تكثيف التوعية وإصدار اللوائح
الضابطة للسلوك العام
هـنــاك بعض السلوكيات الـتــي مــازالــت منتشرة ،مــن اتكالية وعــدم
اهتمام بالذوق العام في اللباس ،كالظهور بمالبس غير مناسبة أو
دخول األماكن الرسمية بلباس النوم ،أو اإلزعــاج في األماكن العامة،

كتبه محمد الشمري

أو تدمير البيئة واألمــاكــن العامة بسبب رمــي المخلفات ،والتدخين
فــي األمــاكــن العامة ،أو إس ــاءة بعض أف ــراد المجتمع لألجانب الذين
يعملون معهم.
ورغم التطور المجتمعي اإليجابي الملحوظ ،إال أن تكثيف التوعية
وإص ــدار اللوائح الضابطة للسلوك العام كفيل بالتحول التدريجي
نحو المدنية ليتناغم السلوك العام مع خطة التنمية الطموحة ،التي
هي اآلن محل اهتمام الجميع.

(العدد  ) 106السنة األولى
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رأينا كيف أن الحالة اليهودية
كانت منظومة حسية متكاملة
تهيمن عليها اإلرادة اإللهية عبر
الحاكمية اإللهية المباشرة ،بظهور
محمد -عليه الصالة والسالم-
نسخت المنظومة الحسية
اليهودية بكل متعلقاتها الجبرية،
حيث بلغت إطالقية اإلنسان ذروتها
باإلسالم.

www.saudiopinion.org

حريث
الريشة
مازن الرمال

للتواصل مع الكاتب
t.alarady@saudiopinion.org

المحمدي ٌ
ُ
ناسخ
الوعي
ُ
اإلسرائيلية
للتجربة
ِ
ِ

رأي:

ً
غيبيا دون تــدرج مــن عالم الحس،
بــدأ اإلس ــام
ح ـي ــن ن ــزل ــت أول ـ ــى ك ـل ـم ــات ال ـس ـم ــاء ل ـل ـج ـمــع بـيــن
القراءتين في قــراءة كونية واحــدة ،أي أن الله قد
ابتدأ مع «محمد» بدرس كان نهاية الدروس لدى
اآلخ ــري ــن .ال ـكــون ق ــراء ت ــان فــي واحـ ــدة ،هــو الــوعــي
المحمدي في جدلية الغيب واإلنـســان والطبيعة
على مستوى المشيئة الموضوعية ،قــراءة تأتي
عبر التعلق بقدرة الله في الحركة الكونية «باسم
ربــك ال ــذي خـلــق» ،وق ــراءة القلم بالتفهم العلمي
الـحـضــاري لتجليات ال ـقــدرة فــي نـشــاط الظواهر
وتفاعالتها .إنــه الجمع بين علمين :علم رباني
م ـف ـتــوح ع ـلــى ال ـس ـجــل ال ـك ــون ــي ،وع ـل ــم مــوضـعــي
ق ــائ ــم ع ـل ــى أطـ ــر مـ ـح ــددة وفـ ــق أشـ ـك ــال ال ـظ ــواه ــر
وخ ـص ــائ ـص ـه ــا ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة .ال ـ ـقـ ــراء تـ ــان ربــان ـيــة
وإن ـســان ـيــة ،تـتــم األولـ ــى بــالـلــه وال ـثــان ـيــة بمعيته
وفيها تأكيد لقدرات اإلنسان وفق كرم التسخير
اإللهي ،القراءتان فريضتان ،تعطيل األولى طغيان
وتعطيل الثانية عجز .الغيب في الوعي المحمدي
ً
ً
ومتلبسا حاالت
مستخفيا في بواطن األمور
جاء
ً
غـيــر مـبــاشــرة ،وطـبــقــا لمنهج «ح ــاج حـمــد» فإنه
يفسر خلو الــوعــي الـعــربــي المحمدي مــن اآليــات
ال ـم ـع ـج ــزة ب ـ ــرد أصـ ـ ــول ال ـت ـج ــرب ــة إل ـ ــى «ال ــرح ـم ــة
اإللهية» مقابل «الخير العربي» .هذا االندماج بين

طارق العرادي

الرحمة اإللهية والخير العربي حال بينهم وبين
ً
مصادر العذاب القاطع عند التكذيب ،وهو أيضا
مقدمة ألمر خطير وهو أن الرسالة المحمدية لم
تكن خاصة بالعرب بل هم منها في الطليعة .إن
النبوة اإلسرائيلية من خصائصها هتك حجاب
السببية فــي الـعــاقــة بين الـلــه والـبـشــر ،مؤمنهم
وك ــاف ــره ــم ،وك ــان ــت رؤيـ ــة ف ـعــل ال ـلــه ال ـخ ــارق أم ـ ًـرا
ً
ممكنا فــي متناول السمع والـبـصــر ،واإلحـســاس
ً
بقوى الغيب ً
طاغيا ،وكان العصر كله عصر
قويا
ً
نبوات .وبمقدار ما أن محمدا قد جاء في ختام تلك
الظواهر ليغلق عليها ،فقد جــاء الفتتاح مرحلة
جــديــدة فــي تــاريــخ الـبـشــريــة أغـلـقــت فيها مـعــارج
السماء حتى دون الكائنات غير المرئية بالنسبة
ً
ً
رصدا».
شهابا
لنا «فمن يستمع اآلن يجد له
إن مــن خصائص المرحلة الـتــي ب ــدأت بالنبوة
المحمدية تطور ملكات اإلنسان الذاتية وانــزواء
الـتـفـكـيــر ال ـغ ـي ـبــي وف ـل ـس ـفــة االن ـح ـص ــار ال ـكــونــي،
وهــذه عقلية ال يصلح معها التسليم بالخوارق
الغيبية ،بل مدخلها الوعي المحمدي في االنتقال
من مــدركــات الحس إلــى رحلة الحكمة عبر الفهم
الدقيق للعالقات بين األشياء والنظر إلى فعل الله
ً
في الحركة والتاريخ فعل غير مباشر لكنه كامل
التأثير ..وللمقالة صلة.

يكتبون في العدد القادم

سراج أبو السعود

بشرى األحمدي

أحمد بن جزاء العوفي

محمد الشمري

لمياء عبدالمحسن البراهيم

سما يوسف

الثالثاء  11شعبان  1440هـ

 16أبريل 2019م

2

(العدد  ) 106السنة األولى
ما أجمل أن تترك نفسك مرتخيًا
بين يديك ،وأن تطري عضالتك
المشدودة في ظهرك ،وترتمي
فوق غيمة من بياض الراحة،
تراجع فيها معطياتك المختلجة،
التي تموج بين أضالع لم تعد
تحتمل عبء أحمالها ،التي
تراكمت على نفسك في الفترات
الماضية.
للتواصل مع الكاتب
S.ALNAHRI@saudiopinion.org

بين الشهيق
و«النهيق»

رأي:

وم ـ ــا أروع أن ت ــدخ ــل إل ـ ــى «ب ـل ــون ـت ــي قـفـصــك
الـصــدري» بعض الـهــواء النقي ،بشهيق يرتفع
باألضالع حد الصرير.
ال ت ـقــل إن ــك ل ـســت ف ــي حــاجــة لـتـلــك الـلـحـظــات

ومنها هروب ال تكتمل خطواته ،فمهما أطلقت

النورانية ،التي تقتنصها بثني أقواس أضالعك،
وتطلقها أسـهـ ًـمــا بـيــن أح ــراش األيـ ــام ،المليئة

لـعـيـنـيــك ال ـخ ـي ــال ،ول ـق ـل ـبــك األمـ ـنـ ـي ــات ،سـتـجــد
هــاجـ ًـســا فــي جــوفــك «يـتـكـلــس» بــالـكــولـسـتــرول،

وال ـشــوك ،وال ـه ــروب ،وتــرجـمــة ال ـخــوف ،للنجاة
مـمــن ي ـط ــاردك مــن أمــامــك حـتــى تنثني هامتك

أثقال.
أنا أهرب إذن أنا حي ،والحي يحييك ،متى ما

الـهــروب أن ــواع ،فـهــروب يتم بامتطاء األق ــدام،

كان له من الحياة مثقاب ،ومحك ،وبقايا شمعة،

الـمـنـفــردة أحــام ـهــا كــأجـنـحــة م ــاك ،ومـنـهــا ما

ووهــج رغبة في صنع شمعة جديدة ،يقوم في

يتم بإغماضة عين ،قد ترى فيها القمم ،وربما

الغد بتقريبها لقبلة الشمعة المتهافتة ،لتحمل

ال تبصر قعر الهاوية ،ومنها ما يتم بانسالخ

عنها الراية ،وتستمر في الهروب.
ً
الـبـشــر ي ـكــذبــون حــول ـنــا ،ال أح ــد ف ـعــا يشعل
ٌ
الشمعة ألح ــد ،كــل يشعل شمعة ذات ــه ،ويدعي

وكــأنــك عـصـفــور أخ ـضــر ،يـبـحــث عــن قـطــرة مــاء

اإلنـســانـيــة والــرحـمــة ،ويضحك غبطة ،بــأنــه قد

ينفش بها ريشه.

أشعل ،وهو لم يشعل إال ذاته ،بوقود اآلخرين.

مــن الـجـســد ،لتجد حـتــى سـقــف غــرفـتــك المكين
ال يحتويك ،فتظل ترفرف فوق سطوح الجيرة،

رأي :سراج أبو السعود

ً
تسربا ،ويزيد فوق صدرك
ويمنعك من الهروب

أحمال الصخور ،التي ال يقدر على إزاحتها رافع

حيث يكون باطن قدمك.

أن إعــادة النظر في قيمة اإلقــامــات وربطها باألجر الفعلي سيكون أكثر منطقية في
تخفيف العبء المالي على الشركات الصغيرة ومنح الشركات الكبرى التي تقدم لغير
السعوديين أجور عالية دوافع منطقية لترجيح السعودي على غيره.

ومنها ما يحملك بدو ن «زنبرك» لتجد نفسك
ً
حامل للهم ،والغم ،والخوف ،والشرود ،والرغبة
في وضع قدمك فوق صخرة أمان ملساء.

بالوحوش والكواسر ،والدواب ،والمستنقعات،

وللصورة رأي

شاهر النهاري

وم ـن ـه ــا مـ ــا ي ـج ـع ـلــك ت ـت ـس ــام ــى ف ـ ــوق كـ ــل غ ــاز

الشهيق يحمس إقــدامـنــا ،لنهرب عــن سجون

متطاير ،فتجد الكوكب الدري من تحت دهشتك،

أيدينا ،وسجون أعين البشر ،غير أن الكثير منا،

وأنت تبحث في زرقته عن بريق روح أحببتها
ً
يوما.

ال يرتقون بذلك الهرب ،إلى مساحات المدى ،فال
نعود تسمع منهم في النهايات ،إال «النهيق»!.

بعد االنتهاء من مناوبة المستشفى والمليئة
بقصص قلوب أضناها التعب عائدة إلى منزلي
لفتت انتباهي لوحة إعالنية ُكتب عليها «فيكم
وناسة» خطرت في رأسي ألف فكرة.
للتواصل مع الكاتب

R.ALSAB@SAUDIOPINION.ORG

السعودية الجديدة التي أعجبتنا
لم يكن منها ما حدث خالل شهر مارس الماضي

فكرة التطوع.
ً
شاهدت ذلك متجليا في إبــداع ابنائنا وبناتنا

ح ــدود الــونــاســة ووصـلــت إلــى أعـلــى مستوياتها

وقــدرت ـهــم عـلــى الـتـمـتــع بـحــس الـلـطــف والـشـعــور

عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع األص ـ ـ ـعـ ـ ــدة ال ـف ـن ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
ً
واالقـتـصــاديــة ،شهدت المنطقة الشرقية موسما
ً
رائـعــا في تسع مــدن تميزت بالتنظيم الــذي أقل
ً
ً
مــا يـقــال عنه «وال غـلـطــة» ،وشـهــدت إق ـبــاال رائـعــا

بالمسؤولية ،الدهشة التي خلفها موسم الشرقية
ف ــي ذاكـ ـ ــرة ك ــل م ــن ح ـضــر بـ ـ ـ ً
ـدء ا م ــن م ــرك ــز الـمـلــك

ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة ،ف ـقــد تـ ـج ــاوزت الـمـنـطـقــة

حسب إحصائية القائمين على مــوســم الشرقية
ما يقارب مليوني زائر مما يعني نمو اقتصادي
وثقافي تشهده المنطقة ،إضافة إلــى ذلــك تعزيز

عبدالعزيز الثقافي العالمي «إث ــراء» ومــا شهده

رأي:
مهرجان االفالم السعودية في نسخته الخامسة.
ه ــذا لـيــس كــل مــا ح ــدث ،هــل تـعـلـمــون أن موسم
ً
الشرقية ُمتمثال في هيئة الترفيه لم ُيلزم أصحاب

رائدة السبع

فنية تتخللها جلسات حوار ثقافية واجتماعية،
ً
كانت فعال «مذهلة» كما كان يشدو الفنان محمد
عبده ذات فرح.

«ال ـبــوثــات» بــأي مبالغ مقابل تــواجــدهــم فــي تلك

وال أنسى سيهات المدينة الهادئة التي رقصت
ً
طربا على أنغام وصوت حاتم العراقي وغيره من

ذلك من تشجيع ودعم لهم.

الفنانين.
ً
ّ
أخـيــرا يقول «بيكاسو» :يكنس الفن من الــروح،
ً
غبار الحياة اليومية .شكرا هيئة الترفية إلزالــة

المهرجانات مما يزيد من إقبال الشباب لما في

هــذا الـصــرح العظيم مــن ح ــوارات علمية وثقافية
ً
ً
مشهدا
مرورا بـ«أوركسترا» بيت العود والذي َمثل
ً
ُمـهـيـبــا عـلــى مـســرح إث ــراء تمثل فــي ع ــزف الفنان

جــاســم الصحيح وال ـهــوى الــدائــم تـقــام االمسيات

نـصـيــر ش ـمــه وفــرق ـتــه ال ــرائ ـع ــة ،وان ـت ـهــاء بموسم

الشعرية في قصر ابراهيم في األحساء ومعارض

من جهة أخرى وفي اتجاه القبلة القديمة للشاعر

تلك الشوائب من أرواحنا المنهكة.
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يبدأ الكثير من الراغبين في
الزواج ترتيب األوراق مع األم
واألخوات ،الختيار شريكة العمر،
ويصل «سوق التبضع السنوي»
ذروته مع اقتراب الزيجات في
اإلجازة الصيفية.

التنمر يُعدٌ من أشكال العنف واإلساءة
واإليذاء ،سواء كان لفظيًا أو جسديًا،
َ
غضب وسا َء ُخ ُل ُقه ،وقيل :هو
ومعنى َت َنمَّ رَ:
التشبه بالنمر في لونه.
للتواصل مع الكاتب

m.alshuwaier@saudiopinion.org

للتواصل مع الكاتب

S.alhammadi@saudiopinion.org

التنمر الطفولي

سمك في بحر
رأي:
ـال مالح
الـتــي تشهد أعـلــى نسبة أف ــراح ولـيـ ٍ
فــي ال ـمــدن الـسـعــوديــة ،يعقبها شـهــر العسل
والبصل .مع اقتراب «سوق التبضع السنوي»
ت ـب ــدأ األس ـ ــر أخـ ــذ ال ـم ــواص ـف ــات ال ـت ــي يــرغــب
فيها العريس ،والـتــي تصل لــدرجــة المبالغة
فــي ش ــروط الـجـمــال وال ـط ــول وال ـش ـعــر ،وكــأن
الـشــاب ال ــذي يــريــد ال ــزواج يملك كــل الصفات
التي تنتظرها الفتاة كـفــارس أح ــام« ،ســوق
ال ـت ـب ـضــع» ي ـب ــدأ ال ـت ـس ـخ ـيــن واالسـ ـتـ ـع ــداد له
مــن اآلن ،واالج ـت ـمــاعــات الـثـنــائـيــة والـثــاثـيــة
َ
ح ــول األم وب ـنــات ـهــا ،وم ــن ثـ ـ َّـم رس ــم األهـ ــداف
االستراتيجية .أما النزول للميدان والتطبيق
العملي ،فيبدأ بعد عيد الفطر المبارك وعلى
مدى شهرين متواصلين تتم فيهما المعاينة
والمسح والــرصــد والتفاهمات الجانبية في
ق ـص ــور األفـ ـ ــراح وال ـم ـنــاس ـبــات االجـتـمــاعـيــة،
حتى ترسى المراسي على شاطئ البيت الذي
يحدده النصيب.
ق ـبــل ال ـب ــدء ف ــي «سـ ــوق الـتـبـضــع ال ـس ـنــوي»
ن ـقــول لـكــل األطـ ـ ــراف :ات ـقــوا ال ـلــه فــي نــوايــاكــم
واشتراطاتكم ،فبعض األســر يعلمون ً
جيدا
أن ابـنـهــم «م ــدرع ــم» ومـعــه صـفــاقــة ،وم ــع هــذا

صالح احلمادي

يخططون لزواجه ألنهم يعتقدون أن الــزواج
ِّ
يعقله ،بل ويبالغون في اختياراتهم ،يريدون
ً
ً
ً
ً
ً
فتاة متدينة محترمة جميلة موظفة ،وفيها
جـمـيــع ال ـص ـف ــات ال ـج ـي ــدة ،وه ــم ي ـع ـل ـمــون أن
بضاعتهم رديـئــة ،وال يمانعون فــي تسويق
هذه البضاعة بطريقة مخالفة للواقع ،وهذا
ال ـنــوع مــن الــزي ـجــات مـحـكــوم عـلـيــه بــالـفـشــل،
ويـكـشــف ذل ــك واق ــع نـسـبــة ال ـطــاق فــي وزارة
ً
العدل .بعض األسر أيضا تبالغ في طلباتها
م ــن ال ـع ــري ــس ،م ـمــا ي ـتــرتــب ع ـلــى ذلـ ــك دي ــون
وحياة صعبة عليه في بقية المشوار.
مهما كانت وســائــل التبضع ،ومهما كانت
االحترازات ففي األخير سيرضخ المتبضعون
لسوق «سمك في البحر» الذي ال يعلم غبته إال
الـغــواص «الـعــريــس» أو الضحية «الـعــروس»
في نهاية المطاف.
ع ـم ــوم ــا «سـ ـ ــوق ال ـت ـب ـض ــع» س ـي ـب ــدأ قــريـ ًـبــا
وال ـم ـط ـل ــوب ال ــواق ـع ـي ــة م ــن ال ـط ــرف ـي ــن ،وع ــدم
الـمـبــالـغــة ف ــي االخ ـت ـيــار م ــن قـبــل أه ــل وذوي
العريس ،فهم يعلمون ً
تماما قيمة بضاعتهم
المزجاة ،وعدم المبالغة في الشروط من أهل
الفتاة ..يسروا وال تعسروا.

«غادة المطيري» في حضورها
المتميز في برنامج «بالمختصر»
قدمت النموذج الحقيقي
للشخصية األكاديمية العلمية،
من حيث الوعي ،والعمق ،والبعد
عن االستعراض ،والتباهي ،أو
اإلثارة اإلعالمية،
للتواصل مع الكاتب

N.Alkhyari@saudiopinion.org

«غادة المطيري»
ٌ
ملهمة
دروس
ٌ
ف ــالـ ـنـ ـض ــج ال ـ ـف ـ ـكـ ــري نـ ـ ــاجـ ـ ـ ٌـم عـ ـ ــن ع ـق ـل ـيــة
بــاحـثــة ،تبحث فــي جــوهــر األش ـي ــاء ،وتـقــرأ
مـ ــا ح ــولـ ـه ــا ب ـ ـصـ ــورة م ـ ـتـ ــوازنـ ــة ،إذ خـلــت
ل ـغ ـت ـهــا م ــن اإلسـ ـق ــاط ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،أو
األحكام التعميمية ،ما جعل آراء هــا تتسم
بالموضوعية التامة.
ُ ْ
لـفــت انـتـبــاهــي أنـهــا لــم تــقـ َـبــل فــي جامعة
ً
الملك عبدالعزيز طالبة حين تقدمت إليها،
ثم إنها عملت معلمة في مدرسة أهلية ،حتى
جاءتها منحة دراسية من جامعة أمريكية
ً
أمريكيا ،هذه
بحكم أنها تحمل جواز سفر
الجزئية ارتبطت عندي بتعليقها على أننا
من أذكى الشعوب ،وكأنها تقول بأسلوبها
الذكي :إننا نستطيع اإلبداع متى ما أردنا.
كانت ً
جدا رائعة حين علقت على المقارنة
ب ـي ــن ال ـت ـع ـل ـيــم ل ــدي ـن ــا وفـ ــي أم ــريـ ـك ــا ،ف ـكــان
جوابها أنها لم تــدرس في مراحل التعليم
العام الحكومي ،كي تستطيع أن تقدم ً
رأيا،
وهـ ــذا درس مـلـهــم لـكـثـيــر مـمــن يـخــوضــون
بآرائهم في كل شأن ،لمجرد أنهم يحملون
مؤهالت علمية عليا.
ً
ً
ومـ ـ ــن ال ـل ـط ـي ــف ج ـ ـ ــدا والـ ـمـ ـمـ ـي ــز ج ـ ـ ــدا أن
«ال ــدكـ ـت ــورة» ل ــم تـتـحــرج م ــن اإلف ـص ــاح عن
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عـمــرهــا ،وه ــذا –ب ــرأي ــي -يـنــم عــن شخصية
واث ـقــة غـيــر متصنعة وال متكلفة ،وكأنها
ت ـقــول :إن الـعـمــر مـجــرد رق ــم وإن شخصية
اإلنسان وإنجازه هو الرقم األهم في حياته.
تجلى مــن حــديـثـهــا أث ــر الـعــاقــة األســريــة
ال ـم ـت ـم ـي ــزة ال ـ ـتـ ــي أح ـ ــاط ـ ــت ب ـ ـهـ ــا ،الس ـي ـمــا
شخصية والدها الذي تعلمت منه الجدية،
وك ـيــف أن ــه ك ــان داع ـ ًـم ــا ل ـهــا ف ــي مسيرتها
الحياتية كلها ،فانسابت كلماتها بالثناء
عليه ،واالعتزاز والفخر به ،وربما غلبتها
الــدمــوع حـيـ ًـنــا ،وه ــذا ٌ
درس آخ ــر تنقله لنا
ب ـهــدوئ ـهــا ،وكــأن ـهــا ت ـق ــول :إن األس ـ ــرة هي
ال ـن ــواة ال ـتــي يـتـشـكــل مـنـهــا إبـ ــداع أبـنــائـهــا
وت ـفــوق ـهــم ف ــي ك ــل م ـج ــاالت ال ـح ـي ــاة ،لــذلــك
نجدها تـقــول :إن عالقتها بــاإلعــام حــذرة،
لـكــونـهــا مــوظـفــة ولــدي ـهــا أســرت ـهــا ،فمهما
أصبحت شخصية عامة ،فإنها توازن بين
تلك ،وتركز على األولويات واألهداف .
«الدكتورة» التي فرضت اسمها في عالم
األبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـعــالــم،
ً
دروسا متنوعة ،سواء
نستلهم من حوارها
مــن خــال سيرتها الحياتية ،أو مــن خالل
طرحها العميق والــواعــي ،ويبقى الطموح
نبراس الحياة.

رأي:
وت ـس ـل ــط األط ـ ـفـ ــال ع ـل ــى بـعـضـهــم
البعض سواء في المدارس أو األحياء
أو فــي المناسبات ُيـعـ ُـد مــن التنمر،
فظاهرة التنمر موجودة بالمدارس
مـنــذ األزل ،وتـجــد أن بـعــض الـطــاب
يـتـحـكـمــون ف ــي ال ـصــف ويـسـيـطــرون
عليه بسبب تنمرهم وخوف الطالب
اآلخرين منهم ،وهناك من الطالب من
يضطر إلــى تــرك المدرسة والدراسة
ب ـس ـب ــب اإليـ ـ ـ ـ ــذاء ال ـ ـ ــذي ي ـت ـع ــرض لــه
بشكل يومي ،ولكن هل مازال التنمر
ال ـط ـفــولــي مـ ــوجـ ـ ً
ـودا ف ــي م ــدارس ـن ــا؟
وه ــل ه ـنــاك رص ــد للتنمر الطفولي
من قبل وزارة التعليم ليتم دراسته
ومعالجته؟ أم أن هذا األمر ال يشكل
أهمية بالغة في المدارس.
ف ــي األس ــابـ ـي ــع ال ـم ــاض ـي ــة تـنــاقـلــت
وسائط التواصل االجتماعي فيديو
ً
مصورا في إحدى المدارس األهلية،
وم ـ ـض ـ ـمـ ــونـ ــه ضـ ـ ـ ــرب أحـ ـ ـ ــد ال ـط ـل ـب ــة
ً
المتنمرين زم ـيـ ًـا لــه ضـ ً
مبرحا
ـربــا
وأمام الطلبة ،الذين تمكن أحدهم من
إنقاذه من تحت قدميه ،وكــان منظر

ً
ال ـع ـنــف م ـخ ـيــفــا ج ـ ـ ًـدا ب ـس ـبــب الــركــل
الــذي تعرض له الطفل برأسه ،وكان
المتنمر يضرب بكامل قوته بقدمه
ع ـلــى رأس ال ـط ـفــل الـ ــذي ك ــان يشعر
باأللم والخوف ً
معا ،ولم يستطع أن
ً
يــدافــع عــن نفسه مطلقا ألن مصدر
ال ــرع ــب الـ ــذي ب ـثــه ه ــذا الـمـتـنـمــر في
نفس الطفل من قبل لم يجعله يفكر
بــالــدفــاع عــن نـفـســه ،ول ــم تـكــن هناك
مقاومة تذكر منه.
ك ـي ــف ط ـب ــق ه ـ ــذا ال ـم ـت ـن ـمــر ال ــرك ــل
بكل احترافية؟ هل هو بسبب أفالم
ً
ال ـع ـن ــف مـ ـث ــا الـ ـ ــذي ي ـش ــاه ــده ــا؟ أم
بسبب األلعاب اإللكترونية المرعبة
ال ـتــي يقتنيها الـكـثـيــر مــن األط ـفــال؟
غــالـ ًـبــا ي ـكــون الـخـصــام بـيــن األط ـفــال
ب ــال ـت ـم ــاس ــك ب ـي ـن ـهــم ب ـ ــاألي ـ ــدي وإذا
زاد الــوضــع عــن حــده يـطــرح بزميله
األرض وينفض الخصام.
م ـ ــا ن ـ ـشـ ــاهـ ــده م ـ ــن تـ ـنـ ـم ــر وض ـ ــرب
مـبــرح ُيـعــد أم ـ ًـرا خـطـيـ ًـرا ،يـجــب على
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة» اإلس ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ــي دراس ـ ـتـ ــه

محمد الشويعر
وم ـ ـعـ ــال ـ ـج ـ ـتـ ــه ،والبـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن ت ـك ـل ـيــف
المرشدين ووكــاء المدارس بالقيام
بــزيــارات مكثفة للصفوف الدراسية
كل وقت ،ونصح الطالب فيما بينهم
لمنع انتشار ظاهرة التنمر بينهم،
وإنذار كل طالب متنمر يهدد زمالئه
في المدرسة بالفصل واإلبـعــاد ،وال
ً
تأديبا
يتم قبوله بعد فصله ليكون
له وعبرة لغيره.
أغـ ـل ــب ظـ ــواهـ ــر ال ـت ـن ـم ــر ،وخ ــاص ــة
عند اسـتـخــدام الـقــوة على اآلخــريــن،
إن ـم ــا ه ــي بـسـبــب إظ ـه ــار الـسـيـطــرة،
وم ـحــاولــة الـسـطــوة عليهم ليتحكم
ب ـه ــم ،وه ـ ــذه ال ـم ـســألــة خ ـط ـيــرة ج ـ ًـدا
إذا ل ــم ن ـن ـت ـبــه ل ـه ــا ونـ ـت ــداركـ ـه ــا فــي
م ـنــازل ـنــا وم ــدارسـ ـن ــا ،ف ــال ــدور كبير
على األسرة والمدرسة والوزارة بأن
يـنـتـبـهــوا لـلـحــد م ــن ان ـت ـشــار ظــاهــرة
التنمر الطفولي بين الطالب ومنعها
ومعاقبة أي متنمر يفرض سيطرته
على أقرانه ســواء داخــل المدرسة أو
خارجها.
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