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مناعتنا حياة

الكثير من الشـوارع في المـدن الكبرى تعاني 
مـن االزدحـام المروري وخاصة في سـاعات 
الـذروة والتـي تترافق مع أوقـات بداية العمل 
أو انصـراف الموظفيـن. وفي شـهر رمضان 
المبـارك يتضاعف حجم هـذا االزدحام نتيجة 
اختـاف أهـداف الرحـات المرورية مـا بين 
التسوق، أو العمل، أو زيارة األقارب واألصدقاء، 
كمـا يـزداد الطلب علـى بعض االسـتعماالت 
الحلويـات،  ومتاجـر  كالمخابـز  التجاريـة 
والمطاعم، ومراكز التسوق، ومحال الخياطة 

والمابس. 
تتزامـن الرحـات المروريـة فـي وقت قصير 
نسـبيا لتغدو الشوارع وخاصة التجارية منها 
في حالة أشـبه بالشـلل التام، حيـث تتوقف 
حركة السـير لفترات زمنية طويلة وال سـيما 
قبـل سـاعة اإلفطـار أو فـي منتصـف الليل. 
يوقـف العديد من رواد هذه الخدمات التجارية 
مركباتهـم فـي عـرض الطريـق نظـرا لعدم 
وجود مواقف كافية؛ كما يفقد البعض صبره 
وثباته االنفعالي محاوال تجاوز هذه المركبات 
المتوقفة بشـكل متهور ويخرج عن المسـار 
المخصص له ويختلط الحابل بالنابل؛ لتصبح 

هذه الشـوارع أشبه بحلبة مصارعة أو ساحة 
للعراك في شـهر الخير واإلحسان! 

وبشكل عام، تأتي هذه اإلشكالية نتيجة أربعة 
أسباب جوهرية وهي: االعتماد على المركبات 
الخاصة كوسيلة نقل وعدم وجود أي منافسة 
حقيقـة لبدائـل نقـل أخـرى كالحافـات أو 
القطـارات الخفيفة، إضافة إلـى التوزيع غير 
المتوازن السـتعماالت األراضي فـي المدينة، 
مـع اعتـال فـي وظيفـة الطريـق كموصل 
للحركة وانتشار مجموعة واسعة من المرافق 
التجارية على جانبي الطريق بشكل عشوائي 
وال يتماشـى مع الطاقة االستيعابية للطريق، 
وعـدم توفر مواقف كافية للسـيارات. وعاوة 
على ذلك، هنـاك جملة من األسـباب الثانوية 
لازدحـام المـروري منها سـوء فـي تصميم 
الطريق، ومسارات الحركة، وأنظمة اإلشارات 

المرورية، وتوزيع نقـاط الدوران. 
ومن الثابت في القـول أن نجاح أي نظام نقل 
في المدن مرهون بمدى فاعليته؛ إذ ال يكتفى 
بتطوير نظام نقل ثم توقع نجاحه دون وجود 
آليات تسـهم فـي تفعيلـه وتضمن تشـغيله 
بمستويات عالية من الكفاءة والجودة. ولعلي 
ألخص أبرز العوامل التي يمكن أن تسـهم في 
تخفيف االزدحام المروري في شـهر رمضان 

المبارك كما يلي:
أوال: تحليـل أوقـات ذروة االزدحـام المروري 
وتحديد الشـوارع األكثـر ازدحاما في المدينة 
وإعـادة هيكلية اسـتعماالت األراضي في تلك 
الشوارع أو تطوير حلول تصميمية تسهم في 

تخفيف االزدحـام المروري.
ثانيا: تنظيـم أوقات عمل المحـات التجارية 
في شـهر رمضان المبارك بحيـث ال تتقاطع 

معا وال سـيما في أوقـات الذروة. 
ثالثـا: إعـادة جدولة خروج موظفـي القطاع 
العام والخاص والطاب بشـكل يمنع تزامنها 

في وقـت واحد. 
رابعا: منع مرور الشـاحنات وعربات السحب 
الكبيرة وشاحنات جمع النفايات داخل الطرق 
السريعة والشوارع التجارية في أوقات الذروة. 
خامسـا: تعزيز الدافعية السـتخدام وسـائل 
النقل العام، ونعني بذلك أن يتميز نظام النقل 
العـام عـن المركبـات الخاصة في السـرعة، 

والوقـت، والجودة.
وأخيـرا: العامـل االقتصـادي، ونعنـي به أن 
يكون استخدامك لبدائل النقل األخرى أرخص 
بكثير من اقتنائك للمركبات، وفي حال عدم 
وجود فـوارق اقتصادية كبيرة بينهما، فمن 
الممكن توفير نظام حوافز في صورة نقاط 
مكافئة عند اسـتخدام وسـائل النقل العام، 
وبشكل يسـهم في تشجيع شريحة واسعة 
من السـكان السـتخدام وسـائل نقل بديلة 

للمركبات الخاصة.

انشـغل الرئيس الفرنسـي إيمانويل ماكرون 
بالحفـاظ علـى وجود خط اتصـال دوري مع 
الرئيس الروسـي فاديمير بوتيـن قبل اندالع 
الحـرب فـي أوكرانيـا وأثنائهـا على حسـاب 
تأخـر انطـاق حملتـه االنتخابيـة، محـاوال 
تقديم نفسـه على أنه زعيم فـي زمن الحرب 
لطمأنة قلـق 90% من الناخبين الفرنسـيين 
من األزمـة األوكرانيـة، وفق اسـتطاع للرأي 
أجراه معهد إيبسوس ومكتب سوبرا-ستيريا، 
وكان ماكـرون قـد واجـه 11 منافسـا فـي 
الدورة األولى، أبرزهم منافسـته السابقة في 
2017 عـن حـزب التجمع الوطنـي »اليميني 
المتطـرف« مارين لوبان، والتـي انتقلت معه 
إلى الدورة الثانية المقررة في 24 أبريل، وكان 
معظم المرشـحين في الدورة األولى مهتمين 
إما باالستقال الفرنسي عن االتحاد األوروبي 
ومحاربة الرأسمالية، أو بقضايا بيئية وريفية 
داخليـة، وقد وجد اليسـار الفرنسـي نفسـه 
خـارج دائـرة المنافسـة للمـرة الثانيـة على 
التوالـي، وهذا ما لم يحدث منـذ عام 1958م. 
وقـت  فـي  الفرنسـية  االنتخابـات  وتأتـي 
تشـهد فيـه أوروبـا اختبـارا حقيقيـا لحالة 
اتحادها وحاجة ماسـة لتعزيزه في استمرار 
ماكـرون، إذ يراهـن بوتيـن علـى االنقسـام 
الغربـي وارتفاع حديـة االسـتقطاب الحزبي 
واأليديولوجـي، فـي الوقت الـذي يتنامى فيه 
الحلف األنجلوسكسوني الجديد، وبالفعل وجه 

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي 
وزعيـم الحـزب الحاكم فـي وارسـو، انتقادا 
الذعا لماكرون بسـبب اتصاالته المتكررة مع 
بوتيـن، متهما إياه بالتسـويف، لكن ماكرون 
االنتخابيـة  العمليـة  فـي  تدخـا  ذلـك  رأى 
الفرنسـية بغرض دعم منافسـته لوبان، وما 
بيـن موجات صعـود اليمين وتراجـع جاذبية 
اليسار دأب ماكرون على اعتبار نفسه وسطيا 
يحاول تهدئة االستقطاب بواقعية مثالية، مع 
أن سياسـاته االقتصادية واألمنية كانت تميل 
قليـا إلى ناحية اليمين، رغم ذلك لم يسـتطع 
كسب ود كا الجناحين طوال فترته الرئاسية، 
ال سيما بعدما اشـتعلت احتجاجات السترات 
الصفراء في فرنسـا، إذ كان من السهل الجزم 
بخسارته االنتخابات هذه المرة لصالح اليمين 
المتطرف؛ لكن قبل اندالع الحرب في أوكرانيا. 
وفـي الحقيقة لن يُحدث الموقف الفرنسـي 
شـرخا كبيـرا في األزمـة األوكرانيـة طالما 
اسـتمر الحلف األنجلوسكسـوني في قيادة 
ردع روسـيا مـن ناحية، وطالمـا لن تعترف 
روسيا أيضا باتفاقات مينسـك ذات الرعاية 
الفرنسية من الناحية األخرى، لكن المهم هو 
االستحقاقات الفرنسية ذات العمل والتنسيق 
المشـترك مـع دول الشـرق األوسـط، ففـي 
القضية السـورية مثا سـتكون لوبـان -في 
حـال فوزها- داعمة لبشـار األسـد ال محالة، 
مما يحفـز على السـؤال عن مسـتقبل الدور 
الفرنسـي فـي الملـف اللبناني، خاصـة وأن 
الشـهر المقبل يحمل معه موعـد االنتخابات 
البرلمانية اللبنانية، بعد يومين فقط من تولي 
الرئيس الفرنسي الجديد منصبه رسميا، لذلك 
من الواضح أن االنتخابات اللبنانية لن تتحرك 
فيها خطوط هيمنة حزب الله اإلرهابي كثيرا، 
لكـن يبقـى الرهان فـي دعـم الدبلوماسـية 
الفرنسـية للثقـة اإلقليميـة فـي المنطـوق 
السياسـي لسـمير جعجع، أو علـى األقل في 
تمكين إرادة فؤاد السـنيورة وفؤاد مخزومي، 
وهذا ما لن تسعى لوبان إلى تحقيقه بالتأكيد. 
لذلـك قد يتفق الكثيـر من المراقبيـن على أن 
االنتخابات الفرنسية هذه المرة ستحتل مكانا 
من األهميـة أكثر من أي وقـت مضى بالنظر 
إلـى الظرفية المحيطة بها، والتي من شـأنها 
أن تدفـع بالناخب الفرنسـي إلـى المحافظة 
علـى الوضع الراهن بعـد تخلصهم من حقبة 
الحزبين التقليديين الجمهوري واالشـتراكي؛ 
تجنبـا ألي توتـرات ومنافسـات محتملـة قد 
تطـرأ فـي حـال تغير هـذا الوضـع، ليس في 
فرنسـا فقط؛ بل وفـي أوروبا أيضا والشـرق 
األوسـط بدرجة أقل، خاصـة وأن الفارق بين 
المتنافسين ضئيل جدا بالنسبة إلى احتياطي 
األصـوات الـذي سـيحدث الفـرق فـي الدورة 

الثانية.

@zash113

@AlaLabani_1

التخطيط 
لرمضان بال 

ازدحام؟!

الظرفية تنتخب 
رئيسا لفرنسا

»أبنائي 
األعزاء.. شكرا«

العنف يف 
شهر الرحمة

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

صهيب الصالح 
باحث سياسي واجتماعي

زيد الفضيل 
باحث في التاريخ

آالء لبني

مـن منـا )وأقصـد جيلـي( ال يذكـر الفنـان الراحل 
عبدالمنعـم مدبولـي وفريـق العمـل الذهبـي الذين 
شـاركوه تقديم حلقات مسلسـل »أبنائـي األعزاء.. 
شـكرا« وكان منهـم يحيـى الفخرانـي، وصـاح 
السـعدني، وفـاروق الفيشـاوي، وآثـار الحكيـم، 
وفردوس عبدالحميد، وحسـن عابدين، وغيرهم من 
رموز الفن المصري الذين أبدعوا في ذلك المسلسـل 
االجتماعـي الحاكي لقصـة )بابا عبـده(، ذلك الذي 
تجـاوز السـتين وأحيـل للمعاش ليكتشـف حقائق 
مختلفـة عن أبنائه، أورثته الحزن على عمر خشـي 
أنـه ضاع فـي تربيتهـم، ووقت اسـتهلك فـي تلبية 
رغباتهم، ثم إذا احتاج إليهم لم يجدهم، واألسـوأ أنه 
شـعر بغربة بينهم، وأنه يحتاج إلـى التعرف عليهم 
مـن جديد، وفي المقابل يكتشـف األبنـاء مع توالي 
الحلقات بأنهم قد ابتعدوا عن أبيهم كثيرا، وأنهم في 

حاجـة إليه دائمـا كما يحتاج هـو إليهم. 
ومن منا أيضا ال يذكر مسلسـل »إلـى أبي وأمي مع 
التحية« الذي لعب البطولـة فيه كل من الفنان خالد 
النفيسـي، وحياة الفهد، وعبدالرحمن العقل، وهدى 
حسـين، وبدر المسباح، وسحر حسـين، وأسمهان 
توفيـق، ومنصور المنصـور، وغيرهم مـن عمالقة 
الفـن في الكويت. وفيه ناقـش العمل قضايا عائلية 
بأبعـاد تربويـة جادة تحت إشـراف أسـاتذة التربية 
في جامعـة الكويـت، وحاولت الحلقـات أن تغطي 
جميـع سـلوكيات ومشـاكل األسـرة اليوميـة، من 
مشاكل الزوجين في تربية األبناء، وعاقة األبناء مع 
والديهما، باإلضافة إلى استعراض قضايا األبناء في 
جميع مراحلهم حال النشأة، والطفولة، والمراهقة. 

أتذكر هذين المسلسـلين اليوم وأنـا أرى كيف باتت 
العاقة جافة بين األبناء وآبائهم، ولست بعيدا عنهم 
فأنـا واحد من حزمة، وفرد من مجتمع بات يشـكو 
قلـة التوجيه واإلرشـاد، وصـار الشـيطان بمعاوله 
الهدامـة عبر مختلف البرامج التافهـة التي ال هدف 
منهـا وال قيمـة وال معنى، هو المسـيطر على وعي 
وإدراك كثير من شـبابنا الذين تقطعت بهم السـبل 
فباتـوا غيـر واعيـن بقيمـة وقدسـية العاقـة مع 

والديهم وأهلهم لألسـف الشديد. 
أتذكـر هذين المسلسـلين وأنا أتابع مـا يتم تقديمه 
خال هذه السنة والسنوات الماضية من مسلسات 
تلفزيونية ال تستهدف مناقشة واقعنا بهدف تقويمه 
بشـكل درامي مهني، كما هو الحال مع النموذجين 
السابقين، وال سـيما المسلسل الكويتي الذي شارك 
فـي صناعـة حبكتـه الدرامية أسـاتذة فـي التربية 
والسـلوك من جامعة الكويت، والسـؤال: أين يكمن 

الخلل؟ 
حتما فالخلل واضـح للجميع، والناس تجأر بصوتها 
بيـن حيـن وآخـر، والمشـكلة أال أحد يسـتجيب من 
المنتجين الذين استأنسـوا تقديم مسلسـات تافهة 
تكرس لفعل الرذيلة والقطيعة وتجاوز األدب العائلي، 
والغريب أننا نجد ممثلين كبارا في مشـهدنا المحلي 
والعربـي ينسـاقون وراء تلك األفـكار الخاوية بغية 
المال وال غير، وليتهم يدركون أن المال ذاهب، والعمل 
بـاق، وهو رصيد كل فنان يحتـرم ذاته وجهده، ولنا 
في النموذجين السابقين أسـوة، فكلنا نذكر الفنان 
الكبير عبدالمنعم مدبولي، والنجمة الراقية فردوس 
عبدالحميـد، والفنـان الكبير حسـن عابدين، عاوة 

علـى الفنان النجم يحيى الفخرانـي، والفنان الرائع 
صاح السعدني، وكذلك الفنان الكويتي المبدع خالد 
النفيسي، والفنانة الكبيرة حياة الفهد، وغيرهم من 
رمـوز الفن في مصر والكويت ونترحم عليهم أحياء 
وأمواتا، وبالتالي هل سـتذكر األجيال مستقبا أحد 
فناني المرحلة المعاصريـن، وأخص منهم البارزين 
في مشـهدنا الفني المحلي حاليا؟ سـؤال أتوجه به 
إلـى كل فـرد منهم بعينه، وأرجـو أن يتفكر في ذلك 
قليـا، ليعيد وضع نفسـه فـي المكان الـذي يجب 

الذي يتاح.  وليس 
أشـير في هذا السـياق تأكيـدا لمقالي السـابق بأن 
النـاس قد صوتوا برأيهم الصريـح رفضا وتأييدا لما 
يقـدم اليوم، فتراهـم محجمين عن متابعـة العديد 
ممـا يعرض وغير مبالين به، وفي الوقت ذاته تراهم 
يتداولـون مقاطـع من برامـج اسـتهوتهم وعبرت 
عمـا فـي نفوسـهم، وأشـرت فـي مقالي السـابق 
إلـى برنامجين وهمـا »علـوم األولين« علـى القناة 
السـعودية، و«أنت كفـو« على قنـاة البحرين، فهل 

يسـتوعب المسـؤولون هذه الرسـالة مستقبا؟ 
أعـود إلـى أبنائـي األعـزاء جميعـا في وطننـا وفي 
عالمنـا بأكمله ألقول لهـم ناصحا بقلـب أب رحيم 
مشـفق عليهم: تفقـدوا والديكم وأهلكـم وبخاصة 
فـي هذا الشـهر الذي تتفتـح فيه أبـواب الرحمات، 
وال تلهكـم الدنيا عنهـم بمباهجها الزائلـة، كما لن 
يغنيكـم أصحابكم عـن رضاهم، وتذكـروا أن الدنيا 
سـلف ودين، وأن ما تبذرونه اليوم ستحصدونه غدا، 
إن خيرا فخير وإن شـرا فشـر. واللـه يحفظكم من 

مكروه. كل 

تبـدو الحياة قاسـية حين تنتـزع الرحمة من بعض 
القلوب وتسـتبدل إلـى الظلم والتعـدي، العنف حين 
يسـتوطن باألنفس ويتفشى بالمجتمعات يعرضها 
للخطـر سـواء كان حـاالت فردية أو ظاهـرة، فهو 
يسـتحق الدراسـة والبحث والتمحيص في أبعاده.. 
إلـخ، وال تمر مرور السـحاب؛ فما تحمله ليس مطر 
خير بل بذور شر تنهش في بنيان المجتمع وتقوض 
الرفق وتنشر ثقافة العنف بروافدها التي ال تنقطع. 
كم يتعرض اإلنسان والطفل خاصة لجرعات العنف 
بشـكل مباشـر وغير مباشـر سـواء من المنـزل أو 
المدرسـة ومن األلعاب االلكترونية والمسلسات...

إلخ.
العنـف كل اعتـداء مـادي أو معنـوي أو جنسـي أو 
اقتصـادي، والذي يتسـبب فـي إيذاء أو ألـم أو ضرر 
جسـدي أو نفسي أو جنسي ويشـمل أيضا التهديد. 
وضمـن التعريف تقـع كثير من األحـوال والحوادث 

والمآسي؟ 
فلنُقر بحصار العنف في التعامل والحوار فما يتغذى 

به العقل ينمو.
هـل نعتقـد مكـوث أحدهـم سـاعات طويلـة فـي 
قيادة حروب وقتل وأسـلحة أمرا يمـر با تأثير؟، أو 
مشـاهدة مسلسـات العنف حلقات طوال أو فيلم 3 
سـاعات وينتصر الخير بعد آالف من مشاهد العنف، 
صدقـا لن يمر بـا تأثيـر، ونكون غيـر واعين، فإن 
تراكم تكرار أمر ما وفعله يجعله عادة ويؤثر بشـكل 

وظاهر.  خفي 
حتى فـي العبـادات تكرارها يجعلها عـادة طيبة ال 

يسـتطيع اإلنسـان تركها كالصاة.
العقـل والعيـن ال يفرقان بين الخيـال والواقع فهما 

يتأثران ويسـتجيبان بشكل طبيعي.
واألمـر اآلخر، التعامل بعنف سـواء لتأديب األبناء أو 
الطاب وخافه، سـواء كان جها باألسس وبالضرر 
الناتـج عنهـا، أو اعتباره األسـلوب األكثر ضبطا، أو 
كان عنفـا مقصـودا للتقليل وإظهار السـيطرة، أو 

سـلوكا عدوانيا مرضيا ومـا إلى ذلك. 
العنف ينتقل فا يكون أسـلوب تعامـل من األهل أو 
المعلـم أو المديـر واإلدارة، نحتـاج لعـدوى األخاق 
الحميدة. قال المصطفى -عليه السـام- »إن الرفق 
ال يكـون في شـيء إال زانـه وال ينزع من شـيء إال 
شـانه«، والعنـف والتنمر بيـن األقران ظاهـرة لها 
مسببات عدة ودوافع تنمر البعض إلظهار السيطرة 

أو التفريـغ مـن الغضب.. إلخ.
شـهر الرحمـة والرضـوان شـهر التراحـم والقربى 
والرفـق وحسـن الخلق وكظـم الغيظ، شـوهد فيه 
حوادث عنـف تتنافى مع كل ما يحث به رب األكوان 
مـن خلق وما يربينا عليه رمضان فهو تربية للروح.

آخرهـا وفاة طالب -رحمه الله وأسـكنه الجنة- إثر 
شـجار في مدرسة فقدنا روحا بسـبب تزايد التنمر 
والعنف بين األقران، بزمن كورونا والدراسة عن بعد 
كثير من مشـاكل الطاب الحقيقيـة كانت باألدراج، 
واليـوم عودتهـم تحتـاج لترتيـب األوليـات وإعادة 
إكسـاب الطاب مهارة التعاون والتعامل مع األقران 
بشـكل سـوي، نحتاج برنامـج إنقاذ للمـدارس من 
خطر تفشـي ظاهـرة العنف لفظيـا ومعنويا، ومن 
اسـتخدام اليد ووقف اعتبـار التجمهر على مضاربة 

كالتجمهر على مشـاهدة كرة قدم بحماسـها!
الـروح الغالية التي فقـدت بنهار رمضـان يجب أن 

تكون سـببا ونقطة تغيير.
نحتـاج أن يقـف األغلبيـة لوقف واسـتنكار العنف 
والتنمر وليس المشـاركة بالتعدي، تنمية الشـعور 
بالرفـق واللين وحسـن التعامـل وإيجـاد النماذج 
التربويـة والقدوات دون إغفال الضبـط والمراقبة، 
ووضـع الكاميرات لن ينهي المشـكلة لكن بوجود 
عين الرقيب سيحد منها وهي ضرورة وليست ترفا. 
المعنـوي  القتـل  والتنمـر مراحـل منهـا  للعنـف 
واالسـتهزاء والمهاجمة لفظيا وبدنيا، كم مرة تمت 
مهاجمة طالب وتكالبت عليـه مجموعة فصمت أو 
لـم يجد حسـن تصرف من قبـل من لجـأ إليهم من 

المدرسـة أو حتـى ذويه. 
همسة للمعلم.. هل تعلم أن الطاب الذين يتعرضون 

للتنمر وجودك يمثل األمان لهم!
يشـجع السـكوت على اسـتمرار االعتداءات وزيادة 
شـدتها، وقـد -ال سـمح- اللـه يؤثـر في السـامة 
الجسـدية والنفسـية والعقلية للطفل ومسـتقبله، 
والكل شـركاء في الحـل، األهل، المدرسـة، البرامج 
التربويـة النفسـية المدروسـة ومواجهتهـا وليس 
السـكوت عنها والتركيـز على المسـامحة والعفو. 
األصـل في البحـث عن كيفيـة منع تكرار المآسـي 
بوضـع الضوابط والحلـول وتقويـة وتفعيل الئحة 
السـلوك، والتزام اإلدارة بعدم ترك الطاب بمفردهم 
بجميـع األوقات وشـغل أوقاتهـم بما هـو أهم من 

التنمر وأكثـر جذبا لهم. 
وغض الطرف عن هذه المشاكل يفاقمها وال يحلها، 
كم من طفل وطالب يعاني العنف ويصمت عن األذى 

ويكره المدرسة والذهاب إليها!
ما يسـتغرب طريقة تناول مثل هـذه القضية حتى 
مـع فقد روح بريئة، وكأنها طيف يجب أن يمر دون 
وضع األمور في نصابها من األهمية سـواء باإلعام 
أو وسـائل التواصل االجتماعي، لألسف بعض األفراد 
قاموا بالتبريـر المقصود وغير المقصـود! وإطاق 
كلمـة لعب! وآخر يتكلم عن التقليل من أهمية طرح 
الموضـوع بقوة؛ ألنه ال يشـكل قضية! حتى لو أنها 
حاالت فردية شـاذة يجب أن تجـد أهمية في تحليل 
وحصـر أعدادهـا ومسـبباتها.. إلخ، مـع أن العنف 

مشـكلة ال تغيب أبدا عـن ذهن أي طالب.
اختلط اليـوم الحابل بالنابل وغابـت الحكمة. ونجد 
العنف انتشـر كركـن ركين وفي األغلـب معظم من 
يمارسـونه ال يعون ذلك بل يجدون ألنفسهم مبررا، 
فمثـا تجـد مربيـة تعنف أبناءهـا أو معلمـا يعنف 
طابه بحجة أنهم مزعجون أو أنه األسـلوب األنجع! 
أي معنف سيجد مبررا لنفسه بخاف درجة وأسلوب 

ونوع وشدة التعنيف.
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