ 
وهذا نوع آخر من االستضعاف جيب الكالم عليه قبل الكالم  والتقومي، وهلم جرًّا..

 على استضعاف الطفل للطفل يف املدرسة.

ا من القرآن وًرُس َظوحِف ا من أشعار عنترة،ًفَرا َطَدا َشطفًل إنَّ يا رعاك اهلل  
 سَ فَّ، وتَنوغزواته له عن بعض أجماد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يَ ِكالكرمي، وُح

الذي  بأال حيصل له ذلك االستضعاُف قيٌقَحدخول املدرسة لَ  يَلَبأنفاس العرب، ُق بعَض
والصورة القوية  يِّ ِباأَل دِ إىل املثال املاِج ُهدَّا"، ولو حصل؛ فإن َر"تنمًر ونه خطأً يسمُّ

 ا..الصامدة ليس بعيدً 

 فالقضية إذن قضية يف احملتوى ال يف االسم وحده، ويف املنهج ال النتيجة وحدها.

: إىل أي حد ألنفسهم وللناس ويظل السؤال الذي على التربويني أن جييبوا عنه 
غي مكابرة من األعاجم عن بالدنا وناسنا؟ إىل أي حد؟ أم أهنا ال تعرب؟  تعرب حبوثُ 

 وال تشنج وال دعاوى التجديد املستنزفة..

شرعيًّا  واملسألة هنا تتصل بواقع اجتماعي مبدأه عندنا رجل وزوجته أجنبا طفال
امرأة أجنبت  أهنا ، اليترىب على هدي األمة العربية املسلمة اليت تريده جزًءا صاحًلا فيها

، وتريد منه أن يكون سويًّا نفسيًّا اها هذأبا ولِد أم مل تعرْف ْتَفأعَر وحدها سواًء
.. بل هو عندنا جزء من تأديب الولد مبوازين اإلنتاج واإلبداع ال موازين القيمة واْلُمُثل

ف من أجل أمة عربية مسلمة هلا أركان راسخة، متثلها ستضَعف وال يُ ستضِعلكيال َي



ا ا جديدً ن يكون مبدًعا بعد جيل، ال أنصوص قومية، حتمل صفاهتا ومالحمها لألبناء جيًل
ملعارضة هلدي ااجلنسية والفكرية ميوله  حىت يصل األمر بنا أن حنترم ،ال يعبأ باحلفظ

 !!السماء وطبائع أمتنا

  

  

 


