
ـمارسة مهنة احملاماة وخسر قضيته
األولـى وطُــــرد من مــــكـــــتب مــــســــؤول

بريطاني.
وقـبـل غانـدي بـعـد أن تـعـرض لإلذالل
وظـيـفـة في جـنـوب إفـريـقـيـا وأبـــــــحر
إلـيهـا في أبريل/نـيسان 1893 لـيقضي

فيها 21 عاما.
—UD  WÐdŽ

وأثـناء سفره إلى الـبالد طُرد من عربة
قـــطـــار الــــدرجـــة األولى بـــســـبب لـــون

بشرته.
ــهــاجــرين وبــســبـب ســوء مــعــامــلــة ا
الــهــنــود أنــشــأ غــانــدي الــكــونــغـرس
الــهـنــدي في نـاتــال حملـاربـة الــتـمــيـيـز
وتـــطــويـــر فــكــرة الـــتــطـــهــيـــر الــذاتي

دني الالعنفي. واالحتجاج ا
أُلــقي الـــقــبض عــلــيه بــســبب تــنــظــيم
إضراب ومسيرة لالحتجاج على فرض
ــنــحــدرين مـن أصـول ضــريــبــة عــلى ا
هـنـدية بـيـد أن البـريطـانـي اضـطروا
إلـى إســقــاط الــضـــريــبــة واإلفــراج عن

غاندي.
راجـت أنـــبـــاء انـــتـــصــــار غـــانـــدي في

إجنلترا وأصبح شخصية دولية.
وعـاد غاندي إلى الهند وبدأ في حملته
مـن أجل اســـتــــقالل بالده فـي أعـــقـــاب
مـذبـحــة مـديـنـة أمـريـسـتـار الـسـيـخـيـة
ـقـدسـة عـنـدمـا أطـلق الـبـريـطـانـيـون ا
ا أسفر عن مقتل الـنار على تظاهرة 
نـــحـــو 400 شــــخص وإصـــابـــة 1300

آخرين.
وتــبــنـى الــهــنــود من جــمــيع طــبــقــات
اجملـــتـــمع واألديـــان دعـــوته الـــرامـــيــة
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ــــســــاواة واصـل حــــمــــلــــته مـن أجل ا
االجــتـمـاعـيـة لــصـالح "الـدالـيت" وهي

نبوذين". عروفة باسم "ا الطبقة ا
وأجـبرت قـدرته علـى تعـبئـة اجلمـاهير
والــــنـــهج الــــســـلـــمـي الـــثـــابـت بـــبطء

السلطات البريطانية على التفاوض.
وحتققت أهداف غاندي عندما أضعفت
ـــيــة الــثـــانــيــة قـــبــضــة احلـــرب الــعــا

بريطانيا على إمبراطوريتها.
وحـــصل عـــلى اســـتـــقـــــــالل بالده في
عــــام 1947 لــــكـن آمــــاله في تــــعــــايش
سـلـمة مع اجملـتـمعـات الـهـندوسـيـة وا
بـعضها في والية واحـدة تبددت عندما
: الـهــنـد انــقــسـمت الــبالد إلى دولــتــ

وباكستان.
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خـلق االنقـسام مـزيدا من الـعنف وعاد
غـاندي إلى دلهي للمـساعدة في حماية
ــسـلــمـ الـذين اخــتـاروا الــبـقـاء في ا
الـهـند وبـدأوا الـصيـام من أجل حـقوق

. سلم ا
وكـان غـانـدي بـعـد أقل مـن سـتـة أشـهر
مـن االستـقالل في طـريـقه إلى اجـتـماع
ـديـنـة عـنـدمـا أطـلق شـاب صـالة في ا

هندوسي متعصب النار عليه.
كـان الـرجل غـاضـبـا من مـوقـف غـاندي
التصاحلي جتاه اجملتمعات اإلسالمية
وبــاكــســتــان.واحتــد الـنــاس من شــتى
أرجـــاء الـــعـــالـم في حـــداد عـــلى وفـــاة
ــيــة لم يــر عــلى شــخــصــيــة سالم عــا
اإلطـالق حتـقق حــلـمـه بـرؤيــة "الـهــنـد"
الـتي ال يقسمها دين أو طائفة أو طبقة

معينة.

الــثـيـوصـوفــيـة الـذين شــجـعـوه عـلى
الــــتـــــعــــمق فـي قــــراءة الــــنــــصــــوص
الـهندوسيـة السيما الـبهاغافـاد غيتا
ووصف فــيــمــا بــعــد الــنـص الــهــنـدي

القد بأنه راحة له.
ـا تقـديره لـلهنـدوسيـة وبدأ يـتعمق
أيــضـا في الـديـانــات األخـرى مـتـأثـرا
ـسيح وعـظة يـسوع ا بـشكل خـاص 
عـلى اجلـبل كمـا تأثـر كـثيـرا بالـكاتب

ليو تولستوي.
ســاعـدته هـذه الـتــجـارب عـلى الـعـودة
ــبـاد الـهـنـدوسـيــة الـتـقـلـيـديـة إلى ا
الـتي عـرفـهـا في طـفـولـته مـثـل تـناول
الـطعـام النـباتي واالمـتنـاع عن تناول

ارسة اجلنس. الكحول وعدم 
نـذر غـانـدي عـلى نـفـسه الـعـزوبـية في
وقـت الحق (بــــعــــد أن أجنب أربــــعـــة
أطـفـال وتـوفي الطـفل اخلـامس أثـناء
الــوالدة) وبـدأ يـرتــدي مـا سـمـاه "رداء
احلـــداد" الــذي يـــطــلق عـــلــيه "دوتي"
وهو رداء هندي تقليدي أبيض اللون.
وفي جتـــربــة مــثـــيــرة لــلـــجــدل طــلب
غــانـدي من ابــنـة أخــته مـانــو ونـسـاء
أخــريـات االنـضـمـام إلــيه في الـسـريـر
وهـو يـنـام عـاريـا "الختـبـار انـتـصاره
على الرغبة اجلنسية" على حد تعبير

سيرته الذاتية.
وعـلى الـرغم من عـدم وجـود مـا يـشـير
إلـى أنه مـارس اجلـنـس مع أي مـنـهن
اسـتـمـرت التـجـربـة بـالكـاد أسـبـوع

وأثارت انتقادات واسعة النطاق.
مكافحة التمييز في جنوب أفريقيا

عــاد غـانــدي بـعـد تــخـرجه إلى الــهـنـد

بغداد
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ب الضحك وااللم .. سـمعت احدهم يقـول : ( هناك جامـعا للبيع .. !!) 
فاستـغربت في واحدة من تـناقضـات وطرافة الزمـان ( بيت اللـه للبيع ) ..
ســابــقــة لم اعــهــدهــا حــتـى أيــام االســتــبــداد وال في طــرائف قــرقــوش ..
ـتلك حق فتـساءلت مع صـاحب مكـتب الـداللة  قـائال : ( كيف ذلك ومن 
بيع مسـجد لله?..)  فـقال : ( لقـد ظهر احـدهم يحمل سـند ملـكية األرض
وادعى ان ابـاه بـنـاه في الـسـتـيـنـات لـوجه الـله وقـد هـدم اثـر تـفـجـيـر مـنـذ
2006 اثناء موجة االرهاب وتبعاتها وظل مهدماً طوال تلك السن  لم
تتـحرك أي جـهة العـادة اعمـاره لذا قـرروا بيع األرض واإلفـادة منـها بـعد

ان فقد الغرض الذي بنى من اجله) .. 
ـسـؤولـ ورجـال الـدين لـغرض تـذكرت هـنـا حـمـلـة دعـواتي حلث بـعض ا
ـسـتهـدفـة ومحـاولـة إعادة سـاجـد واحلسـيـنيـات ا إعادة بـنـاء اجلوامـع وا
صاحلة  الوطنـية وإشاعة السلم األهلي ونبذ الطائفية تاهيلها كجزء من ا
سؤولون ظهروهم ومحاربة اإلرهاب .. وقد أخفقت في ذلك بعد ان ادار ا

لهذه الدعوة . 
ن تـعـرفـت عـلـيه قـريـبـا .. وأصـبــحت احـد اقـربـهم الـيه احـد األصـدقـاء 
تحدة االمريكية قبل وكاني اعرفه منذ عقود .. كان قد عاد من الـواليات ا
سـتـة اشـهـر بـعــد ان هـاجـر لـهـا ايـام اإلرهـاب واالســتـهـداف الـطـائـفي ..
وبـرغم عـيـشه هـنـاك مع زوجـتـه واوالده اال ان الـغـربـة قـتـلـته وحب الـوطن
تشـبعـت به روحه حتى طـفـاً على شـكل ذكـريات ومـوج حـن جـارف خلق
ـرض ... ويــتـدفق شــوق الـوطن بــكل أجـزائه ــرض و عـنــده ازمـة اخـذ 
وشهـقاتـه حتى قـرر العـودة وحـيدا .. سـيـما بـعد ان اطـمـان لوعـود بعض
قرب الذين منحوه االمل بإمكانية إيجاد عمل له يقضي وقته األصدقاء ا
وبقيـة سنواته فـيه .. بعد سـتة اشهـر لم يستـطع إيجاد عـمل بسيط  –ولو
مـجـانا    –حلـفظ مـاء الـوجه وقـضـاء الـوقت وحتـقـيق الـذات .. ظل يـدور
لل وزادت طلباته ويدور فلم يجوب مـن يجلس ويقضـي وقته معه .. قتلـه ا
حتى ان راتبه التقاعدي البسيط اصبح فتاتاً بعد ان استقطعوا منه قسط

سلفة سابقة .. 
اخذ يـدور الـشوارع وحـيـدا .. يتـنـقل من الـسفـيـنة بـاالعـظمـيـة الى شارع
تـنبي الى سـوق الصـفافـير الى الـباب الـشرقي راد في الـكاظـميـة الى ا ا
الى الـزويـة والـكـسـرة وسوق الـغـزل .. لم يـبـق شارع اال وصـافـحه وقـبـله
وبكى عنـد عتـبته وتنـفس اوجاعه وبـاح له باسراره .. عـاش وحيدا اال من
تـلـكون قـدرة احيـائه من جديـد .. وقـد التـقيـته قبل ن ال  فتـات صحـبه 
شي وحـيدا على جـسر الشـهداء يـتصفح شـواطيء نهر دجـلة كانه أيام 
يعاتبهـا .. متعبا منـهكا حزينـا لم يتبق اال انحبـاس بعض الدموع التي لم

تسقط حياءً وكرامة.. 
فقـال اشتـهي ان احـتسي حـكايـاتك وتـفسـيراتك مع

قـدح شــاي عــراقي ال مــثــيل له فـي الـعــالم كــله ..
ابـتــسم وتــنــفس عــمــيـقــا ودنــا من اذني هــامــسـا
مشترطًـا عدم االباحة .. ( لـقد ملـلت الغربة داخل
وخـارج الــوطن .. لــذا ابــحث عن طــريــقـة خالص

جتعلني سريعا حتت رحمة الله ) ..
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مـنيت إمبراطـورية قوية فـي أربعينات
ة عـلى يد رجل الـقـرن العـشرين بـهـز
سـالم يــرتـــدي مالبس بـــســيـــطــة إنه
عروف مـوهانداس كرمشاند غاندي ا
ـهـاتـمـا والـتي تـعـني "الـروح بـاسـم ا

العظيمة".
كـانت الهند في ذلك الوقت جزءا تابعا
لإلمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانـيــة وهي
مــجـمــوعـة من الـدول كــانت حتـكــمـهـا
بـريـطانـيا وكـانت هي صاحـبة الـقول

الفصل في قوانينها.
نـــاضـل غـــانـــدي بـــوصـــفه نـــاشـــطـــا
سـياسيا ذكيا من أجل استقالل الهند
عـن احلـــكم الــــبـــريــــطـــانـي ومن أجل

حقوق الفقراء.
ويـــحــظى نــهـــجه في االحـــتــجــاجــات
الـسـلمـية اجملـردة من العـنف باحـترام

العالم حتى وقتنا الراهن.
وفـي ذكــــرى مــــيالده الـ 150 نــــســــلط
الـضـوء على بـعض اللـحظـات الفـارقة

هاتما غاندي. في حياة ا
W³ MK  œu u

وُلـد غاندي في والية بوربـندر الواقعة
فـي شمـال غـربي الهـنـد في الـثاني من

Æ1869 أكتوبر/تشرين األول عام
وتـوصف عائـلته بأنـها من النـخبة إذ

كان والده رئيس وزراء الوالية.
وكـانت والـدتـه سـيـدة شديـدة الـتـدين
غـرست فيه األخالق الهنـدوسية بقوة
وتـنــاول الـطـعـام الـنـبـاتي والـتـسـامح
الــديــني وأســلــوب احلــيــاة الــبـســيط

والالعنف.

وفاة والده
تــزوج غــانـدي في سن ال 13 عــامـا من
كــاسـتـوربـا وهـي فـتـاة مـحــلـيـة كـانت

تبلغ من العمر 14 عاما.
ـراهــقــة عــلى تــمــرد غــانــدي في سـن ا
ـعـتقـدات الديـنـية الـصارمـة لـعائـلته ا
وكـان يـأكل الـلحـوم ويـذهب إلى بـيوت
الـدعـارة عـلى الرغم مـن أنه قال إنه لم

يستمر في هذا السلوك.
وكـــــتب الحـــــقـــــا: "وقــــعـت بــــ فـــــكّي
اخلـطـيئـة لـكن الله بـرحـمتـه الواسـعة

حماني من نفسي".
وعـلى الرغم من ذلك كان غانـدي مهتما
بـإصالح نـفـسه وكـان يـقدم تـوبـة بـعد
كـل فـعل مــارسه في "الـرذيــلـة". عــنـدمـا
ــوت غــادر كـــان والــده عـــلى فـــراش ا
ــمــارسـة اجلــنس مـع زوجـته غــانــدي 

وغاب عن حلظة وفاة والده.
وكــتب غـانـدي في سـيــرته الـذاتـيـة عن
مـــدى شــعـــوره بـــالــذنب بـــســـبب هــذا
الــتـصـرف: "شــعـرت بـاخلـجـل الـشـديـد
والــبـــؤس. ركــضت إلى غــرفــة والــدي.
ولـــوال الـــشـــهـــوة احلـــيـــوانــيـــة الـــتي
أعــمـتــني لـكــان (والـدي) قــد مـات بـ

ذراعي".
عــنـدمــا حـمــلت زوجـته وأجنــبت طـفال
تـــوفي بـــعــد وقت قـــصــيـــر من والدته
ـثــابـة عــقـاب اعــتـقــد غـانــدي أن ذلك 
إلــهي بـســبب غـيــابه عن (حلــظـة وفـاة

والده).
نذر العزوبية

الـتقى غاندي عـندما كان طـالبا يدرس
الــقـانـون في لـنـدن أعــضـاء اجلـمـعـيـة

لالحـتجاج غير العـنيف وتشجيع عدم
الـتـعاون مع احلـكم البـريطـاني والذي

تضمن مقاطعة البضائع البريطانية.
وردا عــلى ذلك اعـتــقل الـبـريــطـانـيـون
غـاندي بتهمة التحريض وإثارة الفتنة

. دة عام وسجنوه 
وطـبّق الـبـريـطـانـيـون قـانـون مـكـافـحـة
ـثـير لـلـجـدل الـذي يـعود الـتـحـريض ا
إلى سـبـعـيـنـيـات الـقـرن الـتـاسع عـشر
ـــنــــاهـــضـــة لـــلــــرد عـــلى احلــــركـــات ا

لالستعمار.
وقــال غـــانــدي جــمــلــتـه الــشــهــيــرة إن
ـواطن" الـقـانـون "صُـمم لـقـمع حـريـة ا
وال يــزال الـقــانــــــــــون مـعــمـوال به في
قـــــانـــــون الـــــعــــقـــــوبـــــات الـــــهـــــنــــدي
ـتـعـاقـبة وتـســــــــتـخـدمه احلـكومـات ا
ضـــــــــد طالب وصــحـفــيـ ومــثـقــفـ
ونــشــطــاء اجــتــمــاعــيــ ومــعــارضـ
لـلـحكـومـة.وسافـر غانـدي إلى لـندن في
عـام  1931حلــضـور مــؤتـمـر الــطـاولـة
ــسـتـديــرة كـمـمــثل وحـيــد لـلـمــؤتـمـر ا
الــوطـني الـهــنـدي. وقـدم صــورة قـويـة
وهو يرتدي مالبسه الهندية التقليدية
ؤتـمر بـالنـسبـة لغـاندي الذي وفـشل ا
كـان يـبلـغ من العـمـر في ذلك الوقت 62
عـــامــا.لم يـــكن الـــبــريــطـــانــيـــون عــلى
ـنح الـهـنـد اسـتـقاللـها ولم اسـتـعـداد 
ـســلــمــ والــســيخ يــدعم كــثــيــر مـن ا
وغـيـرهم رؤية غـاندي اخلـاصة بـالهـند
كـبـلـد مـوحـد ولم يـصـدقـوا أنـه حتدث

نيابة عن جميع الهنود.
قدم غاندي بعد ذلك استقالته من حزب
ـؤتمر واعتزل احليـاة السياسة لكنه ا
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كانت هذه األطراف أفرادا أم جماعات".

ــا يــعــجــز عن ورغـم أن هــذا الــتــعــريـف ر
إيـضاح الثمن الفادح الـذي يدفعه الضحية
عـقـدة الـتي جتعل من الـبـشر أو األسـبـاب ا
مـــتــنـــمـــرين من األصـل فــإن الـــتــبـــاين في
مـســتـوى الـقـوة - الـذي يـشـيـر إلـيه - يـظل

عامال حاسما في حدوث سلوك مثل هذا.
ـكن أن تـتـنـمـر عـليّ وتـقـول أسـبـيـلـيـدج: "
وأنت حتـظـى بـشـعـبـيـة أفـتـقـر أنـا لـهـا. لذا
يـؤدي هـذا الفـارق في الـقوة إلى أن يـصبح

من الصعب عليّ الدفاع عن نفسي".
وتـضـيف أسـبـيـلـيدج أنـه على الـرغم من أن
نزلي أو التعرض وجـود أمور مثل العنف ا
لـسـلـوكـيـات عـدوانـيـة من جـانب األشـقاء ال
تـــزال تــمــثـل أســبــابـــا قــد جتـــعل األطــفــال
مـتـنـمـرين فـإن ثمـة عـوامل أخـرى. فـالـطفل
الـــذي يــشـب عن الـــطــوق في مـــنـــزل حــافل
بــالــســلــوكـــيــات الــعــنــيــفــة قــد ال يــصــبح
بـالضرورة متنمـرا إذا كان يتلقى العلم في
مـدرســة تـتـبـنى بــرنـامـجـا يـكــافح الـتـنـمـر
ويسودها مناخ يدعم حتقيق هذا الهدف.
وفي الـسـنوات األخـيـرة أصبـحت الـصورة
الــتي يــكـوّنــهــا الـبــاحــثـون لــلــطالب الـذين
دارس يُـقْدِمون عـلى سلوكـيات التـنمر في ا
أكــثـر دقـة وحتـديــدا. فـقـد  الــتـعـرف عـلى
اط أخرى من هذه السلوكيات ذات طابع أ
أكـثـر انتـهـازية ومـراوغـة لتُـضـاف إلى تلك
ـاط التقـليديـة التي تنـطوي على إزعاج األ

أو استئساد فظ وعلني وصريح.
وغـالبا ما يكون األطفال الذين يتبعون تلك
ـهـارات ـيـكـافــيـلـيــة يـتـحــلـون  ــاط ا األ
اجـتمـاعيـة أفضل من سـواهم كـما يـكونون
غـالبا ذوي شخصيات جذابة بل ومحبوب
من جــانب مـعــلـمــيـهم وهـو أمــر يـجــعـلـهم
بــعـيـدين كل الـبــعـد عن الـصـورة الــنـمـطـيـة
لـلـمتـنـمر الـتي تـفتـرض أنه عـادة ما يـكون

"غبيا وأحمقا" كذلك.
ومن بـ األمـور اجلـوهـريـة هـنـا أيـضـا; أن
ــتــنـمــرين ال هــذه الــنــوعــيــة من األطــفــال ا
ــارسـون هــذا الـسـلــوك طـيـلــة الـوقت بل
ا يالءم يُقْدمون عليه ويحجمون عنه وفقا 

مصاحلهم واحتياجاتهم.
وتـعزز بـعض الدراسات الـفكـرة القائـلة بأن
سـلـوكـيات الـتـنمـر واالسـتـئسـاد تـرتبط في
ـــارســـهــا أكـــثــر من ن  أغـــلب األحـــيــان 

ن يقع ضحية لها.  ارتباطها 
دارس في فـفي دراسة أُجريت عـلى أطفال ا
إيــطــالــيـا وإســبــانــيــا طُــلِب من الــتالمــيـذ
ـشاركـة في تدريب حـمل اسم "الـتفكـير في ا
تنـمر". ومنح مـوقف تنـمر من وجهـة نظـر ا
الــبـاحـثـون اسـتــبـيـانـا ألفـراد الــعـيـنـة لـكي
يــصـنــفـوا زمـالءهم من خالله في خــانـة من
ثـالث; "مـــتـــنـــمـــر" أو "ضـــحـــيـــة" أو "طــرف

وقف برمته. خارجي" ال عالقة له با
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فـي سن الـعـاشـرة مـرت روبي سـام يـونـغـز
بــتـجــربـة أشــعـرتــهـا بــالـعــزلـة والــتـشـوش
واالرتـباك. فـفي آخر أعوام مـرحلـة الدراسة
االبـتدائـية انـتقـلت مع أسرتـها مـن إنكـلترا
درسـة زمـيـلة إلى ويـلـز. هـنـاك وجدت فـي ا
تـتنـمر عـليـها وتـسخـر من لهـجتـها قبل أن

تمتد السخرية إلى مظهرها كذلك.
دة بـالـقـول: "كان كل وتـتـذكـر يونـغـز هـذه ا
شيء غـير مفهـوم بالنسـبة لي. فقد كنت في
مـكان جديد ال أعرف فيه أحدا. لم يكن هناك

من يحبني ولم أكن أعرف السبب حقا".
وتـقـر يـونغـز الـتي تبـلغ من الـعـمر اآلن 46
ستـمر" الذي تواصل عـاما - بأن "الـتنمـر ا
ـرحـلة ضـدهـا خالل سـنوات دراسـتـها في ا
اإلعــداديـة كـان له تـأثـيـر غــيـر مـبـاشـر عـلى
حـيـاتـهـا بـكل جـوانـبـهـا فـقـد بـدأت تـدخ
الــسـجـائـر ومــعـاقـرة اخلـمــور في مـحـاولـة
لــلـتـكــيف مع هـذا الــوضع الـذي لم تــتـقـبل
وتـتفهم اآلثار الـتي خلّفها عـليها سوى في

اضي فحسب. العام ا
وتـقـول: "شـعـرت بأنه ال يـوجـد من يـحـبني

لذا لم أحب نفسي".
ـة وتُـبـرز جتـربـة هـذه الـسـيـدة حـقـيـقـة مـؤ
مـفادها أن األطفـال قد يكونـون من ب أكثر
ـتنمـرين ضراوة برغم كل ما يـتصفون به ا
من بـراءة وقلة خبـرة باحلياة. فـأفعالهم في
هـذا السياق قد تكون قاسـية بشدة وعنيفة
وصــادمــة نـــظــرا ألنــهــا تــكــون أقل تــأثــرا
ـتمـثلة بـاألمور الـتي تكـبح هـذا السـلوك وا
في األعـراف االجـتمـاعيـة التي نـتعـلمـها في
مـراحل الحقـة من احلياة ونـتقيـد بها تـبعا
لـذلك. وقد يـكون لـسلوكـيات تـنمـر مثل هذه
تَبِعات على ضحاياها تستمر مدى احلياة.
لــكن مــا الـعــوامل الـتي جتــعل من طــفل مـا

متنمرا ومستأسدا?
w½«ËbŽ qHÞ

لإلجـــابـــة عـــلى هـــذا الـــســؤال بـــوســـعـــنــا
االســـتــعــانــة بـــرأي دوروثي أســبـــيــلــيــدن
األسـتاذة اجلامعية في التربية في الواليات
ـتحـدة التي تـقول: "اعـتقـدنا لـوقت طويل ا
ـتنمرين لـلغايـة أن هناك نـوعا واحدا من ا
تـمثل في طفل شـديد العـدوانية وهـو ذاك ا
يـعـاني من مـشـكالت عـلى صعـيـد الـثـقة في
ـشكالت التي الـنفس وتـقديـر الذات وهي ا
ــا تـكــون نـاجــمـة عن الــعـيش فـي مـنـزل ر
يــســوده الــعــنف أو يــلــقى فــيه الــتــجــاهل
واإلهــمـال". لــكن هـذا الــتـصــور يـتـغــيـر في

الوقت الراهن.
وإذا عـدنـا لــتـعـريف الـتـنـمـر الـذي يـتـبـنـاه
ـيـون فسـنـجد أنه يـقول الـبـاحثـون األكاد
ـثل "ضـربـا مـن الـعدوان إن هـذا الـسـلـوك 
الــذي يــحــدث بــ أطــراف تــتــبــاين فـي مـا
بـينها في مسـتويات القوة والـسلطة سواء
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وتـبـ أن من صُـنِـفـوا كـ "متـنـمـرين" كـانوا
أكـثر مـيال إلى التـعقـيب على مـوقف التـنمر
ـذكـور في الـدراسـة بـعـبارات االفـتـراضي ا
تـنـمـر نفـسه بـهذا تـركـز علـى كيـفـية تـأثـر ا
ـوقف مـن قـبيـل "سـأشـعـر بالـرضـا ألنـني ا
اسـتـحـوذت عـلى انـتـبـاه األطـفـال اآلخرين"
أو بــأخــرى تُــظــهــر انــعــدام تـعــاطــفــهم مع
الــضـحـيـة مــثل "ال أشـعـر بــالـذنب ألنـني ال
أفـــــكــــر في هـــــذا األمــــر" مـن األصل أو" لن
أكــتـرث بـاألمـر ألن الـضــحـيـة ال تـعـاني" من

شيء جراء ذلك.
…b¹bł ‰UJý«

ومن جـــهــة أخـــرى ال يــخـــفى أن الــتـــنــمــر
ـــاطــا وأشـــكــاال جـــديــدة خالل اكـــتــسب أ
ـاضـيـة. فـبـرغم أن من الـسـنـوات الـقـلـيـلـة ا
ـثل سلـوكـا عدوانـيا سـمـاته الشـائـعة أنه 
مـتـكـررا فإن عـالم اإلنـتـرنت يضـفي طـابـعا
ضـبابيا على هـذا األمر بالنظـر إلى التأثير
احملـتمل الذي قد تُـخلّفه واقعـة تنمر واحدة

فحسب حتدث عبر الشبكة العنكبوتية.
وتـتــسـاءل أسـبـيـلـيـدج في هـذا اإلطـار: "هل
بــات من الــواجب أن يـحــدث هــذا الـســلـوك
رء أكـثر من مرة في وقت يصل ما ينشره ا
عـلى اإلنـتـرنت إلى مـلـيـون شـخص تـقـريـبا
فـي الـلـحـظـة ذاتــهـا? اإلجـابـة هي `كـال على

األغلب."`
فـي واقع األمر ثمـة أوجه شبه متـعددة ب
ـدارس ونـظـيـره اإللـكـتـروني الـتــنـمـر في ا
بـقدر جـعل بعض الـباحـث يذهـبون لـلقول
إنـهما أصبـحا متمـاثل بل ويشـكالن شيئا
واحـــدا خــاصـــة أن الــتالمـــيــذ غـــالــبـــا مــا
يــســتــخـدمــون هــواتــفــهم احملــمــولـة داخل

الصفوف الدراسية.
ومن بـ الـبـاحثـ الـذين أولـوا اهتـمـامهم
سألة حتديدا كالي تزاني-بيبالسي لهذه ا
ُــحـاضـرة في عـلم الـنــفس االسـتـقـصـائي ا
ــعــتـدين الــذي يُــعـنى بــوصف تــصــرفـات ا
وبـلورة فهم أفضل للـجرائم وطبيـعتها. فقد
أجــرت تـزاني-بــيـبالسي - الـتـي تـعـمل في
إحــدى اجلــامـعــات الــبـريــطــانـيــة - دراسـة
ارسون التنمر في ن  أظـهرت أن الكثير 
ـدرسة ضد زمالئهم يواصـلون في حقيقة ا
األمـر سـلـوكـيـات تـنمـر بـدأوهـا عـلى شـبـكة

اإلنترنت.
ــا يـــكــونــون وتـــقــول في هــذا الـــشــأن: "ر
جـالـس إلى جـوار بـعضـهم بعـضـا لكـنهم
ـارســة الـتـنـمـر عــبـر مـنـصـات يــفـضـلـون 
الـتواصل االجـتمـاعي ألن ذلك يكـفل لهم أن
تُـرى تـصـرفـاتـهم من جـانـب عـدد أكـبر وأن

يراودهم إحساس زائف بالشهرة".
إذا مـا الـذي يـجدر بـك فعـله إذا شـعـرت بأن
ن يتنمرون على أقرانه? ا يكون  طفلك ر
ــثل الــتــعـرف عــلى الــدوافع احلــقـيــقــيـة
ـا اخلفية لذلك خطوة أولى جيدة على ور

هــذا الـطـريـق. وتـقـول أســبـيـلــيـدج في هـذا
اإلطـار: "إذا قال لي أحدهم إن طفلي ينخرط
في هـذه السلوكيات سأقول للطفل `حسنا;
مـــا الــذي حتـــصل عــلـــيه من وراء ذلك? ولِمَ
تــفــعــله? ."`وتــضــيف بــالــقــول: "قــد يــكـون
الـسـبب أن طـفـلك يـتلـقى الـعـلم في مـدرسة
يُـتوقع من تالمـيذهـا اإلقدام عـلى سلـوكيات

كهذه".
كــمـا يـجـدر بـنـا أيــضـا أن نـنـظـر في مـا إذا
كـانـت تـصـرفـاتـنـا نـحن أنـفـسـنـا هي الـتي

ا على تصرفات الطفل. تؤثر ر
ومن بـ أسـالـيب مواجـهـة مـشكـلـة التـنـمر
ــدارس اســتــحــداث مــنــظــومــة لــدعم في ا
الـتالمـيـذ الـصـغار عـبـر اخـتـيـار زمالء لهم
أكــبــر سـنــا لـيــكــونـوا مــرشــدين لــهم عـلى
صـعيد كيفيـة التصرف بشكل سـليم حينما

درسة للمرة األولى. يلتحقون با
وتـعـتــبـر الـبـاحـثـة تـزاني-بـيـبالسي أن من
ـــنح ـــيـــزات هــــذا األســـلـــوب أنـه  بــــ 
الــفـرصــة لــلـتالمــيـذ األصــغــر سـنــا لـتــعـلم
الـسلوكيات الواجب الـقيام بها من زمالئهم
األكـبر. لكن ذلك ال يـقلل من أهمـية أن يسود
ـدرسة في الوقت نـفسه منـاخ عام مناو ا

للتنمر.
وتـــشــــيـــر في هـــذا الــــصـــدد إلى أن "األمـــر
ثـابـرة واالتـساق في يـقـتـضي الكـثـيـر من ا
ــعــلــمــ وفــريق الــتــصــرفــات من جــانب ا
نـظومة درسـة ألن ا الـعامـل عـمومـا في ا

لن تؤتي أُكلها دون مشاركة هؤالء".
وتـتفق أسـبيـليـدج مع الرأي الـقائل بأن من
بـ الــعـنـاصـر الـرئـيــسـيـة في هـذا الـشـأن
وجــــود عـالقـــة قــــويــــة ســــواء فـي أوســـاط

علم أو التالميذ.  ا
وتـقول: "ما تبـ لنا من الدراسـة التي قمنا
دارس التي بـها أن نسبـة التنمـر تقل في ا
سائل مـثل التـرابط وتهتم تـولي اهتـمامـا 
كــذلك بــأن تــضــمن أن كل الــتالمــيــذ فــيــهـا

يشعرون باالنتماء لها".
لـكن هذا الـدعم يغيب فـي كثيـر من األحيان.
ففي عام 2014 نـشرت أسبيليدج وزمالؤها
دراســـة جــرت عــلى مـــدار خــمس ســنــوات
وأظـهرت نتائجها وجود عالقة مثيرة للقلق
بـــ الـــتــنـــمـــر والــتـــحـــرش اجلــنـــسي في
ــدارس. وكـشـفت الـدراســة الـنـقـاب عن أن ا
الـتـنـمـر بـاألطـفـال الـصـغـار يـتـضـمن غـالـبا
ثليـة اجلنسـية وهو ما إهـانات متـصلة بـا
يـــتــطـــور إلى حتـــرش جـــنــسي فـي مــراحل
دراسـية الحقة.غير أن األطـفال الذين شكلوا
أطـرافا لتحرش من هـذا النوع سواء كانوا
مـرتكـبيه أو ضـحايـاه لم يبـد أنهـم يدركون
ـــا ألن مــــدى خــــطـــورة تــــلك الــــوقـــائـع ر
ــنع حــدوثــهـا أو ــعــلــمــ ال يـتــدخــلــون  ا
تـفاقمها.وتعقب أسبـيليدج على ذلك بالقول
إن "استمرارية السلوك العدواني وتسلسله

طرد من تنمر إلى توجيه اساءات لفظية ا
ـثـلـيـة اجلـنـسـية وصـوال إلى ذات صـلـة بـا
الـعنف اجلنسي وكذلك العنف الذي يحدث
ـراهق بـعضـهم بعـضا هو عـند مـواعدة ا

حقيقة واقعة".
ـجـرد لــكن هل يـكف األطــفـال عن الـتـنــمـر 
راحل وصـولهم إلى طور الـرشد وإنهـائهم 
الــدراســة اخملـتــلــفــة? بـرأي هــذه األســتـاذة
اجلــامــعــيــة في الــتــربــيــة; قــد يــحــدث ذلك
ـا يجـد هؤالء لـلـبعض مـنهم بـالـفعل أو ر
ارسون من خالله مـتنـفسـا ذا طابع آخـر 

سلوكياتهم العدوانية.
وتـضيف: "بوسـعي القول بنـاء على خبرتي
ــارســـون الـــتـــنــمـــر في ـن  إن بـــعـــضــا 
ـتـهـنـون وظـائف يــفـيـدهم فـيـهـا ــدارس  ا
ـارسة هـذا النمط مـن السلـوك سواء كان
ذلك عـبر الـعمل ضابـطا لـلشرطـة أو أستاذا

جامعيا أو محاميا".
WK¹uÞ œuIŽ

ـا يــكــون أكـثــر مـا وبــعــيـدا عن كـل ذلك ر
يـبعـث على احلـزن بشـأن التـنمـر أن تأثـيره
عـلى ضحـيتـه قد يـستـمر لـعقـود طويـلة ما
يؤدي إلى تدهور الصحة البدنية والنفسية
لـها كذلك. وبوسعنا هنا العودة إلى يونغز
تــلك الــســيــدة الــتـي بــدأنــا هــذه الــســطـور
بــاحلـديث عن جتــربـتـهــا مع الـتــنـمـر خالل
ـرحلة اإلعـدادية. فهي اآلن قـد تدربت على ا
أن تـصـبح خبـيرة في مـساعـدة النـاس على
ـة واحملزنـة. كـمـا أنـها ـؤ ـواقف ا جتـاوز ا
ـقـدورها مـد يـد الـعون تـأمل في أن يـكـون 
ــعــانــاة كـتــلك الــتي كــابــدتــهـا ن مــروا 

اثلة. وحلقت بهم خسائر 
فــمن بـ اخلــسـائـر الــتي أصـابـتــهـا جـراء
الـتـنمـر - بـحسب قـولـها - فـقـدان "الشـعور
بــأنك تـعـيـش حـيـاة عــاديـة وفـقــدان الـثـقـة

واألمن واألمان".
وفـي وقت ســابق من هــذا الــعــام فــوجــئت
هــذه الـسـيـدة بــتـواصل عـبـر فــيـسـبـوك من
جـانب الفـتاة الـتي كانـت أكثر مـن يسـتأسد
درسة وذلك لـالعتذار لـها. غير عـليهـا في ا
أن يـونـغـز شـعـرت بالـغـضب قـائـلـة إن هذا
االعــتـذار لـم يُـفــدهـا في شـيء عـلى اإلطالق
عـلى صعـيد "تـخفـيف أي ألم عرضـتني هذه
ا ساعـدها االعتذار ال أعرف الـفتاة له. ور
بــالـضـبط".لـكـن من حـيث اجلـوهــر تـعـتـقـد
روبي سـام يونغـز أن االعتذار - تمـاما مثله
مــثل سـلـوك الــتـنـمـر الــذي خـلّف هـذا األثـر
ـثل أهمية الـسلبي الـكبيـر على حيـاتها - 
ن قـدمه أكثـر من أهـميـته بـالنـسـبة لـها مـا 
هي.وتَــخْــلُصُ لــلــقـول: "أشــفق عــلــيــهـا ألن
ا فعلت مـا فعلته بـوسعي أن أدرك أنهـا ر
ــنــزل ألنـــهــا كــانت تـــواجه مــشــكـالت في ا
أيــضـا. غـيـر أنـني ال أتــفق مع مـا قـامت به"

بطبيعة احلال.

جته كاستوربا في الهند عام 1915
غاندي مع زو

شاعر التي تراود األطفال حينما يتنمرون على اآلخرين - بأن مسألة dLMð∫ أفادت دراسات ركزت على طبيعة ا

ن يقع ضحية لها ارسها أكثر من ارتباطها  ن  التنمر ترتبط وتتأثر غالبا 

غاندي مع حفيدتيه مانو وأبها  “U¹—…∫ حضر غاندي الى لندن لبحث مستقبل الهند عام 1931

درسة ؤكدة للتنمر واالستئساد في ا ULKŽ¡∫ حدد علماء النفس كثيرا من األنواع ا

كثـر احلـديث عن مشـكـلة الـبطـالـة وآليـات مـعاجلـاتهـا في خـضم قرارات
ــعـاجلــات واحلــلـول لــهــذه االزمـة إذ ســبق وأشــرنـا إلى أن اإلصالح وا
بـعض الـقـرارات غـيـر مـدروسـة ومـســتـحـيـلـة لـذا  سـنـركـز عـلى احلـلـول
ـــؤســـســـات الـــواقــــعـــيـــة الـــتـي تـــســـتــــنـــد إلى الـــقــــوانـــ الـــنـــافــــذة وا
ـوجودة مع تـأكـيد تـوفر شـروط اإللـزام  لتـنفـيـذ هذه احلـلول ا الرسـميـة

شكلة ستبقى  قائمة. وبخالف ذلك فإن ا
 بدءا ال تـتوفـر إحصـائيـات حقـيقـيـة عن حجم الـبطـالة وأين تـنحـصر في
ـعاجلة الـبطـالة في هذه الـفئة الفئـات العمـرية? وبـالتالي مـا أولويـة الدولة 

العمرية أم تلك?
ن هم في عمر وفق آخر مسح لوزارة الـتخطيط أعـلنت عن نسـبة البطـالة 
ـئة في حـ بـلغت نـسبـة الـبطـالة 15 سنـة فـما فـوق إذ بـلغت (13.8) با
ئـة من هذا نسـتنج أن الـفئة األكـثر ضرراً للفئة (24-15 سنة) (67) با
من عدم تـوفر فـرص الـعمل هم الـشـباب وهـذا ما تـرجمـته االحـتجـاجات
األخـيــرة إذ طــغت عـلــيـهــا  فــئـة الــشـبــاب  وكـانـت الـفــئـة الــبـارزة لــهـذه

التظاهرات; لذلك نرى أن احللول تكمن في اخلطوات اآلتية:
1- حتـديـد مدة زمـنـيـة ال تـتـجـاوز أسـبـوعـ يُـدعى فـيـهـا الـعـاطلـون عن
الــعــمل كــافــة لــلــتــســجــيل في قــاعــدة بــيــانــات وزارة الــعــمـل والــشـؤون

االجتماعية وحسب استمارة  معدة لهذه الغرض  ومعمول بها سابقا.
سجل حسب سنوات 2- بعد االنتهاء من التقد  يتم حصر أعداد ا

هارات;ألجل تصنيفها.  العمر والتحصيل الدراسي وا
3- إدخال الفئة العمرية ب (30-15) سنة في دورات تدريبية مهنية

ـهـني في وزارة الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة مع في مـراكـز الـتـدريب ا
ـعـاهد الـتـقنـية دارس الـصنـاعـية لـوزارة الـتربـية وا اإلفادة من مـقـرات ا
دة 6 أشهر لوزارة التعليم العالي; الستيعاب األعداد في دورات تدريبية 
على وفق منـاهج تدريـبيـة متفق عـليـها بـ وزارة العمل وشـركات الـقطاع

ا يتالئم ومتطلبات سوق العمل.  العام والقطاع اخلاص و
تدربون في الفقرة  (3© أعاله مكافأة تدريبية مقدارها عشرة 4- يُمنح ا
آالف ديـنــار عـنــد كل يـوم تــدريب حــسب قـانــون الـتــعـديل األول قــانـون

Æ2015 هني رقم 17 لسنة مكافأة التدريبات في مراكز التدريس ا
جلس اخلدمة الذي سوف 5- ارتباط قاعدة بيانات وزارة العمل 

يتـشـكل هـذه األيـام وأن يـكون الـتـعـيـ في وظائـف الدولـة في الـقـطـاع
الك أو الــعـقـود أو األجـور الــيـومـيــة حـصـراً من الـعـام واخلــاص عـلى ا
ـذكـورة في أعاله وأي تـعـيــ خالف ذلك يـكـون حـالـة قـاعـدة الـبـيـانــات ا

فساد إداري ومالي يستوجب احملاسبة على وفق القانون.
سجل (من 30 فما فوق)  لقانون احلماية 6- تخضع أعمار ا

االجتمـاعية  رقم (11) لعام 2014 بعد إجـراء البـحث االجتـماعي  لهم
ـعـيـشي لـشمـولـهم بـاإلعـانـة في حـال كونـهم  دون خط ويُحـدد وضـعـهم ا

الفقر.
7- من لم يُشمل بقانون احلماية االجتماعية يُخيّر ب شموله بالقروض
ــتـعــلـقــة بـالــتـدريب ـيــسـرة أو يُــدمج ضــمن قـاعــدة الـبــيـانــات األولى ا ا
والـتأهـيل واحلـصـول عـلى فـرصـة  عـمل بـالقـطـاع احلـكـومي أو الـقـطاع

اخلاص.
8- يُخصص مبلغ عشرة مليارات دينار حلساب هيئة احلماية

تعاقدين وظف وا االجتماعية للتعاقد مع ألف باحـث اجتماعي مع منح ا
 مـخـصـصـات إطـعـام ونـقل واتـصـاالت لـغـرض اإلسراع بـبـحـث االسـماء

سجلة . ا
نح في أعاله كافة على وفق نظام 9- تُصرف اخملصصات واألجور وا

الي واإلداري.  نع الفساد ا البطاقة اإللكترونية 
دره  للدخل وفق شاريع الصغيرة ا 10- زيادة رأس مال صندوق ا
ـواطن قانون (10) لسنة 2012 إلى ترليـون  دينار السـتيـعاب أعداد ا

الراغب بالقروض الصغيرة.
11- إن تنفيذ هذه اآللية يعتمد على التزام مؤسسات الدولة بقاعدة

البـيانـات في وزارة الـعمل ومـجـلس اخلدمـة االحتادي الـتي تـمثل مـصدر
شـاريع االستـثمـارية الـكبرى اختـيار العـاملـ بالـوظائف احلـكومـية أو ا
شاريع االستراتيجية كعقود التراخيص النفطية ومشاريع الطاقة وباقي ا

ـزمع االتـفـاق عـلـيـهـا كـمـيـنـاء الـفـاو ومـشـروع الـكـبـرى ا
الـبـتــروكـيـمــيـاويـات ومــشـروع االسـمــدة ومـشـاريع
السـكن وغيـرها ومن شـأن هذه اآلليـة أن تؤسس
ـسـجل ـركـزيــة في الـتــعـيـ لــتـوفـر  لــلـمــواطن ا
ضمن قاعـدة البـيانـات االطمـئنان بـعدالـة التـطبيق
ـساواة وفق وتؤسس لـتكـافؤ الـفرص والـعدالة وا

مباد الدستور في العراق .
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