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علم اجتماع

متنمرًا!
هكذا تصنع أميركا مجتمعًا ّ
ّ
التنمر الذي يمارسه
كلنا نعرف معنى
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،األق ـ ـ ـ ـ ــوى تـ ـ ـج ـ ــاه األضـ ـ ـع ـ ــف.
عــايـشـنــاه فــي املــدرســة تــامـيــذ وطــابــا.
ضـحــايــا تـنـمــر ط ــاب ،وط ــاب ضحايا
تـنـمــر أس ــات ــذة ،ونـعـلــم أيـضــا أن بعض
األساتذة عانوا ّ
تنمر إدارات املدارس.
الـتـنـمــر مــوجــود فــي كــل م ـكــان وف ــي كل
زواي ــا املـجـتـمــع مـهـمــا ك ــان شـكـلـهــا .في
املــدرســة وف ــي الـجــامـعــة ،وف ــي ال ـشــارع،
وفــي مختلف الـنـشــاطــات االجتماعية.
التنمر موجود حيث توجد سلطة.
الـتـنـمــر هــو مــن صـفــات ال ـطــرف األق ــوى
وممارسة تجاه الطرف األضعف .األمر
ل ـي ــس م ـت ـع ـل ـقــا ب ـم ـم ــارس ــات شـخـصـيــة
ف ـقــط ،وإن ـمــا م ـمــارســات جــام ـعــة .وبـمــا
أن الـتـنـمــر م ــوج ــود ح ـيــث ث ـمــة سـلـطــة،
فـيـمـكــن ال ـق ــول إن ال ـت ـن ـمــر م ــوج ــود في
عاملنا منذ أقدم العصور .نعثر عليه في
اإلمـبــراطــوريــات القديمة مثل البابلية
واآلش ـ ــوري ـ ــة وال ـف ــارس ـي ــة وال ــروم ــان ـي ــة
واإلغريقية ،وغيرها.
لـ ـك ــن كـ ـت ــاب «أم ـ ـ ــة مـ ـتـ ـنـ ـم ــرة :امل ــؤس ـس ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ت ـخ ـلــق م ـج ـت ـم ـعــا م ـت ـن ـم ـرًا»
(م ـن ـش ــورات «جــام ـعــة ك ـن ـســاس» )2016
يتحدث عن العصر الحالي ،انطالقًا من
أرضـيــة علمية تناقش التنمر ال كمادة
مرتبطة بعلم النفس ،وإنما من منظور
اج ـت ـمــاعــي .فــالـتـنـمــر ،حــالــة اجـتـمــاعـيــة
ت ـ ّـدع ــي ال ـت ـف ــوق ع ـل ــى اآلخ ـ ـ ــر ،وتـتـطـلــب
بــال ـتــالــي خ ـض ــوع ال ـض ـحــايــا للمتنمر
وق ـبــول تـفــوقــه وشــرعـيـتــه .ه ــذه مقاربة
جــديــدة طرحها املــؤلـفــان تشارلز دربــر،
ويل مغراس باسم «الخيال االجتماعي»
 ،sociological imaginationال ــذي يربط
املشاكل الخاصة بالقضايا العامة.
بــال ـتــالــي ،ف ــإن الـتـنـمــر مـشـكـلــة بـنـيــويــة
م ــرت ـب ـط ــة ب ـه ــرم ـي ــة ال ـس ـل ـط ــة وم ـن ـظ ـمــة
ح ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ،دومـ ـ ـ ـ ــا بـ ـحـ ـس ــب الـ ـك ــاتـ ـب ــن،
وهـمــا أس ـتــاذان متخصصان فــي مــادة
الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوجـ ـي ــا ويـ ـ ّ
ـدرسـ ــان ـ ـهـ ــا فــي
جامعات أميركية.

الكاتبان قاال إن التنمر موجود في كل
م ـك ــان م ـنــذ أقـ ــدم ال ـع ـص ــور ،وك ـث ـيــر من
ال ــدول /األمــم تـمــارســه ،لكنهما اخـتــارا
الـتــركـيــز عـلــى تـنـمــر ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ألنها الدولة األقوى في العالم ،بل إنها
الــدولــة الـقــويــة الــوح ـيــدة الـتــي يمكنها
ممارسة تنمرها أينما شــاء ت وكيفما
شاء ت ،تقريبًا.
وبـ ـم ــا أن ال ـت ـن ـمــر ف ــي م ـن ـظ ــور امل ــؤل ــف
م ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــاص وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــام ،ف ـم ــن
ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري الـ ـنـ ـظ ــر فـ ـي ــه فـ ــي املـ ــدرسـ ــة
حيث يتعلم التالميذ والطالب احترام
ال ـت ـس ـل ـس ــل أو الـ ـه ــرمـ ـي ــة ال ـس ـل ـط ــوي ــة،
والخضوع لها .فاملدارس في الواليات
املـتـحــدة لـيــس هــدفـهــا خـلــق أج ـيــال من
الـنـبــاء ،بــل أيــد عــامـلــة فــي خــدمــة رأس
املال املتعسكر الذي يمارس التنمر في
مختلف بقاع العالم.
ال ـك ـتــاب أت ــى بــأمـثـلــة كـثـيــرة عـلــى تنمر
واشـ ـنـ ـط ــن ع ــامل ـي ــا م ـن ـه ــا :كـ ــوريـ ــا (م ـنــذ
ع ــام  ،)1945إيـ ــران ضــد حـكــومــة محمد
م ـص ــدق ( ،)1953غ ــوات ـي ـم ــاال (،)1954
فييتنام ( ،)1976-1954الكونغو (،)1961
ال ـيــونــان ( ،)1967أنــدونـيـسـيــا (،)1967
التشيلي (ال ـحــادي عشر مــن أيـلــول عام
 ،)1973نيكاراغوا ( ،)1984يوغوسالفيا
( ،1996و ،)1999الـعــراق (،)1991-1990
ه ـ ـنـ ــدوراس ( ،)2010ل ـي ـب ـيــا (م ـن ــذ ع ــام
 ،)2011الـ ـ ـص ـ ــوم ـ ــال ،ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،س ــوري ــا
وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــدخ ـل ـهــا فــي
انتخابات أكثر من ثمانني دولة.
املشكلة تكمن في أن التنمر يتم تعلمه
فــي املــدرســة ،والـنـظــام املــدرســي [القائم
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة] ،ه ــو م ــن إنـتــاج
الرأسمالية الصناعية العسكرية ،وأقيم
بهدف تربية األجيال ليكونوا مدافعني
ع ـن ـهــا وال ـح ـف ــاظ عـلـيـهــا وع ـل ــى قيمها
الفردية والجماعية.
فــال ـن ـظــام امل ــدرس ــي ال ـق ــائ ــم ي ـج ـعــل من
امل ـ ّ
ـدرس متنمرًا ،وإن على نحو ملطف،
لكن علينا تذكر أنه يعمل على إخضاع

أيد عاملة في خدمة رأس المال
إعداد ٍ
التنمر
المتعسكر الذي يمارس ّ
ال ـ ّط ــاب وف ـ ــرض ق ـبــول ـهــم بــال ـق ـيــم الـتــي
يـلــقـنـهــم إي ــاه ــا ،وال يـقـبــل أي اع ـتــراض
أو ان ـحــراف عــن ذل ــك .وإدارة املــدرســة ال
يقبل بــه.
تقبل ذل ـ ّـك ،وال الـنـظــام الـقــائــم َّ
على املتلقني قبول القيم التي تلقن لهم
والدفاع عنها.

مــن األمـثـلــة الـتــي يستعني بـهــا الكتاب
دع ـمــا ل ــرأي ــه ع ــن الـتـنـمـيــر ،امل ـل ـطــف ،في
امل ـ ــدرس ـ ــة م ــرتـ ـب ــط بـ ـم ــا ي ـس ـم ــى «ف ـ ــرق
تـ ــدريـ ــب ال ـ ـقـ ــادة االحـ ـتـ ـي ــاط ال ـص ـغ ــار»
junior reserve officer training corps,
 .jrotcثـمــة ثــاثــة آالف مــن ه ــذه الـفــرق،

الـتــي تـقــع ضـمــن سلسلة الـقـيــادة .ومــع
أن االشـتــراك فيها طوعي ،إال أن بعض
الطالب يخضعون لتنمر إدارة املدرسة
الـتــي ت ـحــاول إج ـبــارهــم عـلــى االلـتـحــاق
بـ ـه ــا .أعـ ـف ــي ط ــال ــب مـ ــن االنـ ـ ـخ ـ ــراط فــي
البرنامج بعدما قامت لجنة الدفاع عن
الحريات املدنية ()civil liberties union
برفع دعوى قضائية على املدرسة.
الـنـظــم االت ـحــاديــة ت ـعـ ّـرف ه ــذه الـبــرامــج
ّ
بأنها تمكن الـكــوادر من خدمة وطنهم
على نحو أفضل بصفة قادة ومواطنني
وعـسـكــريــن .الـهــدف ـ ـ بحسب الكاتبني
ـ ـ خـلــق أجـ ــواء إيـجــابـيــة ت ـجــاه الـخــدمــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة .ه ـن ــا ي ـس ـتــدعــي ال ـكــات ـبــان
مثال جندي أميركي في فييتنام بعث
رســالــة إل ــى مــدرس ـتــه قـبــل انـطــاقــه في
غـ ــارة جــويــة ع ـلــى فـيـيـتـنــام الـشـمــالـيــة،
قال فيها ،ضمن أمور أخرى ،إنه يشكر
إدارة املــدرســة على القيم التي تعلمها
فيها ،وطلب عدم الحداد عليه في حال
سقوطه ألنه جسد ينفذ مهمته وليس
أكثر من ذلك!
كما ينتقل املؤلفان من تنمر واشنطن
إلـ ـ ــى ت ـن ـم ــر دول أخ ـ ـ ــرى حـ ـي ــث يـخــص
السعودية وفكرها الوهابي التكفيري،
وك ـ ـيـ ــان ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ب ــال ــذك ــر.
الكتاب يأخذ القارئ في رحلة مختصرة
عبر نصوص توراتية تتحدث عن حنني
ي ـهــوذا لتأسيس إمـبــراطــوريــة متنمرة
تحظى برضى إله التوراة يهوه ،تمامًا
كما فعلت البكريستان البائدة .فمعنى
قول «العهد القديم» أن يهوه جعل من
بني إسرائيل شعبه املختار أنه منحهم
حق التنمر على شعوب املنطقة ،فبارك
ً
ً
ونساء
بقتل العماليق ،رجــاال
قيامهم
ّ
ّ
ً
وأطفاال ورضعًا ،ومواشيهم وأحل لهم
رجــم الــزانـيــة وقـتــل املثليني وكــل امــرأة
لم تكن عــذراء عند زواجها .إله التوراة
ـ يقول الكاتبان ـ ـ مثل املدرسة ،ال يقبل
أي تسامح في موضوع الخضوع غير
املشروط لقيمه أو حتى مناقشتها.

حقوق اإلنسان

«األذى الجانبي» أو كيف نشرعن القتل
اخ ـت ــرن ــا ك ـت ــاب «أذى جــان ـبــي ـ ـ ـ ـ تــاريــخ
شـكــل عـجـيــب مــن املـ ــوت» ( & C Hurst
 )Co Publishers Ltdب ـس ـبــب راه ـن ـيــة
ّ
امل ــوض ــوع ،إذ ن ــرى أن مــا يسمى األذى
الـجــانـبــي أو األذى الـعــرضــي ،كـثـيـرًا ما
تستخدمه ال ــدول لتسويغ إخفاقاتها
االسـتـخـبــاراتـيــة .فالحمالت العسكرية
األخ ـي ــرة ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق والـيـمــن
ول ـي ـب ـيــا وغـ ـي ــره ــا ،قـ ـ ــادت إلـ ــى خـســائــر
هائلة بني صفوف املدنيني الذين ليس
ل ـه ــم ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة ب ــالـ ـص ــراع ،وه ــم
ليسوا منخرطني فيه ماديًا .لكن وجب
عدم نسيان الخسائر املادية كذلك.
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن تـ ــوص ـ ـيـ ــف ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
اإلرهــابـيــة التي تــؤدي إلــى خسائر بني
صفوف املدنيني ،على أنها أذى عرضي!
مختلف تلك الـجــرائــم ،س ــواء ارتكبتها
املؤسسات الرسمية في الــدول مباشرة
أو عـ ـب ــر م ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة ،أو تـ ـل ــك الـ ـع ــائ ــدة
للتنظيمات اإلجــرام ـيــة اإلرهــاب ـيــة ،في
حــاجــة إل ــى بـحــث مستفيض ،وه ــذا ما
ـردرك ُرزن ،الباحث في
قــام به الكاتب ف ـ ِ
«املعهد الدنمركي للدراسات الدولية».
ثمة أعـمــال إرهــابـيــة ال تدخل جرائمها
ت ـحــت هـ ــذا امل ـص ـط ـلــح ،ذلـ ــك أن هــدفـهــا
إلحاق أكبر أذى بمدنيني ال عالقة لهم
بسياسات دولهم ،وقد يكون منهم من
هو معارض لها ،بل حتى متعاطف مع
الـقـضـيــة الـتــي يــدعــي اإلرهــاب ـيــون على
أنهم يمثلونها.
أنجز الكاتب عمله في بحث مغزى األذى
العرضي ومكانه فــي الثقافة الغربية،
وامل ـش ــاك ــل املــرت ـب ـطــة ب ـهــذا ال ـجــانــب من
الحروب .وقد قسم عمله إلى األجزاء أو
الفصول التالية :ضرب ثالث من املوت،
األذى ال ـ ِـع ــرض ــي وم ـس ــأل ــة امل ـســؤول ـيــة

ال ـق ــان ــون ـي ــة ،األذى ال ـع ــرض ــي وم ـســألــة
الـ ـتـ ـع ــوي ــض ،إزال ـ ـ ـ ــة الـ ـضـ ـب ــاب امل ـح ـيــط
بالحرب واألذى الـعــرضــي ،كيف يمكن
لــأمــر السيئ أن يـكــون جـيـدًا ،مــوت من
دون تضحيات ،أذى ِعرضي أم حادثة؟
العرضي؟ بمركز
نــداء شخصي لــأذى ِ
أو من دون مركز ،مكان بينهم جميعًا.
يقول الكاتب إن هناك مأزقًا أو مشكلة
عـ ـن ــد ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن قـ ـت ــل األش ـ ـخـ ــاص
«الــذيــن نــدعــي أنـنــا أتينا لـلــدفــاع عنهم
وإن ـ ـقـ ــاذهـ ــم» ،وهـ ــو م ــا ي ـت ـج ـلــى ف ــي مــا
ي ـس ـم ــى ع ـم ـل ـي ــات ح ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام ال ـتــي
ت ـق ــره ــا األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ح ـي ــث يـ ـق ــال إن
هدفها حماية املدنيني.
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـح ـ ــدي ـ ــث فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع األذى
العرضي محدود ،دومًا بحسب الكاتب،
إذ ي ـت ــرك ــز ع ـل ــى حـ ـق ــوق امل ـن ـت ـه ـكــن أو
امل ـع ـتــديــن وم ــآالت ـه ــم ،ونـ ـ ــادرًا م ــا يهتم
بـمـســألــة م ـعــانــاة الـضـحــايــا وآثـ ــار قتل
املدنيني على كافة الصعد.
بكلمات أخرى ،نحن نهتم باملشكلة ،أي
بــاألذى العرضي ،لكن ليس بضحاياه،
وهذا اإلشكال أو هذه املفارقة هي سبب
نشوء هذا املؤلف ،طبعًا بكلمات الكاتب.
ثمة مسائل فلسفية مرتبطة بموضوع
املــؤلــف .هــو يـطــرح أسئلة ذات إجــابــات
مـعـقــدة ومـنـهــا عـلــى سبيل الــذكــر :ملــاذا
يـصـعــب عـلـيـنــا ب ـمــا ال ي ـق ــاس عـ ـ ّـد قتل
األطـ ـف ــال أذى ع ــرض ـي ــا؟ ومـ ــن األس ـئ ـلــة
الفلسفية األخرى التي يطرحها الكاتب:
مــا طبيعة ّ
االدعـ ــاء بقانونية [ارت ـكــاب]
َ
األذى العرضي؟ مــن الطرف الــذي يحق
له الفصل في األذى العرضي؟
يـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـكـ ــاتـ ــب إن مـ ـشـ ـكـ ـل ــة األذى
الـعــرضــي تفتح بــوابــات تـقــود مباشرة
إلى علم الالهوت والنظرية السياسية.

مقاربة الموضوع من منطلقات
قانونية والهوتية وفلسفية

فـ ـتـ ـع ــري ــف األذى ال ـ ـعـ ــرضـ ــي وش ــرح ــه
وت ـســوي ـغــه يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة اإلجــابــة
عن السؤالَ :من يحكم العالم؟ املقصود
هنا ـ ـ يضيف الـكــاتــب ـ ـ ليس املـلــوك أو
الــرؤســاء أو األب ــاط ــرة ،وغـيــرهــم ،وإنما
بــالـعــاقــة مــع شـكــل شــرعــي للحكم ومــا
ال ــذي يـشــرعــن الـقـيــام بــأعـمــال عسكرية
بهدف خلق عالم جديد أفضل.
ّ
يــاحــظ ال ـكــاتــب أن طــرفــن فـقــط ادعـيــا
امتالكهما شرعية إلحاق األذى بالبشر
وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم ،عبر حروب
هدفها ،وفق ادعاءاتهما ،تأسيس عالم
جــديــد أفـضــل مــن الـقــائــم .الـطــرفــان هما
الــدولــة املــركــزيــة الحديثة وأولـئــك الــذي
عينوا أنفسهم ناطقني باسم الخالق.
يقول الكاتب إنــه في خضم البحث عن
إجــابــات عن األسئلة ذات العالقة ،فإنه
يأخذ في االعتبار جسد كل طفل مجهول
قتلته قنابل املسيرات .كما يناقش كافة
ال ــذرائ ــع امل ــداف ـع ــة ع ــن األذى الـعــرضــي
وتلك التي تهاجمه .هنا يتم البحث في
مختلف املعايير التي يجلبها كل طرف
دع ـمــا ل ــرأي ــه ومــوق ـفــه ،وتـشــريـحـهــا من
مختلف النواحي األخالقية والسياسية
والفلسفية والالهوتية.
ّ
ويخلص املؤلف إلى أن األذى العرضي
امل ـ ـع ـ ـتـ ــوق م ـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــة لـ ـي ــس ح ـقــا
مكتسبًا ،وإن ـمــا ادع ــاء مختلق نمنحه
ألن ـف ـس ـنــا .وم ــع أن األذى ال ـعــرضــي قد
تـ ــرسـ ــخ ف ـ ــي ا ّملـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات واالت ـ ـفـ ــاقـ ــات
الــدول ـيــة ،إال أن ــه يـبـقــى مـحــاولــة عقلنة
واح ـتــواء وتـهــدئــة تـصــرف خــاطــئ وإثــم
وخطيئة وخطأ وشرير وال أخالقي.
أخيرًا ،يقارب الكاتب املشكالت املرتبطة
باألذى العرضي من منطلقات قانونية
والهوتية وفلسفية.

