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املجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير حكومية 
ذات شخصية اعتبارية، تعمل يف مجال الطفولة برئاسة صاحب السمو 
تأسيس  جاء  وقد  العزيز.  عبد  بن  طالل  بن  العزيز  عبد  األمير  امللكي 
املجلس عام ١987 مببادرة من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد 
العزيز، رحمه اهلل؛ بناء على التوصية الصادرة من جامعة الدول العربية. 

ر البحوث والدراسات واملقاالت التي ُتنشر يف املجلة عن آراء كاتبيها  ُتعبِّ
ــر بالضـرورة عـن رأي املجلـة، كمـا أن ترتـيب البحــــوث فـي املجلـة  وال ُتعبِّ

ال يخضع ألهمية البحث وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة ٣٠ جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية

داخل مصــر لألفــراد : ١٥٠ جنيه مصرّي - مؤسسات ٣٠٠ جنيـه مصـري

الدول العربية لألفــراد: ٥٠ دوالرًا أمريكّيًا - مؤسسات ١٥٠ دوالرًا أمريكّيًا

ّيًا - مؤسسات: ٢٠٠ دوالرًا أمريكّيًا البلدان األجنبية لألفراد: ٧٥ دوالرًا أمريكـ
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افتتاحية العدد
د. سهير عبد الفتاح

 أعزائي قراء مجلة الطفولة والتنمية
فــي أول أعــداد هــذا العــام أرحــب بالقــراء األعــزاء وآمــل أن يحمــل العــام اجلديــد لنــا جميعــا 

عــودة حلياتنــا الطبيعيــة وقــدرة أكبــر علــى مواجهــة فيــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد 19( الــذي 

ــًرا  ــدد خب ــا ونحــن بصــدد إصــدار الع ــد تلقين ــم، وق ــن نحبه ــد م ــا بفق ــم، ويهددن ــاح العال يجت

مؤســًفا برحيــل الدكتــور أحمــد حجــي عضــو اللجنــة العلميــة، وأســتاذ التربيــة املقارنــة واإلدارة 

التعليميــة بجامعــة حلــوان، وصاحــب العديــد مــن املؤلفــات املهمــة التــي أثــرت املكتبــة العربيــة، 

ــا  ــل معن ــة وعم ــة للمجل ــة العلمي ــة اللجن ــى عضوي ــام 2011 إل ــه ع ــرفنا بانضمام ــد ش ــا ق وكن

خــالل هــذه الســنوات بجهــد ودأب لتطويــر املجلــة وتنويــع محتواهــا خاصــة فــي مجــال التعليــم، 

تخصصــه وعملــه، رحمــه اللــه وتقبــل أعمالــه.

كانــت آخــر مســاهمات الراحــل فــي ملــف العــدد الــذي بــني أيديكــم عــن "التسامح وقبول 

اآلخر" وشــارك فيــه مبقــال عــن "نظرية االعتراف عند أكسيل هونيث إلى أي مدى ميكن 
أن تكون مدخاًل فلسفيًا واجتماعيًا للتسامح؟" وقــد حــرص كعادتــه علــى أن يجمــع آراء 

الباحثــني مــن مختلــف االجتاهــات، ويدعوهــم للمشــاركة فــي هــذا امللــف.

قــدم للملــف الدكتور حسن البيالوي مبقــال عــن "جائحة كورونا: األزمة  وبناء وعي كوني 

لعالم جديد" يســتعرض فيــه جهــود املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة فــي مواجهــة التغييــرات 
التــي أحدثتهــا جائحــة كورونــا وأبرزهــا العنــف والعــزل القســري داخــل األســرة، وركــز علــى 

إمكانيــة بنــاء وعــي كونــي  لعالــم جديــد أكثــر إنســانية وأكثــر حريــة. وشــارك فيــه الشاعر الكبير 

أحمد عبد املعطي حجازي مبقــال بعنــوان "من التسامح السلبي إلى التسامح اإليجابي" 
يســتعرض تاريــخ ثقافــة التســامح فــي أوروبــا ثــم فــي املجتمعــات اإلســالمية حيــث كان التســامح 

ثقافــة ســائدة فيهــا، خاصــة وقــد تعــددت االنتمــاءات الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة، وأكــد فــي مقاله 

* رئيس التحرير.
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أن التســامح الــذي تعبــر عنــه النصــوص الدينيــة لــم يعمــل بــه دائًمــا فــي املجتمعــات اإلســالمية 

ــى  ــق عل ــة الغوغــاء تدفــع احلــكام للتضيي ــى الســلطة والتشــبث بهــا ومنافق إذ كان الصــراع عل

املفكريــن وأصحــاب الــرأي والفــرق املخالفــة والديانــات األخــرى.

وكتــب الدكتور نبيل صموئيل عــن ثقافــة التســامح والقبــول اإلنســاني مؤكــدا أنــه لــم يعــد 

اليــوم فضيلــة مــن الفضائــل التــي كان يحلــم بهــا األقدمــون فــي املدينــة الفاضلــة، ولكنــه أصبــح 

ضــرورة ملحــة انســانية واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، وشــارك الدكتور  أمير إبراهيم القرشي 

ــم  ــف ظهــرت مفاهي ــول اآلخــر، موضحــا كي ــراث العاملــي كمدخــل للتســامح وقب ــال عــن الت مبق

تربويــة عديــدة حتــث علــى الســالم والتســامح وقبــول اآلخــر، مثــل: التربيــة مــن أجــل الســالم، 

والتربيــة مــن أجــل التفاهــم العاملــي، واملواطنــة الدوليــة. وغيرهــا مــن املفاهيــم التــي تبناهــا رجــال 

التربيــة كل فــى تخصصــه، واســتعرض دور التــراث العاملــي فــي تعميــق قيــم التســامح وقبــول 

اآلخــر.

ــول  ــني قب ــامح ب ــة التس ــوان "دالالت ثقاف ــال بعن ــارك الدكتور أحمد عبد الرشيد مبق وش

ــة التســامح والتواصــل احلضــاري  ــاول املفهــوم االصطالحــي لثقاف اآلخــر واالختــالف معــه" تن

ــول اآلخــر. ــة قب ــم ثقاف ــا ودعائ ــا ومبادئه ــة التســامح  وأنواعه ومؤشــرات ثقاف

أمــا الدكتور محمود عطا محمد علي مسيل فكتــب بعنــوان "رســالة فــي التســامح" 
مســتعرضا مفهــوم التســامح مــن املنظــور اإلســالمي واملســيحي ومــن منظــور الفكــر احلديــث 

ــًا بــأن التنــوع طبيعــي ومنطقــي بــل  باعتبــاره نقيضــا للتعصــب ـ وقبــول اآلخــر املختلــف إميان

وضــروري، بعبــارة موجــزة أشــار إلــى أن التســامح يعنــى أن نحيــا نحــن واآلخــرون علــى 

ــا.  ــم واحــد يضمن ــي عال ــا ف اختالفن

وتركــز مشــاركة الدكتور خالد مالك "التســامح وتقبــل اآلخــر فــي بيئــات التعلــم الرقميــة" 

ــررات  ــدمي مق ــد تق ــر وإجــراءات عن ــن تدابي ــة م ــا يجــب أن تتخــذه املؤسســات التعليمي ــى م عل

إلكترونيــة مفتوحــة واســعة االنتشــار لتجنــب مشــكالت عــدم تقبــل اآلخــر وعــدم التســامح، وبــث 

القيــم اإليجابيــة  فتكــون تربيــة مــن أجــل التســامح.

وعــن "ثقافــة التســامح وقبــول اآلخــر كأســاس للتعايــش الســلمى" كتبت الدكتورة هـامن أبـــــو 

ــة  ــة وثقافي ــة فحســب، بــل هــو ضــرورة اجتماعي النيـــل مؤكــدة أن التســامح اليــوم ليــس فضيل
وسياســية، لذلــك ومــن أجــل حتصــني واقعنــا أمــام كل املخاطــر الزاحفــة إلينــا، والتــي تســتهدفنا 

فــي وجودنــا ومكاســبنا وتطلعاتنــا يجــب تعميــم وغــرس هــذه القيمــة فــي فضائنــا االجتماعــي، 
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فنحــن بحاجــة إلــى ســياج قانونــي وإجرائــي يحمــي هــذه القيمــة ويوفــر لهــا اإلمكانيــة احلقيقيــة؛ 

لكــي تســتنبت فــي تربتنــا االجتماعيــة.

وفــي موضــوع مرتبــط جــدا بثقافــة التســامح كتبــت الدكتورة داليا اجليزاوي عــن "التنمــر 

ــه  ــي بظالل ــف يلق ــي وأشــكاله وكي ــر اإللكترون ــاول أســباب التنم ــال" تتن ــدى األطف ــي ل اإللكترون

ــه مــن عــدم األمــان وتدنــي تقديــر  ــه، ملــا يســببه ل الســلبية علــى نشــأة الطفــل الــذي يتعــرض ل

ــب  ــة، ممــا يتطل ــات االجتماعي ــى الصعوب ــة إل ــل الدراســي إضاف ــى التحصي ــدرة عل ــذات والق ال

ــي.  ــة مهــارة الطفــل ملواجهــة التنمــر اإللكترون التصــدي للظاهــرة وتنمي

وأخيــرًا شــاركت األستاذة رشا أنور مبوضــوع "التنمــر باألطفــال الذيــن يعانــون مــن متالزمــة 

ــل وبعــد  ــن، قب ــال ذوو متالزمــة إرل ــه األطف ــذي يتعــرض ل ــن" واســتعرضت أوجــه التنمــر ال إرل

تشــخيص وعــالج متالزمــة إرلــن. وقدمــت توصيــات لــكل مــن األهــل واملدرســة واملجتمــع للتعامــل 

مــع مشــكلة التنمــر باألطفــال الذيــن يعانــون مــن متالزمــة إرلــن.

أو  عليها مطبوعة  للحصول  املجلة ستكون متاحة  بأن  القراء  أبشر  كلمتي  يف ختام 
إليكترونية، يف ظل اجلائحة لتصل إليكم يف أي مكان، ونأمل أن تكتمل بشائر االستقرار 
التي بدأت بالتوصل للقاح وأن تتواصل اجلهود نحو توفيره لكل الدول، لنكون جميًعا يف 

أمان بختام هذا العام.
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دراسات ومقاالت
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شعرية النص يف أدب الطفل
عتبات وتمثالت

د. نعار محمد *

يتأسس عمل هذا البحث من منطلق عتبة أساسية يدعوها سيرورة، مبعنى أن قراءة في أدب 

الطفل مرهونة بحساسية زمنية، حساسية التمثل الذي اجتهد البحث أن ُيلبسه موضوع الورقة، 

الطفل  أدب  عن  احلديث  يكون  ال  محلها. حتى  غير  في  تكون  قد  التوجيهات  ببعض  مستأنًسا 

ة ما يبرر ذاك ألهداف تربوية وجهات مؤدلـچـة مع صعوبة اإلقرار بذلك، إال  موجًها، وإن كان ثمَّ

أن حضور ذلك التمثل معنوًيا ورمزًيا، ال يفتأ يصنع كينونة هذا الفضاء، من زوايا نظر ُمعلَّلة، على 

أساسها مبتدأ ومنتهى شعرية مقصودة في نوعها، حتى ال نضيع في فوضى التمثالت وإن كانت 

ر  رة يجد املنشغل بهذه الكتابة نفسه ُدنكيشوتًيا وباحًثا عن إيجاد براديغم )نسق( يؤطِّ فوضى ُمبرَّ

تلك الكتابة مبعزل عن مصوغات راهنة مبررة في هذا األدب من الصعوبة مبكان، عندما يتحلق 

هذا الفعل بشعار القضية الوطنية ال اعتباطية تتحجج بها العالمات، وإن كان املنأى في هذا 

احلال ، يبيح خًطا موازًيا. فحياة الطفولة كنص وحضورها كفعل هو نص ُمواٍز حليوات متجاورة 

تتطاحن فيها ثنائيات: قوى الظلم واالستبداد من جهة، وقوى احلرية واخلالص من جهة أخرى. 

ة ألحمد  )اجلدَّ للطفولة، ضمن نص شعري  الداللي  السياج  هذا  يتمثل  أن  البحث  يحاول 

شوقي( نستدل من خالله: كيف استطاع أن يولِّد من كلماٍت بسيطة ذلك الفيض الداللي؟ كيف 

ُبرمجت مشاعرنا جتاهه؟، والنص املختار يحمل اشتغااًل جلًيا مستهدًفا ميكن أن يستدل به على 

فهم العتبة ومتثُّلها، عندما يالمس وتًرا حساًسا في وجدان املجتمع العربي عندما يكون املقصود 

هو اجلدة. 

ال شك أن النص مهما كانت بواعثه وآفاقه، هو في األخير ما يتحجج به من مسالك تستهدف 

* جامعة ابن خلدون ـ تيارت اجلزائر.
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التي  األحوال  تلك  القول.  وُمتلقِّي  القول  ولغة  القول  ومقااًل: صاحب  البواعث، تخص حااًل  تلك 

إًذا  ة. تقف  املرجوَّ به األغراض  تتحقق  الذي  التنزيلي  الفعل  باعتبارها  باللغة  العناية  تستهدف 

مفاهيم النص عند بنيات التفاضل املترتبة عن تلك األحوال، من زاوية داللية مقصودة تباًعا لدور 

اللغة كفعل تتحقق به األغراض؛ وبالتالي يستطيع املتأمل أن يراهن على هذا الدور ويضع مسلًكا 

يوجه من خالله موضوع البحث أدب الطفل وما تتمثل به أساًسا لغته من حساسية أو هسهسة، 

وهي تغمر دواخل املتلقي والعناية بهذه اخلصوصية كانت من بواكير الفتوحات النفسية، األولى 

بالطفولة والكتابة عنها وإال فإن هذا االهتمام كان قبل ذلك، على غرار علم  وهي تعقد وصاًل 

النفس التربوي، في مجاالت مختلفة إذ كان لألدب نصيب منها؛ الديداكتيكي على األخص: اشتمل 

التنشَئة النفسية لفئات عمرية، تبدأ من فترة الوالدة. 

تلك البواكير جعلت من هذا احلقل، دافًعا نحو تأسيس فضاء معرفي جديد، انشغاله الوحيد 

هذه املرة هو في حيثيات التأسيس والتأصيل لكل ما يشغ`ل هذه الفئة واملقصود فكان أدب 

الطفل. ليس من دواعي البحث اخلوض في هذه املسائل )التأسيس والتأصيل(، فضاًل عن أن 

مادة )أ. د. ب.( معجمًيا تغني داللًيا مبنى ومعنى هذا احلقل، كما تشير نحوًيا اإلضافة )أدب 

الطفل( إلى ذلك. وعليه، فمراد البحث أن يستفيد من هذا التأسيس مدارَك ومخارَج ما أمكن؛ 

حتى يشفع له مقاربة هذا النوع وتعقبه. ويقترح البحث جملة منها يراها تشبع هذه الضالة؛ وهي: 

التحليل  بفتوحات  األهواء، مستأنًسا  الهسهسة، سيميائية  أو  اللغة  النصية، حساسية  العتبات 

األسلوبي يراه يزكي ما هو بصدد الدفاع عنه في مسائل التفاعل املذكورة سابًقا. 

تفصيالت إجرائية: مفاهيم ال بد منها 
من بني أولويات البحث هو حتديد املصطلح والتقيد به. يقول ڤولتير في هذا اخلصوص: 

"كي تتحدث معي حدد مصطلحاتك" وألن أي بحث يراهن على ذلك فإن هذا البحث يحاول أن 

يتقيد بذلك، ومن جملة ذلك بعض املصطلحات التي وردت فيه، ومن باب أولى أن يقدم البحث على 

تقدميها والتعريف بها؛ حتى يتبني مسار هذا البحث منهجًيا، ومن جملة املصطلحات التي وردت 

والتي يراها تلبي تلك املطالب املنهجية:

ـ العتبات النصية: 
البوابة )قصة سيدنا  تلك  دليل  العتبة  ما  معرفية..  بوابة  إلى  ف  للتعرُّ ما ميهد  العتبة هي 
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إبراهيم وزوج ولده إسماعيل(، هي االمتحان التمهيدي الختبار حساسية القارئ. يقول نبيل، 

منصر )2007، ص25(: "إنها جملة عناصر حتيط بالنص حتدده حتديًدا من أجل تقدميه باملعنى 

املألوف لهذه الكلمة..".

وهي على أقسام.. يذكر عبد احلق، بلعابد )2008، ص 49، 50( "النص احمليط والنص 

الفوقي: 

ـ    النص احمليط (peritexte): ما يحيط بالنص من ُملَحقات نصية من اسم الكاتب، العنوان، 
صورة  الغالف،  نشر  البيانات،  املقدمة،  التصدير،  االستهالل،  اإلهداء،  الفرعي،  العنوان 

الغالف، أي كل ما يشمل خارج النص. 

ـ   النص الفوقي )epitexte autorial(: كل ما يتعلق بخارج الكتاب من حوارات ومقابالت 
إلى قسمني:  وينقسم  وتعليقات،  ومراسالت 

النص الفوقي النشري: ويشمل اإلشهار، قائمة املنشورات، امللحق، دار النشر وإصداراتها.
النص الفوقي التأليفي وينقسم حسب چينيت إلى قسمني:

- عام: ويشمل اللقاءات الصحفية املناقشات والندوات حول ُمؤلَّفات الكاتب. 
- خاص: ويشمل املراسالت واملذكرات الشخصية للكاتب".

أما عن وظائفها:
-    وظيفة إخبارية: تكمن في اإلشارة إلى اسم الكاتب ودار النشر وتاريخ النشر من جهة، 

وعلى سيرورة تأويلية معينة متصلة بالكاتب من جهة أخرى. 

-    وظيفة التسمية: وتتمثل في العنوان حيث يعتبر عتبة أساسية في النص تشير إلى اسم 
الكاتب. 

-   وظيفة التعيني اجلنسي للنص: هناك أنواع في األعمال األدبية ومن خالل هذه الوظيفة 
تعني النوع األدبي )رواية، شعر، مسرحية، قصة( وتبرز وجوده في اإلنتاج األدبي.

ته: ويتمثل في العناوين الداخلية واخلارجية مثل  -   وظيفة حتديد مضمون النص ومقصديَّ
عنوان صفحة الغالف واخلطاب التقدميي، وذلك إلبراز الهدف والغاية من تأليف الكتاب".

العنونة: 
العنوان اجليد هو أحسن سمسار للكتاب. يقول نبيل منصر )ص40(: ".. فهو تارًة جزء من 
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ن خارجي أي العنصر األكثر خارجيًة  النص أي املتوالية اللسانية األولى فيه، وتارة أخرى ُمكوِّ

رة للعمل"، ويذكر حميد احلمداوي )ص 38( "... إنه األداة التي  ضمن املصاحبات النصية املُؤطِّ

بها يلحق اتساق النص وانسجامه، وبها تبرز مقروئيَّة النص وتنكشف مقاصده املباشرة وغير 

املباشرة؛ وبالتالي فالنصُّ هو العنوان والعنوان هو النص"، وفي املنوال نفسه يذكر محمد أيوب 

)مجلة(: "العنوان هو القصة القصيرة وهو البوابة التي تدخل بالقارئ إلى منت النص؛ لذا على 

املتلقي تناول عتبة العنوان قبل منت النص".

وظائف العنوان: 
للعنونة وظائف متعددة أهمها الدواعي املوضوعية التي مهدت في تأسيسها، وقد كان هذا 

األمر مطروًحا بشدة على الساحة الثقافية العربية خصوًصا في الشعر فيما كان معروًفا بوحدة 

البيت، فالنص العربي وتركيبه لم يكن يحفل ألسباٍب موضوعية بعنونة النصوص الشعرية إال 

باب  العتبة اجلديدة  إدخال هذه  إلى  بها  القصيدة حتديات جديدة عهدت  واكبت  متأخًرا، حني 

الشعر، وعموًما جاءت العنونة لتتكفل باملهام اآلتية: يذكر نبيل منصر )ص45(: "وقد انتهى شارل 

غرنيفيل إلى صياغة ثالث وظائف للعنوان:

1ـ حتديد ُهويَّة العمل. 

2ـ تعيني مضمونه.

3ـ إبراز قيمته )لهذه الوظيفة عالقة بإغواء اجلمهور(". 

أما جميل احلمداوي فيذكر )ص5(: "يحدد چيرار چينيت للعنونة أربع وظائف أساسية؛ هي: 

اإلغراء واإليحاء والوصف والتعيني".

سيميائية األهواء:
ملاذا سيميائية األهواء؟ وقبل ذلك ملاذا السيميائيات؟ املعلوم أن هذا احلقل داللي بامتياز 

يشغله املعنى أواًل واالستدالل عليه ثانًيا، واألهواء سيرورة إجرائية حديثة في هذا احلقل، تعمل 

على سبر املعنى عبر ُمخَرجات الفعل وردوده، وهي في السرد عموًما والقصة خصوًصا سبر 

لتلك العواطف أمام محوَري التحليل السردي )األقوال واألحداث(. وسيميائية األهواء وصل ينتقل 

فيه الفعل من كونه عماًل حتركه دوافع طارئة إلى عمل ُتوِثق وثاقه عاطفة كما يذكر أجليرداس 

ن  غرمياس، چـاك فونتاني )2010، ص62( ".. فاإلنسان ال يفعل فقط إنه باإلضافة إلى ذلك ُيضمِّ
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الفعَل شحنًة انفعالية حتدد درجة الكثافة التي يتحقق من خاللها هذا الفعل، وهي إشارة أيًضا 

إلى طبيعة كينونة الذات الفاعلة وتأثيرها في فعلها".

دراسة  في  أساسًيا  محوًرا  الهوى  موضوع  "يتخذ  )مجلة(:  الداهي  محمد  ذلك  ويوضح 

بالسيميائيات  التشبث  بحكم  الهوى  يعد  الفعل.  إنتاج  عن  مسئواًل  باعتباره  األهواء  سيميائية 

النظرة اجلامعة واملتسقة عنصًرا أساًسا في إنتاج الفعل" كما يقول أجلريداس غرمياس، چـاك 

فونتاني )ص12( ".. الهوى ُمولِّد ومنتج الداللة من خالل آثاره ومتظهراته في اخلطاب السردي، 

الداللية  املمكنات  على  سابًقا  باعتباره  الهوى  بدراسة  األمر  يتعلق  القول:  ميكننا  آخر  مبعنى 

املستقرة".

وهو ما يحيلنا على زاويا النظر للذات وصالتها باملوضوع، فهي إحدى اخلصوصيات التي 

للهوى في حتديد  الفعليَّ  التأثيَر  التحليل السردي؛ إذ تؤكد  تثيرها اخلاصيتان املذكورتان عن 

وضع الذات باملوضوع "استثمار الهوى كفعل وبهذا يصبح الهوى ميثل الرغبة، إذ تصبح اإلرادة 

متثل شرًطا يجب توافره بني الرغبة والهوى وال ميكن تصور رغبة من غير هوى أو عاطفة، وبَغضِّ 

الغضب...(  الفرح االضطراب  أم سلبية )احلزن  إيجابية  أكانت  العاطفة سواء  النظر عن هذه 

لية أو نهائية ويكون ذلك قبل القيام بالعمل أو بعده، كل هذه االنفعاالت هي انعكاسات إضافية  أوَّ

خارجة عن البنيات الصيغية للفعل املتمثلة في الكفاءات".

الربنامج السردي
: تتبَّع األثر( مساًرا يتحرك ضمنه  ونحن مع القصة الشعرية ال بد أن حتمل القصة )قصَّ

د  مطلبان بحمولة درامية يحققهما: القول واحلدث، واملسار املذكور محقوق باشتغال سردي ُحدِّ

برنامج،  الدرامي إجمااًل وفق  ينطلق هذا املسار  الزمن، الصيغة والصوت،  التالية:  بالسيرورة 

يقول رشيد بن مالك )ص23(:

.)faire faire فعل الفعل( manipulation 1ـ التحريك

.(etre faire) ماهية الفعل competence 2ـ الكفاءة

.)faire etre( فعل املاهية la performance 3ـ اإلجناز

.)etre etre( ماهية املاهية sonction )4ـ اجلزاء )التقومي

Gerard genette nouveau چيرار چينيت

 Jeanmari Schaffer (1989, pp. 79, 80)؟ discours du recit p. 50.
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 قصيدة الجـَدة )أحمد شوقي( تنزيالت أسلوبية:
عتبة العنوان:

ة" كعتبة لعنوان هذا النص مستهدًفا الدالالت التالية: ر اسم "اجَلدَّ  تصدَّ

"ال" عهديَّة ملاذا؟ ليحقق دالالت تتصل باحلمولة املعنوية التي حتيل على النص، وفي املنت 

ورد بضمير النسبة متولًيا ومصرًحا به مرتني، كما ورد ذكر األب ليخدم حضور اسم اجلدة، 

مترتًبا عنه عهدًيا صورة ذهنية تتحقق صًدى وأثًرا )قوة وفعاًل( لدى املتلقي، كما تأتي األلفاظ: 

الصبي، الولد، املؤدب.. تتوثق بها تلك الصورة وتأتي دالالت بعض الصيغ الصرفية لتؤكد ذلك 

صعيد  على  األهواء(  )سيميائية  حساسية  احلمولة  هذه  على  وتضفي  مثاًل(،  غضبان  )َفْعاَلن: 

التلقي، كما يؤكد ذلك املقطع األخير )سيأتي تفصيل ذلك(: 

ألم تكن تصنع ما يصنع إذ أنت صبي؟ 

املستويات اللغوية التي حتقق ذلك: 
متعلقات اجلمل:

 جملة: أحَنى عليَّ من أبي.

، وجملة: من أبي كمتوالية لكن على   الفعل على املستوى األفقي يتعلق بشبه اجلملة: عليَّ

ة في العنوان وفي نص  " )إلثبات داللة "ال" العهدية: اجَلدَّ املستوى العمودي الفعل يتعلق بـ "عليَّ

القصيدة( واستحضار دالالتها، والبحث يعتبر هذا االسم هو زاوية النظر، التي تعكس توترات 

النص الزمنية والصيغية والتفاعلية بني الكاتب والقارئ الضمني، ويؤكد ذلك حضور هذه املالمح 

التداولية في جمل أخرى تدفع إلى هذا املقصد:

ترأف لي / بي.

فلم أجد لي/ منه.

أجد: لي/ من مهرب.

تقول: ألبي / بلهجة.

ني / تذهب: فيه مذهبي.  سرَّ

املَلَْمح على غرار  إلى هذا  بها، فهي بدورها تدفع  املتمثل  هذا فضاًل عن معاني احلروف 

األول:  املثال 
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ـ  أحَنى عليَّ من أبي يقابله: مشى أبي إلّي.. مدلول إلى: انتهاء الغاية فهي تخدم املعاني املشار 

إليها. 

ـ     لي جدة.. يقابله: فلم أجد لي منه.. مدلول الالم مع اجلدة واقترانها مع األب مبن وهو يخدم 

املعنى املقصود. 

ـ حرف الباء إذ جاء مكرًرا في مواضع كثيرة داللة اإللزاق بدوره ميثل املعاني املشار إليها.

هذا، وقد اتسم أسلوب النص بتعاُضد َنْظمني: أسلوب خبري ومعهوداته املعلومة: حيثيات 

الصعيد  على  بامتياٍز  حققه  وما  إنشائي  بأسلوب  لينتهي  النص،  مفاصل  على  طغى  خبر  أي 

التداولي؛ خصوًصا مع نظرية أفعال الكالم وهو دفع بياني يراه البحث تتعزز به املالمح العامة 

املشار إليها، انطالًقا من اخلاصيتني املذكورتني تفصياًل وإجمااًل، تفصياًل ألن ما يغلب على النص 

د واجهَته ووجهَته املقطُع األخيُر من القصيدة )أسلوب إنشائي(، الذي جاء مجماًل  هو اخلبر عضَّ

كما هو واضح .

يضيف البحث إمكانية أن يكون البيت األول الزمة إيقاعية، بهذا قد يخالف ما سلمنا به 

سابًقا، من حيث اخلبر واإلنشاء، ليكون التفصيل واإلجمال بأثر تداولي مضمونه أن التفصيل 

يثبته اإلنشاء واخلبر منتهاه اإلجمال في هذه القصيدة، هذا ما ُتبرره نظرية أفعال اللغة، وهو 

ممكن إذا سلمنا افتراًضا أن تكون الالزمة متحققة في مقطعني:

املقطع األول: بداية البيت إلى: كلهم لم تغضب 
املقطع الثاني: لي جدٌة ترأف بي 

مشى أبي إلّي
واملعنى اجلديد أن النص متوجه إلى قارئ حقيقي كل من يقرؤه بافتراض التخريجات التالية:

الالزمة  أن  أي  املذكورة؟  باألوصاف  جداتكم  أليست  كذلك؟  ات  اجَلدَّ أليست  كذلك؟  أليس 

تخرج زمنًيا وصيغًيا وصوتًيا باملعطيات السردية املذكورة أسلوب النص )اخلطاب( إلى حقيقة 

أخرى على األقل ما ذكره البحث سابًقا وهو الهدف التعليمي، ما يعكس درامًيا بنسب متفاوتة 

املذكور.  السردي  البرنامج 

يستكمل البحث التحليل على املستوى الداللي، مبا أنه استهلَّ العمل على املستوى التركيبي، 

ذلك من خالل مالمح اإليحاء في لغة الوصف؛ خصوًصا في ردود األفعال على مستوى: محكي 

ن وصل لغة الوصف بسيميائية األهواء من خالل  األقوال واألحداث )املستوى السردي( ما ميكِّ
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األمثلة التالية:

مشى أبي إلّي 

ب  مشية املُؤدِّ

د بالضرب  غضبان قد هدَّ

...

فجعلتني خلفها 

أجنو بها وأخَتبي

.. ويٌح له ويٌح لهذا 

ب  الولد املُعذَّ

ألم تكن تصنُع ما 

يصنُع إذ أنت صبي؟

ليتمثل  بـ "الفضاء" ما يتأسس به القول أو احلدث  فاملالحظ ردود األفعال وهي مشحونة 

املشهد أمام )القارئ( كصور ذهنية، تستعني فيه اللغة على مقدراتها إثارة )هسهسة وحساسية( 

لدى املتلقي وهو فعل لغوي في أصله تداولي، ضمن فعاليات عديدة على غرار الفعاليات التي 

حاول البحث تنزيلها والتفاعل معها؛ خصوًصا مع حساسية وخطورة هذا النوع من اللغة في هذا 

احلقل من الكتابة )أدب الطفل(.
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التنشئة السياسية لألطفال

نجالء صالح الدين مأمون  *

مقدمة:
يعدُّ مفهوم التنشئة السياسية مفهوًما حديًثا نسبًيا، إذ إنه ظهر للوجود بعد احلرب العاملية 

الثانية، وبعد انحسار االستعمار الغربي وحصول معظم الدول على استقاللها، وظهور التكتالت 

العاملية العسكرية والسياسية؛ مثل الكتله الغربية ومثلها الشرقية ومن َثمَّ كتلة دول عدم االنحياز. 

أفكار  من  به  تؤمن  ما  تغرس  السياسي.  نظامها  استقرار  على  جاهدًة  تعمل  دولة  كل  فبدأت 

ومبادئ في نفوس أبنائها، وبدأ دارسو السياسة بتحليل املخاطر والتحديات التي يتعرض لها 

اإلنسان. فمنها مخاطر خارجية تتمثل في الهيمنة الثقافية واإلعالمية، ومخاطر داخلية تتمثل في 

انتشار الفكر الغيبي والالعلمي.

أما في الوطن العربي؛ فقد اهتمت الدراسات احمللية في جانب من توجهاتها بالتركيز على 

التلفزيون  لتعامله مع برامج  الُهويَّة احلضاريَّة للطفل العربي؛ نتيجة  لها  املخاطر التي تتعرض 

املذاعة محلًيا والتي تعتمد في جانٍب كبيٍر منها على ما هو مستورد من مواد ثقافية وترفيهية. 

فضاًل عن أن جاًنبا مهًما مما هو منتج عربًيا يعاني من الفقر اللغوي والقيمي ومن االبتذال في 

عرض املضامني واألفكار، وما يحمله هذا البث من مفاهيم وأمناط استهالكية وعادات وتقاليد 

ميكن أن تؤثر سلًبا في ثقافة الطفل ولغته وفي اجتاهاته واستعداداته ورؤيته للحياة. 

العربي حضارًيا وثقافًيا يحمل مخاطر سالبة  ُهويَّة الطفل  الدراسات أن مستقبل  وأكدت 

نافية لهذه الهوية، إذا استمرت أوضاع تعليم الطفل وتنشئته االجتماعية والثقافية على ما هي 

عليه.

* باحثة في العلوم االجتماعية - مصر.
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وال شك أن النظر إلى املشاركة السياسية وما يرتبط بها من الوعي السياسي والتنشئة 

السياسية على أنها أمور تهم الشباب فوق سن 18 سنة، أمر يعد في غاية اخلطورة حتى وإن كان 

ينطلق من قواعد دستورية وقانونية، تعطي الشباب فوق السن املذكورة حق االنضمام لألحزاب 

السياسية واالنخراط بالعمل السياسي.

فحقيقة األمر أن الوعي السياسي واجتاهات الفرد نحو املشاركة السياسية تتأسس قبل 

واملشاركة  السياسي  العمل  نحو  الفرد  اجتاهات  إن  قلت  إذا  أبالغ  وال  بكثير،  املذكورة  السن 

السياسية تبدأ في التبلور من داخل األسرة، متأثرًة بطبيعة العالقة بني أفرادها ومنط السلطة 

األبوية فيها، وما حتمله تلك السلطة من احترام وتقدير ألفكار وآراء مختلف أفراد األسرة وآليات 

صناعة القرار داخل األسرة نفسها.

لذلك فإن مفهوم التنشئة السياسية مفهوم كبير ال يتناسب مع الطفولة التي ال يتسنى لنا أن 

نقدم لها مفاهيم علمية إال من خالل اللعب والنشاط. أي نقدم لها كل ما نريد في قوالب خفيفة 

ه للمرحلة التي تلي الطفولة ليكون مستعًدا لتلقي العلوم  فنعلم الطفل ومنتعه في الوقت ذاته؛ لنعدَّ

واخلبرات احلياتية، وهو صلب البنية قادر على الفهم واالستيعاب متمتًعا بصحة عقلية وجسمية 

ونفسية تؤهله ملستقبل متميز.

ذات  القضايا  من  خاصة  لألطفال  السياسية  والتنشئة  عامة،  السياسية  التنشئة  وقضية 

احلظ العاثر في التفكير االجتماعي والتربوي العربي. وسبب ذلك أن الباحثني في مجال العلوم 

َخِطرة ساخنة. نقطة  اقتراًبا من  ونها  يعدُّ العرب  والتربوية  االجتماعية 

إذ إن املشاركة السياسية لم تُعد قضية فلسفية وثقافية يهتم بها صفوة املفكرين واملثقفني. 

بل أصبحت هًما اجتماعًيا يعني الشعب بأسره، وإذا كانت التربية هي عملية تنمية جلميع جوانب 

وأبعاد شخصية الطفل إلى أقصى درجة تسمح بها قدراته واستعداداته، فإن التنشئة السياسية 

ه الشامل والكامل املتزن؛ ليصبح في املستقبل مواطًنا  للطفل تعدُّ إحدى هذه اجلوانب الالزمة لنموِّ

صاحًلا سعيًدا في نفسه، نافًعا لها وألهله وملجتمعه وأمته.

إن التنشئة السياسية في مرحلة الطفولة هي عماد التربية السياسية لألفراد واملجتمع الذي 

يحقق في بث "التأييد املنتشر" للقيم السياسية التي يتبناها النظام القائم في نفوس الصغار. 

وعليه ميكن القول بأن عملية التنشئة السياسية في مرحلة الطفولة، هي أداة جوهرية في حتقق 

إجماع سياسي واسع بني املواطنني على اختالف انتماءاتهم الطبقية.
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األدوات  دعم  هي  لألطفال  السياسية  التنشئة  في  ُتسهم  والتي  جًدا  املهمة  األمور  ومن 

واملجالت  اإلنسان،  وحقوق  املدنية  التربية  كتب  مثل  لديهم؛  املألوفة  الوسائط  وكذلك  والوسائل 

الدورية التي تكرس فكرة املُواَطنة وحتفز على املشاركة، وشرائط السينما والڤيديو التي تدعو 

األغراض  تؤدي  جذابة  لكن  مألوفة  غير  ووسائل  أدوات  عن  البحث  وكذلك  األغراض؛  لنفس 

نفسها؛ مثل البرامج التلفزيونية للتربية املدنية والتنشئة السياسية لألطفال، والندوات واملؤمترات 

ذلك  ويشمل  التاريخية،  املعارك  مثل  لألطفال  السياسية  الكمـپيوتر  وألعاب  لألطفال  السياسية 

تشجيع األندية الرياضية ومراكز الشباب على إدخال بند التثقيف السياسي للطفولة في برامجها؛ 

ات  ومقرَّ للبرملان،  )مثاًل  السياسي،  الطاَبع  ذات  املدرسية  واملعسكرات  الرحالت  تنظيم  وكذلك 

ومتاحف(. وبيوت  األحزاب 

التنشئة بشكٍل عام هي عملية تفاعلية يتم خاللها اكتساب قيم املجتمع وثقافته، وهي تدريجية 

ومستمدة من التجارب واخلبرات التي حتدث في مرحلة الطفولة، وهي مستمرة فال تتوقف عند 

عمٍر معنٍي وتنتقل من جيٍل آلخر، ومعها تتشكل شخصية الفرد ويكتسب لغته وسلوكه.

الالزمة  واملهارات  املعارف  اكتساب  عملية  بأنها  السياسية  التنشئة  تعريف  ميكن  وعليه، 

الستيعاب واقع املجتمع وأهدافه وقيمه، وتعزيز روح االنتماء والوالء للوطن والقيادة، واإلحساس 

باملسئولية االجتماعية جتاه املجتمع وقضاياه، وتعريف الطفل بحقوقه وواجباته، وطبيعة عالقته 

مبؤسسات الدولة وأفراد املجتمع؛ لدمجه في املجتمع بشكٍل يضمن مشاركته في بناء مستقبل 

وطنه.

هناك العديد من التعريفات اخلاصة بالتنشئة السياسية تنطلق كلها من الواقع السياسي 

في املجتمعات؛ وكذلك من التطلُّعات الفكرية حول دور املواطن ومشاركته اإليجابية في مجتمعه 

السياسي.

ويجدر بنا أن نوضح أهم التعريفات للتنشئة السياسية، أذكر منها:

نظام  كل  ولدى  وتتغير.  السياسية  الثقافة  بها  ل  تتشكَّ التي  "العملية  بأنها  أملوند  فها  ُيعرِّ

ة التنشئة السياسية وتلقن املبادئ السياسية، التي حتتوي على  ة تنفذ َمهمَّ سياسي هياكل ُمهمَّ

مًعا". وللنخب  للمواطنني  السياسية  املهارات  وتوجيه  سياسية  قيم 

التدريب  أو  السياسي  النظام  من  تشمله  مبا  سياسية  عملية  "هي  بقوله:  دنيس  فها  ويعرِّ

على املُواَطنة، فهي محاولة تدفع الناس على فعل ما يريده النظام من القيم واملعايير واملعلومات 
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واملهارات التي تعدُّ مرغوبة ونافعة في ذلك املجتمع، وهي بذلك ميكن أن تعدَّ عملية تنموية الكتساب 

املعتقدات وامليول السياسية على مدى العمر. كما ميكن اعتبارها وسيلًة إلضفاء الشرعية على 

التباين في توزيع القوة في املجتمع". ويذهب دينيس في حديثه عن التنشئة السياسية فيقول: 

القائمة.  املؤسسات  تؤيد  التي  عات  والتوقُّ القَيم  إدخال  عملية  وهي  إدراكي.  تعليم  عملية  "هي 

وهي االكتساب التدريجي ألي قيم كما أنها وسيلة إضفاء الشرعية على سيطرة النخبة أو نظام 

اجتماعي".

القَيم واملعتقدات  ُتعنى بغرس  بأنها  التنشئة السياسية ببساطة شديدة  كما ميكن تعريف 

واالجتاهات السياسية في اجليل األحدث على أيدي اجليل السابق، وذلك عبر مؤسسات عديدة. 

نة  فها بأنها العملية التي تنتقل من خاللها القيم واملعتقدات والعواطف املُكوِّ كذلك ميكن أن نعرِّ

للثقافة السياسية بنجاٍح إلى األجيال املتعاقبة، مبتدئًة في مرحلة الطفولة املبكرة ومستمرة مدى 

احلياة.

اكتسابهم  املجتمع عن طريق  في  للمشاركة  األطفال  إعداد  السياسية  بالتنشئة  فاملقصود 

املجتمع. في  السياسية  املشاركة  لتنمية  الالزمة  واملهارات  املعارف 

التعريف بالتنشئة السياسية
هناك العديد من التعريفات اخلاصة بالتنشئة السياسية تنطلق كلها من الواقع السياسي 

في املجتمعات؛ وكذلك من التطلُّعات الفكرية حول دور املواطن ومشاركته اإليجابية في مجتمعه 

السياسي.

هي أداة لتطوير ودعم النظام الدراسي كما يقول چـاك دينيس، أي أن النظام يلجأ إلى 

التنشئة السياسية من أجل تربية املواطنني لتحقيق االستقرار وقبول النظام والثقة في القيادة. 

وهكذا يتسع مفهوم التنشئة السياسية ليشمل مفهوم السلطة واحلكم وعالقة احلاكم باحملكومني 

واحلقوق والواجبات بني األفراد والدولة، وعالقة الفرد مبؤسسات وأفراد املجتمع وقدرته على 

فهم ذلك كله.

يتضح مما قدمناه أن التنشئة السياسية للطفل هي عملية متصلة متواصلة تبدأ من مرحلة 

الطفولة وتستمر فيما بعد ذلك.

بة تشمل جوانب معرفية ووجدانية وقيمية، وفي إطارها يتم  والتنشئة السياسية عملية مركَّ
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إكساب الفرد الشعور بالُهويَّة القوميَّة واألفكار السياسية العامة وطرق صنع القرار السياسي 

في املجتمع.

وبالرغم من وجود اختالفات وفروق نسبية في مفهوم القَيم بصفة عامة والقيم السياسية 

بصفة خاصة من مجتمع إلى مجتمع ومن وقت آلخر، بل ومن طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى 

يعترف  ومعروفة  مطلقة  لقيم  رئيسة  خطوًطا  هناك  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  نفسه  املجتمع  في 

بها املجتمع في ضوء ما يراه من أفكار ومعتقدات… واجلماهير ال شأن لها. وهذه هي مشكلة 

الالتينية. وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  في  النامية  املجتمعات 

أما في املجتمعات الدميقراطية؛ فتعني التنشئة السياسية إعداد الناشئة للتفكير احُلر حول 

ماتها، وحول العوامل املؤثرة في املؤسسات أو املؤثرة في املجتمع عن طريق  ماهية السلطة وُمقوِّ

املؤسسات.

وُيترجم ذلك في املدارس في احلوار واإلقناع احُلّر وليس التلقني والقهر. وتشمل اخلبرات 

ة لتنمية قدرات اإلنسان من أجل املبادرة والقيام بالتغيير، وإكساب خبرات تعزيز التفكير  املُعدَّ

النقدي واالستقاللي الكفء وتكييف املجتمع ليالئم حاجات الفرد. في هذا اإلطار وحوله تدور 

معظم التعريفات العربية واألجنبية ملفهوم التنشئة السياسية. حيث تتفق جميعها على شموليتها 

واملشاركة الواسعة فيها من مؤسسات املجتمع وعلى ضرورتها، بوصفها اإلطار الذي يضمن 

للفرد فهًما ووعًيا للمفاهيم السياسية وإدراًكا ملا يراه املجتمع من سلوك مقبول حيالها.

الرتبية وأصولها السياسية:
إن عملية التربية ال تتم في فراغ أو مبعزل عن املجتمع، وإمنا جتري في سياق معني له 

ماته وخصائصه اإليديولوچية والثقافية والسياسية واالقتصادية. وملا كانت العملية التربوية  ُمقوِّ

ُتعنى في بعض جوانبها بإعداد النشء للقيام بأدوارهم اإليجابية اخلالقة في املجتمع حاضًرا 

بتطبيع  ُتعنى  أن  الرسمية  وغير  الرسمية  التنشئة  على مؤسسات  لزاًما  فقد أصبح  ومستقباًل؛ 

النشء والشباب، في إطار اخلصائص العامة والتوجهات اإليديولوچية والسياسية التي يتبناها 

واألفكار  والقَيم واالجتاهات  والطموحات  اآلمال  قدٌر من  لديها  أجيال  املجتمع؛ ضماًنا إلعداد 

املشتركة تنتمي لوطنها وتعتز به. وتتم بالتكيُّف والتوافق مع مجتمعها، وتتمتع في الوقت ذاته 

ات العصر وتتمثلها وتفيد منها في تطوير نفسها ومجتمعها.  باملقدرة على التعامل مع ُمستجدَّ
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واجلدير بالذكر أن عمليات االختبار والتدريب والتخطيط التربوي وتوزيع املعلمني على نوعيات 

مختلفة من التعليم، إمنا يرجع إلى تأثير النواحي السياسية على النظم التعليمية، وإلى أسلوب 

اتخاذ القرارات في املجتمع. وإن مدى استقرار جوانب العمل املدرسي منهًجا وممارسًة يعد 

أم  توافًقا واستقراًرا  أكان  املجتمع، سواء  القائمة في  السياسية  يدور في احلياة  ملا  انعكاًسا 

واضطراًبا. وتسلًطا  فوضى 

دات األساسية لطبيعة الفلسفة التربوية  وهكذا فإن األصول السياسية للتربية تعد من احمُلدِّ

السائدة في مجتمٍع ما، حيث حتدد هذه األصول كون التعليم حًقا مجانًيا لكل مواطن تلتزم الدولة 

بكفالته، أم كونه مجرد ميزة اجتماعية تتمتع بها قلة قادرة على دفع مصروفاته الباهظة.

وتؤكد السياسة التعليمية الراهنة على ضرورة نشر التعليم على أوسع نطاق ممكن، باعتباره 

ولتكوين شخصية  وترسيخها،  الدميقراطية  مبادئ  وكوسيلة إلرساء  مواطن  لكل  أساسًيا  حًقا 

دميقراطية واعية باملصلحة العامة وحريصة عليها.

الهدف من التنشئة السياسية للطفل:
تهدف التنشئة السياسية للطفل إلى مساعدته على استيعاب واقع املجتمع وفلسفته وأهدافه؛ 

أو صدام، هذا من  تعارض  املجتمع أي  قيم  بينه وبني  ليس  الطفل مواطًنا صاحًلا  لكي يشبَّ 

ناحية، ومن ناحيٍة أخرى تهدف التنشئة السياسية لتنمية عاطفة املعايشة وروح االنتماء والوالء 

للوطن، وتهيئة عقلية الطفل كي يكون قادًرا على مواجهة الغزو الثقافي والفكري، الذي يصل عن 

طريق البث املباشر ملختلف محطات اإلرسال التلفزيوني في العالم. خاصًة وبقدوم القرن احلادي 

املتعددة  املعرفة  ميدان  في  الهائل  العلمي  التقدم  من  املزيد  لنا  يحمل  ال شك  فإنه  والعشرين، 

والتقدم العلمي.

العمليات التي يمر بها الطفل أثناء نموه السياسي: 
1-  عملية التسييس: وهي تشير إلى تعليم األطفال حقيقة وجود سلطة خارجية للكبار، سواء في 

األسرة أم املدرسة بسرعة فائقة.

ْخَصنة: وهي تشير إلى وعي األطفال بالسلطة السياسية ممثلًة في الشخصيات  2-  عملية الشَّ

القيادية )رئيس الدولة - رجال الشرطة - غيرهم(.

3-  عملية املثالية: وهي تشير إلى وجود نزعة مميزة لدى األطفال في صبغ قيادات السلطة 
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مثالية.  بصبغة  الوطنية  والزعامات  الرئيس  وخاصة  السياسية؛ 

ل األطفال إلى مفهوم السياسة )سلطة األشخاص( وإلى  4-  عملية املَْأَسسة: وهي تشير إلى حتوُّ

نقل اخلصائص املثالية من الشخصيات القيادية إلى املؤسسات السياسية.

التهيئة العقلية  كل هذه العمليات األربع السالفة الذكر توضح أن األطفال الصغار لديهم 

السياسية. التربية  واجتاهات  قَيم  يكتسبوا  كي  والنفسية 

أردُت أن أقدم لهذا املوضوع - التنشئة السياسية للطفل - فلزاًما عليَّ أن أوضح أهمية 

التنشئة من خالل عرٍض الهتمام دول العالم بهذه القضية أواًل.

املالئمة  الظروف  بتوفير  فترة طويلة  منذ  العالم  دول  فاهتمت  فكرهم جميًعا.  حيث شغلت 

أمام األطفال؛ ليمكنهم النمو في إطاٍر يسمح لهم بالنضج وتوسيع مداركهم؛ مما يهيِّئهم لتنشئة 

سليمة. سياسية 

ونصَّ اإلعالن العاملي حلقوق الطفل في فقرته الثانية لبقاء الطفل وحمايته ومنائه، على أن 

األطفال أبرياء وضعفاء ويعتمدون على غيرهم، وهم أيًضا محبُّون لالستطالع ونشطاء، ومفعمون 

باألمل. فمن حقهم علينا أن نوفر لهم الوسائل للتمتع بأوقاتهم في جوٍّ من املرح والسالم، وأن 

نوجههم نحو االنسجام والتعاون، وأن نساعدهم على النضج من خالل توسيع مداركهم وإكسابهم 

خبرات جديدة. كما تنص خطة العمل لتنفيذ اإلعالن العاملي لبقاء الطفل في مادته الثانية على أنه 

ينبغي أن يصبح إحراز التقدم من أجل األطفال غايًة رئيسًة للتنمية الوطنية الشاملة. كما ينبغي 

أن يشكل هذا التقدم جزًءا ال يتجزأ من االستراتيـچية اإلمنائية الدولية لعقد األمم املتحدة الرابع.

ونصت اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بالتعليم، على أن توافق الدول األطراف أن يكون 

تعليم الطفل موجًها نحو:

1-  تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.

سة في ميثاق األمم املتحدة. 2-  تنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات واملبادئ املُكرَّ

3-  تنمية احترام ذوي الطفل وُهويَّته وثقافته ولغته وقيمه اخلاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 

يعيش فيه، والبلد الذي نشأ فيه في األصل واحلضارات املختلفة عن حضارته.

والتسامح  والسلم  التفاهم  بروح  مجتمٍع حيٍّ  في  املسئولية  تستشعُر  الطفل حلياٍة  إعداد    -4

والدينية واألشخاص  الوطنية  الشعوب واجلماعات  والصداقة بني  واملساواة بني اجلنسني، 

األصليني. السكان  إلى  ينتمون  الذين 
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فال شك أن مراعاة تلك املبادئ في تربية الطفل ُيهيِّئه للنضج والتكامل، وهي بال شك ُأُسس 

ضرورية لتنشئة سياسية تتناسب مع العصر وحتدياته. 

وتعزيز  الوطنية  الوحدة  رأب صدع  في  كبيرة  بصورة  مهمة  لألطفال  السياسية  والتنشئة 

الهوية الوطنية. وقد ازداد االهتمام في العقود األخيرة مبوضوع التنشئة السياسية كأحد أبعاد 

دراسة النظام السياسي في املجتمع.

ف كّل من نورمان أولر، وتشارلز ماجنتون، التنشئة السياسية بأنها: عملية تعلُّم القيم  ويعرِّ

األسرة  من خالل  السياسي،  املغزى  ذات  االجتماعية  واألمناط  والقيم  السياسية،  واالجتاهات 

واملدرسة والتفاعل مع احلكومة واملواقف السياسية املختلفة.

التنشئة  عملية  من  كجزء  السياسية  التنشئة  إن  القول:  ميكن  التعريف،  هذا  ضوء  وفي 

العملية  هذه  أن  وباعتبار  واحد.  بأسلوب  أو  واحد  بوجه  تتم  أن  ميكن  ال  لألفراد  االجتماعية 

من  يأخذ  ذلك  أثناء  الفرد  فإن  معه حتى مماته،  وتستمر  والدته  منذ  الفرد  مع  تبدأ  التنشيئية 

ولكنها في  التنشئة،  وأدواتها في  قد تختلف في أساليبها  التي  القنوات  املصادر ويستقي من 

النهاية تتجه نحو هدف واحد، وهو إما تنشئة الفرد تنشئًة اجتماعيًة وسياسيًة يكون من خاللها 

عضًوا فاعاًل في املجتمع الذي يعيش فيه، أو تنشئته تنشئًة سلبيًة يكون فيها عبًئا على املجتمع 

النقيضني. الطرفني  أو درجة ما بني 

لية والثانوية، يتركز  وتضطلع بعملية التنشئة السياسية مختلُف مؤسسات املجتمع املدني األوَّ

السياسية،  واألحزاب  كاألصدقاء،  املجتمع  وأفراد  واملدرسة،  كاألسرة،  بعضها  على  االهتمام 

ووسائل اإلعالم... إلخ. فاإلنسان في مراحل حياته يعايش مؤسساٍت كثيرًة في املجتمع بعضها 

مفروض عليه كاألسرة أو املدرسة مثاًل، وبعضها اآلخر ينضم إليه طوًعا من دون فرض ومن 

كل هذه املؤسسات يتلقى خبراٍت وقيًما واجتاهاٍت ومبادئ يختزنها في ذاكرته ووجدانه؛ لُتسهم 

بطريق مباشر أو غير مباشر في حتديد مواقفه وسلوكياته في املستقبل. ففي داخل األسرة يبدأ 

الفرد باكتساب توجهات ومعتقدات تكون سائدة لدى اجلماعة.

إذ تتبلور لديه املشاعر واألحساسيس والطباع وتتكون شخصيته، وتبدأ تتعزز وتتكون لديه 

املشاعر السياسية والثقافية، وهذا بطريق مباشر أو غير مباشر، في حتديد مواقفه وسلوكياته 

في املستقبل. ففي داخل األسرة يبدأ الفرد باكتساب االجتاهات واملدركات واملعتقدات السائدة 

لدى أفراد اجلماعة. إذ يبدأ بتكوين املشاعر واألحاسيس والطباع وتبدأ شخصيته تتبلور وتتكون 
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فتصرفاته  األبد،  إلى  معه  تستمر  التي  الثقافية  والتوجهات  القيم  بداخله  وتترسخ  تتعزز  وتبدأ 

عندما يصبح في مفهوم »التنشئة السياسية« هي في احلقيقة انعكاس ملا اكتسبه من أسرته وهو 

صغير؛ وبالتالي فإن تصرفاته حيال احمليط السياسي الذي يعيش فيه من مشاركة أو معارضة 

أو قبول أو رفض هي انعكاس ملا تعلمه وتربَّى عليه في أسرته، فاألسرة متثل أول منط للسلطة 

الذي يعايشه الطفل بحيث تؤثر طريقة ممارستها على قيمه واجتاهاته وسلوكه؛ وخصوًصا في 

مجتمعاتنا العربية التي تلعب األسرة فيها دوًرا فاعاًل ورئيًسا.

حتتل التنشئة السياسية مكانًة مهمًة بني أدوات ووظائف املجتمع والنظام السياسي. ومن 

االندماج  روح  وترسيخ  الوطنية  الوحدة  بدعم  قيامها  السياسية  التنشئة  ات  َمهمَّ وأسَمى  أهم 

واألديان.  واألعراق  اللغات  في  الواضح  التباين  ذات  الدول  في  يتآكل  ما  غالًبا  الذي  القومي، 

والطائفي،  واإليديولوچـي  العرقي  التباين  الدولة ذات  الصحيحة في  السياسية  التنشئة  فوجود 

ُيسهم بصورة كبيرة في رأب صدع الوحدة الوطنية وتعزيز الُهويَّة الوطنية. وقد ازداد االهتمام 

في العقود األخيرة مبوضوع التنشئة السياسية كأحد أبعاد دراسة النظام السياسي في املجتمع.

إذ تعدُّ األسرة احلاضنة األولى والرئيسة للفرد حتى بعد أن يكبر وتتكون شخصيته، فإنه 

يبقى ملتصًقا بها منتمًيا إليها يتعلم منها أكبر قدر ممكن من الثقافة والقيم واملعارف والعادات، 

إلى درجة أن بعض الباحثني يجدون أن األسرة في حياة الفرد العربي لها تأثير أكبر من الدولة 

الدينية  واملؤسسة  التعليمية  كاملؤسسة  للتنشئة  األخرى  الوسائل  على  تتفوق  وأنها  واملجتمع، 

والرفاق ووسائل اإلعالم.
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الطفل العربي يف ظل الحروب والنزاعات املسلحة 

األسباب واألضرار والحماية

د. محمد محمود العطـار  *

مقدمــة: 
العصور،  مر  وعلى  املجتمعات  مختلف  في  والتطور  التنمية  أساس  البشرية  القوى  متثل 

حيث يعد اإلنسان أغلى ما متتلكه املجتمعات اإلنسانية متقدمة أو نامية ملا يقوم به من دور في 

تطويرها وحتديثها؛ ولذلك فال ُبدَّ من االهتمام باستثماره، فالتنمية البشرية هدٌف أساٌس للتنمية 

ويعد  املستقبل،  البعيد فهم جيل  املدى  املجتمع على  الثروة في  املتكاملة، واألطفال هم مصدر 

االهتمام بهم ورعايتهم من الضروريات األساسية خللق جيل منتج قادر على العطاء )العطار، 

ص145(. 2006م، 

ولقد اهتم العالم بالطفل؛ فنجده قد خصص يوًما لالحتفال بالطفل وصدر إعالن الطفل الذي 

ُاعُتبر اعتراًفا من املهتمني بشئون الطفولة بأن للطفل حاجاٍت أساسية خاصة به؛ منها حقه في 

احلياة، وفي أن ينعم بطفولته، وحقه أن يعيش في جوٍّ تسوده احملبة، والتفاهم لتكون له شخصية 

سويَّة، وحقه في أن يحظى بالوقاية املناسبة كي ينشأ نشأة طبيعية بدنًيا واجتماعًيا وروحًيا. 

تعرضه  حالة  في  للطفل  مادي  تعويض  بدفع  املتقدمة  الدول  في  املؤسسات  بعض  وتقوم 

للحوادث واإلصابات، وإذا كان هذا هو احلال في الدول املتقدمة، فما التعويض الذي سيحصل 

عليه أطفالنا في فلسطني والعراق ولبنان واليمن والسودان وسوريا..؟! هؤالء األطفال الذين ُوِلدوا 

في جوٍّ يسوده الظلم والقهر وعدم األمان، فأطفالنا في فلسطني ال ميلكون إال احلجارة من أجل 

الدفاع عن وطنهم وفي املقابل يجدون رصاص األعداء )العطار، 2003م، ص121(.

وتشكل احلروب والنزاعات املسلحة خطًرا كبيًرا على األطفال، فهي حترم األطفال من حقهم 

* أستاذ رياض األطفال املساعد - كلية التربية - جامعة الباحة- السعودية.
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الطبيعى في العيش في أمان، وحترمهم من طفولتهم، كما حترمهم من ذويهـم وبيوتهم وتعرض 

حياتهم للخطر.

ولقد أصبحت احلروب والنزاعات املسلحة أمًرا مخيًفا في العالم العربي؛ خاصة في ظل 

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية؛ وخاصة فلسطني. وكذلك في ظل االحتالل األمريكي - 

البريطاني للعراق والذي يعد بحق ُأمَّ الكوارث بالنسبة إلى كل العرب وليس بالنسبة إلى أطفال 

شهر  في  حدث  وما  لبنان  على  بالتعدي  مؤخًرا  إسرائيل  به  قامت  ما  وكذلك  وحدهم؛  العراق 

يوليو 2006، حيث كان العالم على موعٍد مع مجزرة "قانا" الثانية التي راح ضحيتها أكثر من 

60 شهيًدا من األطفال والنساء والشيوخ، حيث كانوا نياًما في منزٍل جلئوا إليه بعد أن هدمت 

إسرائيل منازلهم وشردتهم )مجلة نصف الدنيا، 2006م، ص4(. 

واليمن  ولبنان  والعراق  فلسطني  في  لألطفال  يحدث  وما  املسلحة  والنزاعات  احلروب  إن 

والسودان وسوريا، يضع الضمير اإلنسانى وجًها لوجه أمام مسئوليته األخالقية.. فكيف يقبل 

الضمير اإلنساني القذائف التي تنهمر في عشوائية على املدنيني الُعْزل، لتحصد أرواح األبرياء 

وتدفن حتت األنقاض عشرات اجلثث ألطفال ونساء وشيوخ، فاألطفال هم أول ضحايا احلروب 

التي تدور رحاها في العالم، وكثيًرا ما يتم استهدافهم من خالل استغاللهم.

النزاعات املسلحة.. األرقام واإلحصاءات: 
أشار إحصاٌء إلى أن البشرية شهدت منذ عام 1496 ق. م.، وحتى عام 1861  ميالدية 227 

سنة من السالم، في مقابل 1,130 سنة من احلروب على مدار فترة زمنية طولها 3,357 عاًما، 

وإذا مت مد تلك الفترة الزمنية حتى نهاية احلرب العاملية الثانية ميكن القول بأن البشرية شهدت 

14,531 حرًبا مبعدل 2.6135 حرًبا كل عام )يوسف، 2002م، ص159(. 

وفي الفترة من 1989 حتى عام 2000، كان هناك 111 نزاًعا مسلًحا في 74 موقًعا حول 

نزاًعا عام 1989(  النزاعات طبًقا حلدتها، فبعضها صغير )15  العالم، ويصنف اخلبراء هذه 

ارتفع إلى 23 عام 1992 وانخفض إلى 9 عام 2000، أما النزاعات التي ميكن وصفها بأنها 

وصلت إلى مرحلة احلرب، فقد بلغ عددها 18 عام 1989 انخفضت إلى 12 عام 2000، وبالنسبة 

الفترة إلى 111 نزاًعا انخفضت إلى 47 عام  النزاعات فقد وصل عددها في هذه  إلى جميع 

1989، انخفضت إلى 33 نزاًعا عام2000  )السعدي، 1995م، ص132(.
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األطفال  أن  "اليونيسيف"  الطفولة  لرعاية  املتحدة  األمم  لصندوق  السنوى  التقرير  ويؤكد 

أصبحوا وقوًدا للحروب في أكثر من )30( نزاًعا مسلًحا شهده العالم في أفريقيا وحدها منذ 

عام 1970؛ نتيجة القصف واأللغام املضادة لألفراد وعمليات جتنيد األطفال، بينما تشير تقارير 

ورشة العمل التي ينظمها املركز اإلقليمي لألمن اإلنساني باملعهد الدبلوماسي في األردن في 26 

أغسطس، إلى إنه خالل الـ 15 عاًما املاضية ُقتل أكثر من مليوَنْي طفٍل في نزاعات مسلحة في 

العالم، كما ُأصيب قرابة ستة ماليني آخرين، بعضهم كانت إصابته بالغة، وبعضهم عانى إعاقاٍت 

اء هذه النزاعات واحلروب  دائمة. وهناك عشرة آالف طفل تعرضوا لألذى النفسي والرعب من جرَّ

)مجلة املرأة اليوم، 2003م، ص33(.

ولقد حتققت األمم املتحدة من وقوع ما يزيد على 21,000 من االنتهاكات اجلسمية حلقوق 

األطفال في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017م، فاألزمات التي تشهدها اليمن وسوريا وجنوب 

كما  منها،  التحقق  أمكن  التي  اجلسمية  االنتهاكات  عدد  في  زيادة خطيرة  إلى  أدت  السودان 

تعرض أكثر من 10,000 طفل للقتل أو التشويه في عام 2017م، وقد ازدادت الضحايا بشكل 

كبير في العراق، بينما ظلت مرتفعًة بشكٍل غير مقبول في سوريا.

https://undocs.org.ar/s

وفي اليمن، وثقت األمم املتحدة أن 1,427 طفاًل ُقتلوا أو ُشوهوا في هجمات، منها هجوم ال 

ميكن قبوله على حافلة مدرسية في صعدة. كما تعرضت املدارس واملستشفيات لهجمات متكررة 

أو اسُتخدمت ألغراض عسكرية؛ مما حرم األطفال من حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية. 

وهذا يزيد من تأجج األزمة في بلٍد ميوت فيه كل )10( دقائق طفل بسبب أمراض ميكن الوقاية 

.https://www.unicef.org/s منها، ويعاني 400 ألف طفل سوَء التغذية احلاد الوخيم

إن احلروب والنزاعات املسلحة تنتهك جميع حقوق الطفل مبا فيها احلق في احلياة، واحلق 

في الوجود ضمن عائلة ومجتمع، واحلق في الصحة واحلق في النمّو، واحلق في الرعاية واحلماية. 

ظاهرة الحرب.. التعريف واملفهوم: 
في  فاحلرب  املختلفة:  القواميس  في  احلرب  ذكر  وورد  فئتني.  بني  القتال  هي  لغًة  احلرب 

"املَْوِرد" تعني حالة احلرب أو فن احلرب، وهي تعني العداء واخلصام والتصاُرع. وفي قاموس 

"أكسفورد" تعني كلمة احلرب War التحاُرب، وجاء حرب بال هوادة Knife to the War أي 
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حرب شعواء اشتدَّ وطيُسها. وفي قواميس أخرى تعادل كلمة war كلمة figth و battle وكلها 

على وجه التقريب تعطي املفهوم نفسه. وجاء في "املوسوعة العربية العاملية" )1996( أن احلرب 

هي صراع بني مجموعتني كبيرتني تسعى إحداهما لتدمير األخرى.

ويؤكد البعض أن احلرب مبفهومها املعاصر - نظًرا خلطورتها القصوى - باتت مرفوضة، 

ألنها شر مطلق يجب االمتناع عنه. وقد نادت قلة من املفكرين املُصلحني في قـروٍن خلت بوقف 

أنها عمل  على  إلى احلرب  ينظرون  والسياسيون  العسكريون  القادة  كان  فيما  ونبذها،  احلرب 

سياسي بوسائل مختلفة؛ أي مبعنى أنها عمل مشروع، أما اليوم فُيجمع الناس على أن احلرب 

أمر يجب عدم االقتراب منه، حتى ولو كانت عادة. واجلدير بالذكر أنه حتى املنافقون من الساسة 

ون عن التغني مبنافع السالم واألمن ومهاجمة العسكريني واملتهورين، الذين ال  والقياديني ال ينفكُّ

يترددون في خوض غمار احلرب. 

ويرى "كنسي رايت" )Quincy Wrigth(، الذي يهتم باملظهر التشريعي للحرب، أن احلرب 

بينها  النزاع  أن حتلَّ  متعادية،  جماعات  عدة  أو  يتيح جلماعتني،  الذي  القانوني  األساس  هي 

بقواتها املسلحة. أما " كلوڤتز" )Clouvtz(؛ فيذكر أن احلرب عمل من أعمال العنف يهدف إلى 

إرغام اخَلْصم على تنفيذ إرادة اآلخر. ويرى آخرون مثل "مارتني" )Martin( أن احلرب عبارة عن 

 )von Pogulslawaski( "صراع بني الناس أو بني دول مستقلة، ويعرف "فون بـوجلسيالچسكي

احلرب بأنها املعركة التي تشنُّها جماعة معينة من الرجال أو القبائل أو األمم أو الشعوب أو 

ف "لوجريت" )Legorgette( احلرب بأنها: حالة من  الدول ضد جماعة مماثلة أو شبيهة لها. وُيعرِّ

الصراع العنيف الذي يقوم بني جماعتني أو عدة جماعات من أفراٍد ينتمون إلى النوع نفسه بناًء 

على رغبتهم أو إرادتهم. واقترح "توماس بالس" وزمالؤه في كتابهم "العنف واإلنسان" تعريًفا 

آخر يقول: إن احلرب صراع مسلح ودموي بني جماعات منظمة، وهي صورة من صور العنف 

لها خاصية أساسية، هي أنها منهجية ومنظمة بالنسبة إلى اجلماعات التي تقوم بها، وبالنسبة 

إلى الطرق التي يديرونها بها، وهي قواعد تتغير وتتبدل تبًعا لألماكن والعصور، وتكمن خاصيتها 

األخيرة في كونها دامية؛ إذ إنه عندما ال تؤدي احلرب إلى تدمير حياة البشر ال تعدو أن تكون 

نزاًعا أو تبادَل تهديدات )سلطان، 2006م، ص ص26، 27(.

أسباب الحروب والنزاعات املسلحة: 
احلروب والنزاعات املسلحة قبل ظهور النظام الدولي اجلديد تعود إلى أسباب متعددة؛ منها 
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د مراكز الوالء وتنازعها داخل الكثير من الدول احلديثة العهد باالستقالل، وإلى عوامل قبلية  تعدُّ

أو عنصرية أو طبقية معينة مما ينتج عنه غياب االتفاق القومي، وانقسام املجتمع على نفسه، وهذا 

األمر ميكن أن يتطور فيه الصراع في اجتاه االقتتال بوسائل العنف املسلح، ويضاف إلى هذا 

خ األمناط التقليدية  عوامل الضغوط الناجتة من عملية حتديث هذه املجتمعات؛ مما يؤدي إلى تفسُّ

وفي الوقت نفسه بروز قوى تقاوم التغيير والتحديث، ومن هنا ينشب الصراع، ويشتد بني القوى 

اجلديدة التي حتاول أن تنسفه من جذوره، أو أن حتدث فيه، أو على األقل، تغير تغييًرا راديكالًيا 

في املعاملة مسايرًة ملنطق التطور، وجتاوًبا مع مقتضياته، كما ميكن للصراع الداخلي أن ينفجر 

بسبب تفاعالت سياسية أو اجتماعية معينة، أو بسبب ضغط بعض املواقف املصيرية على القوى 

واألطراف في تلك الصراعات )الهيتي، 2003م، ص ص413، 135(. 

ومع أن األسباب ال زالت عوامل للحروب والنزاعات املسلحة، إال أن الوضع الدولي اجلديد، 

وظاهرة العوملة، وما رافقها من تعديات قد آلت إلى ارتباٍك في سالم الوالءات، وزيادة في التطرف 

والتعصب، وانحسار الفكر السياسي املستنير، ثم إلى ازدياد مشكلة النزاعات املسلحة، واشتداد 

أوزارها )مرسي 1، 2005م، ص49(.

ومع أن كثيًرا من ُصنَّاع احلروب والنزاعات هم ضحايا أيًضا في النهاية، إال أن الضحايا 

وسط  في  أنفسهم  يجدون  الذين  ومجمل  ساحاتها،  إلى  ُيساقون  الذين  مجمل  هم  احلقيقيني 

املعارك، ومجمل الذين تدفع بهم القوى إلى النيران التي تصيب حتى أولئك الذين ليس لهم أي 

بالنزاع، مَبْن فيهم َسَكنة أكواخ الصفيح، الذين يحزُّ الفقر واملرض برقابهم، بل تصيب  شأن 

النيران األطفال الذين ال يفهمون للنزاعات سبًبا، وال يدركون لها مبرًرا.

الطفل والحروب: 
كانوا  أنهم  إال  البشري،  التاريخ  على  بجديد  ليس  أمر  احلروب  في  األطفال  مشاركة  إن 

التطورات  أنه من  غير  لطبول احلرب،  كقارعني  بأعمال مساعدة  القيام  عبر  قبل  يشاركون من 

املؤسفة التي شهدتها السنوات األخيرة زيادة استخدام األطفال كمقاتلني. وقد شارك األطفال 

حديًثا في احلروب في 25 بلًدا. وتشير التقديرات إلى أن عدد اجلنود األطفال بلغ عام 1988 

فقط نحو 200 ألف طفل، وميكن القول بأن هناك ازدياًدا مستمًرا ملشاركة األطفال في احلروب، 

وذلك على الرغم من اجلهود املبذولة في هذا اإلطار. 
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ويعود جانٌب كبيٌر من االستخدام املتزايد لألطفال كمقاتلني إلى انتشار األسلحة اخلفيفة 

كالبنادق؛ إذ تتسم هذه األسلحة بسهولة استعمالها ورخص ثمنها وتوافرها على نطاق واسع، 

فعلى سبيل املثال ميكن شراء بندقية آلية في أوغندا مبا يعادل ثمن دجاجة، وفي كينيا بسعر 

رأس من املاعز، عالوة على ذلك فإن األطفال اجلنود يتمتعون مبيزاٍت أخرى؛ منها أنه يسُهل 

تخويفهم وتهديدهم بحيث ينفذون ما يطلب منهم أًيا ما كان، كما أن احتمال فرارهم من ساحة 

القتال أقل منه بني اجلنود البالغني، وإضافة إلى ذلك فإنهم ال يطلبون رواتب. كما ميكن تشغيلهم 

في األوقات الهادئة نسبًيا في املخيم في أعمال الطبخ وحمل املاء. وغالًبا ما يكون األطفال اجلنود 

للمعارك، فخالل احلرب اإليرانية العراقية مت إرسال األطفال اجلنود على شكل موجات  وقوًدا 

إلى ساحة القتال عبر حقول األلغام. ومن ناحية أخرى، فإن انخراط بعض األطفال في صفوف 

املمتدة  الصراعات  ففي  والعيش،  للبقاء  الوحيدة  الطريقة  األحوال  بعض  في  يكون  قد  اجليش 

املمتدة،  العائلة  أو  كالقبيلة  االجتماعية  الوحدات  وتفتت  تفكك وتشتت األسر  عنها  ينجم  والتي 

تكون الوحدة العسكرية بالنسبة إلى الطفل مبثابة أسرة بديلة )قاعود وعبد القدوس وعبد اخلالق، 

1999م، ص12(. 

إن احلرب تسبب الصدمات أو على األقل تزعزع احلياة اليومية، وهي على األرجح انتهاك 

حلقوق األطفال.

الطفولة العربية خلف األسوار: 
األطفال من أكثر الفئات تضرًرا باحلروب وذلك من أوجه عديدة. فإغالق املدارس واملستشفيات 

وإتالف احملاصيل ينعكس سلًبا على النمو السوّي لألطفال. وُيجرى في الوقت احلاضر استخدام 

األطفال للقتال في احلروب. 

ولقد تسببت احلروب في قتل أعداد غير معروفة من األطفال أو جرحت أو يتَّمت، ولم َيَر 

أبًدا. وتشير اإلحصائيات أن هناك قرابة سبعة ماليني طفل معظمهم  ماليني آخرون عائالتهم 

في أفريقيا يعيشون في ُمخيَّمات لالجئني، وغالًبا ما يكون هؤالء األطفال محرومني من الُهويَّة 

األطفال  من  عدد مماثل  العدد  هذا  إلى  والتعليم، يضاف  الصحية  والرعاية  والغذاء  واجلنسيَّة 

النازحني من بيوتهم دون أن يعبروا حدود بلدانهم إلى بلدان أخرى، ولن يجد الكثير من هؤالء 

األطفال سبياًل للنمو بشكل طبيعي، وكسب املهارات أو العثور على عمل أو مكان في املجتمع )عبد 

الهادي، 1993م، ص ص120، 119(.
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النزاعات املسلحة، ويتفاقم وضعهم ألن  ويشكل األطفال نسبة عالية من مجموع ضحايا 

د، إما لغايات استراتيـچية أو  النزاعات املسلحة املعاصرة غالًبا ما تستهدف املدنيني بشكٍل ُمتعمَّ

ألن تدمير املدنيني هو بحد ذاته الهدف األساس لألعمال القتالية، بالرغم من أن كل ذلك يشكل 

خرًقا واضًحا للقانون الدولي اإلنساني. ومن املألوف اآلن القول أن نسبة عدد ضحايا احلروب 

من املدنيني قد ارتفعت بقدٍر كبيٍر لتصل إلى نحو 75% بل جتاوزت حتى هذه النسبة، ومثال ذلك 

ما يحدث في األراضي العربية احملتلة من انتهاكاٍت صارخٍة ومريعٍة والتي تصدر عن احملتل 

اإلسرائيلي الصهيوني في تعامله مع أطفال احلجارة، أطفال فلسطني احملتلة، حيث يعد كارثًة 

اجتماعيًة وإنسانيًة خطيرًة مسكوًتا عنها، حيث يعيش جيل الطفولة في األرض احملتلة محروًما 

من أدنى حقوقه اإلنسانية، حيث استبدل العدو الصهيوني بسالسل األرجوحة سالسل التعذيب، 

بأن  االحتالل  واملتاحة حتت ظلم  املمكنة  النضالية  والوسائل  بالسبل  يفكروا  أن  عليهم  وفرض 

في سبتمبر  الثانية  االنتفاضة  بدء  ومنذ  العمل.  على  ومترًسا  األكثر صالبًة  اجليل  منه  تصنع 

2000، ُقتل أكثر من 200 طفل وُجرح أكثر من 7,000 طفل ويعاني 500 طفل من املصابني 

بحاالت عجز طويل األمد. وفي األشهر األولى من االنتفاضة، ُقتل أو ُجرح كثيرون على يد اجليش 

املُسيِّل  والغاز  باملطاط  املغطى  الفوالذي  والرصاص  احلية  الذخيرة  وُاسُتخدمت  اإلسرائيلي. 

للدموع لتفريق املتظاهرين، في استخداٍم مفرط للقوة وغير متناسب مع األحداث، دون االهتمام 

بحياة السكان املدنيني وممتلكاتهم )مركز غزة للحقوق والقانون، 2002م، ص ص 125-119(. 

كما جاء في التقرير السنوي الذي أصدرته املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي أخيًرا، أن عدد 

األطفال الفلسطينيني األسرى في السجون اإلسرائيلية 301 بينهم 6 فتيات أسيرات، كما يوجد 

470 أسيًرا كانوا أطفااًل حلظة اعتقالهم وجتاوزوا سن الـ 18 عاًما وال يزالون في األسر، ويعاني 

ثلث األطفال األسرى تقريًبا أمراًضا مختلفًة وال يجدون الرعاية الصحية املطلوبة.. أما النساء 

لديها أطفال وعددهم 36 طفاًل )جريدة  فيبلغ عددهن 122 سيدة، منهن 16 سيدة  األسيرات 

األهرام، 2006م، ص2(. 

ويعيش أطفال العراق حالة من البؤس نظًرا للحرب ولفترتها الطويلة التي عاشوها، حيث 

تشير التقديرات إلى أن 28% من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني عام وخمسة أعوام يعانون 

سوَء تغذيٍة مزمًنا، وترتفع هذه النسبة إلى 36% لدى األطفال الذين يعيشون في أسر املُْعَوزين 

)الصاوي، 2006م، ص17(.



40
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

كما جند أن إسرائيل، بسبب اعتداءاتها املسلحة املتكررة على لبنان، غالًبا ما تنشر قنابل 

عند  تنفجر  لألطفال  خاصة  ألعاب  بشكل  بعضها  االعتـداءات،  مناطق  في  مختلفة  أنواع  من 

حتريكها، كما أنها تزرع مساحاٍت من مناطق زراعية آهلة بالسكان باأللغام في قضاَءي راشيا 

والبقاع الغربي اللبنانيَّنْي وحدهما )مرسي 2، 2005م، ص52(. 

إن الغالبية العظمى من األطفال العرب يعيشون بال طفولة حقيقية ويشيخون قبل األوان، 

فهم وقود كل احلروب العربية - العربية، وهم ضحايا الفقر الذي يحرمهم من حقهم في التعليم 

ويلقيهم مبكًرا إلى أسواق العمل، وحتى الذين تتاح لهم فرص التعليم والترقِّي يقعون ضحايا 

والريبة من  إبداع، وتزرع فيهم اخلوف  تقتل ما في داخلهم من  التي  املتخلفة  التعليمية  النظم 

احلياة الدنيا )العسكري، 2002م، ص ص 5، 4(.

أكثر  أطفالنا  ألن  رمبا  للقتل،  اختاروهم  لذا  أخيارنا؛  هم  أطفالنا  أن  األمة  أعداء  ويرى 

جسارة، وأشد نباًل، وألنهم احتياطنا االستراتيـچـي؛ لذا كانوا هدًفا للرصاص باأليدي الصهيونية 

)العطار، 2004م، ص68(.

لقد أفرزت احلرب في األراضي العربية احملتلة إلى ازدياد عدد األطفال املشردين، وفي حرب 

العراق وخالل فترة العقوبات التي سبقتها ظهرت مشكلة أطفال الشوارع واملتسولني، أما في 

لبنان فقد فاق عدد األطفال القتلى أعداد القتلى من احملاربني، كما اضطر األطفال الذين تيتَُّموا 

إلى النزوح من مناطق احلرب واللجوء إلى الشارع. فكل احلروب بشعة وأعزل الناس تضرًرا من 

بشاعتها هم األطفال والنساء.

تقديرات الخسائر للحروب العربية:
منذ فترة طويلة تعيش بعض البلدان العربية حروًبا، سواء أكانت هذه احلروب مع أطراف 

أجنبية أم حروًبا بينية عربية أو صراعاٍت داخلية بني بعض ُنُظم احلكم وفئات مناهضة لها، وشهد 

بعضها صراعات طائفية داخل الدولة الواحدة أيًضا.  

وعلى مدار النصف الثاني من القرن العشرين ظلت إسرائيل - وال تزال - هي الَهّم والتحدي 

األكبر للدول العربية؛ حيث كانت سبًبا مهًما في استنزاف الطاقات واملوارد العربية الهائلة، وكان 

عن  وبعيًدا  أفضل،  في ظل ظروف سياسية  واملوارد  الطاقات  هذه  استثمار  لو مت  املمكن  من 

اخلالفات التي كانت القضية الفلسطينية من العوامل الرئيسة في إثارتها، لكان من املمكن أن 

تخطو املنطقة العربية على أعتاب القرن احلادي والعشرين وهي قوة ضخمة تستطيع أن تتعامل 
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الواليات  املقبلة:  الفترة  العالم خالل  أنها ستسود  املعتقد  من  التي  الكبرى  الكيانات  مع  ية  بندِّ

املتحدة - أوروبا املوحدة - اليابان- الصني )احلجري، 2002م، ص7(.

العربية  احلرب  وأقدمها  أبرزها  ولعل  احلروب،  من  العديَد  العربية  املنطقة  عاشت  ولقد 

 ،1973 و   1967 و   1956 و   1948 حرب  رئيسة:  محطات  أربع  عرفت  والتي  اإلسرائيلية، 

والعدوان اإلسرائيلي على لبنان في عام 1982 والذي انتهى باحتالل اجلنوب اللبناني. ولعل أبرز 

الكامل لفلسطني، وتدهور أوضاعها االقتصادية وانتشار  نتائج هذه احلروب الطويلة االحتالل 

املتعددة  اخلليج  بأزمات  املنطقة  كما مرت  الغربية.  والضفة  الفقر بني شعبها في غزة  معدالت 

الثانية بغزو  ثم أزمة اخلليج  لنحو عشر سنوات،  إيران والعراق والتي استمرت  األولى بحرب 

العراق للكويت، ثم احتالل العراق في مارس من عام 2003. كما كانت هناك احلرب األهلية في 

لبنان والتي استمرت خمس عشرة سنة )1975 - 1990(، واحلرب األهلية في اليمن )1994(، 

واحلرب األهلية في السودان والتي بدأت مع منتصف الثمانينيات من القرن املاضي، واحلرب 

األهلية في الصومال التي بدأت منذ أوائل الثمانينيات من القرن املاضي.

وهذه احلروب لها تكاليفها االقتصادية املرتفعة، فبالنسبة إلى العراق مثاًل كانت احتياطياته 

من النقد األجنبي ُتقدر بنحو 32 مليار دوالر، ومع انتهاء احلرب اإليرانية العراقية بلغت ديون 

العراق نحو 70 مليار دوالر )الصاوي، 2006م، ص7(، كما حصدت احلرب األمريكية - البريطانية 

أرواح الكثيرين وذلك حسب تقرير مجلة "النست" البريطانية، فقد مت قتل 655 ألف عراقي خالل 

األعوام الثالثة املاضية والنسبة األعلى كانت خالل عام 2006، حيث تراوح عدد القتلى في بداية 

العام ما بني ألَفْي قتيل حتى وصل في نهاية العام إلى 3,700 قتيل شهرًيا، وذلك حسب تقارير 

األمم املتحدة )فوزي، 2006م، ص61(. 

جريًحا،   184,051 قتياًل،   14,424 العنف  مسلسل  حصد  اللبنانية  األهلية  احلرب  وفي 

17,415 مفقوًدا، 13,968 مخطوًفا و13,455 ُمعاًقا، كما بلغت خسائر احلرب اللبنانية 45 مليار 

دوالر، وهو ما أثر بالسلب بالطبع على متوسط دخل الفرد والذي انخفض عام 1984 بنسبة 

40% عنه في عام 1974، كما ارتفعت نسبة املتعطلني عن العمل من 5.4% عام 1975 إلى %21 

عام 1985، كما هاجر قرابة 400 ألف شخص لبناني إلى اخلارج نهائًيا، وترك قرابة 40% من 

مجموع اللبنانيني أي 900 ألف شخص منازلهم )قاعود وعبد القدوس وعبد اخلالق، 1999م، 

ص ص21، 20(. 
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اء حرب اخلليج الثانية ُقدرت بنحو  كما أن اخلسائر التي ُمنيت بها البلدان العربية من جرَّ

168.5 مليار دوالر، متثلت في خسائر عوائد النفط والتجارة والتدفقات املالية والسياحة، وعودة 

نحو مليوَنْي عامل من العراق والدول اخلليجية إلى بلدانهم. 

وتشهد األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدواًنا صارًخا على الشعب 

الفلسطينية احملتلة في وجه  املنازل والزراعات وإغالق األراضي  يتمثل في تدمير  الفلسطيني، 

بناء  في  اإلسرائيلي  االحتالل  عن شروع  األساسية، فضاًل  البنية  وتدمير  الفلسطينية،  العمالة 

العازل. اجلدار 

وعلى الرغم من أن اليمن أنهى حروبه في عام 1994 فإن نزاًعا مع إرتيريا شبَّ مع نهاية 

التسعينيات مع مجموعة من اجُلزر في البحر األحمر، إال أن اليمن جلأ إلى الطرق السلمية حلل 

هذه األزمة عبر األمم املتحدة، وجتدر اإلشارة هنا إلى أن اليمن يشهد على الصعيد الداخلي نوًعا 

من عدم االستقرار من ِقبل جماعات العنف، وأيًضا ممارسات بعض القبائل التي تتسم بالعنف 

وذلك من أجل احلصول على بعض اخلدمات اخلاصة بالتعليم والصحة )الصاوي، 2006م، ص 

ص17، 16(.

إن احلروب والنزاعات املسلحة التي يشهدها عديد من دول العالم، وبصفة خاصة املنطقة 

داخل  املسلحة  والنزاعات  العربي،  واإلسرائيلي  الفلسطيني،   - اإلسرائيلي  والصراع  العربية، 

السودان، والنزاع املسلح الدولي في العراق، أدت إلى حتويل معظم موازنات تلك الدول لصالح 

التعليم والصحة  قضايا الدفاع واألمن الداخلي؛ األمر الذي انعكس بالسلب على مخصصات 

لألطفال؛ وجعل انخراط األطفال في العمل املسلح بأشكاله املختلفة، فرصًة ُمثلَى للحصول على 

األساسية.  اخلدمات 

املنطقة  بها  ُمنيت  التي  والبشرية  والسياسية  االقتصادية  اخلسائر  رغم  أنه  القول  وميكن 

العربية بسبب زرع دول غريبة عنها في قلبها، فإن هناك فائدًة أخرى غير مباشرة وهي إيقاظ 

الوعي القومي وإدراك أن املعركة مع إسرائيل هي حضارية في املقام األول. 

وعليه، تبقى قضية العراق حالًة واضحًة في تشابك مشكلة احلرب والفقر، فالعراق لم ولن 

يكون فقيًرا في ظل موارده، ولكن سلسلة احلروب التي مرَّ بها جعلت منه بلًدا َمِديًنا بعد أن كان 

لديه فائٌض من احتياطي النقد األجنبي، والذي نستطيع قوله أن العراق ُأفِقر من خالل احلرب 

وحتى بعد ثالث سنوات من وقوع العراق حتت االحتالل، لم يتم التوصل إلى صورة جتعل منه 
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بلًدا مستقًرا باستطاعته تنفيذ خطة للنهوض بأبناء الشعب من وطأة الفقر والَعَوز التي حلت بهم. 

األطفال ومشاهد الحروب من منظور نفسي: 
واملادية  البشرية  اخلسائر  معها  وكثرت  احلاضر،  عصرنا  في  والنزاعات  احلروب  كُثرت 

التي حلقت بالشعوب جراء استخدام التقنيات احلديثة؛ ولكننا لو نظرنا إلى ما يترتب على هذه 

يعتبر مقتصًرا فقط على اجليوش املشاركة في  أن ذلك ال  آثار ورواسب سنرى  النزاعات من 

املعركة وعلى هزميتها العسكرية فحسب، بل إن ذلك ميتد إلى ظهور العديد من التأثيرات النفسية 

األبرياء  األطفال  وهم  آخر،  نوٍع  من  أخرى  بجيوش  الضرر  ُتلحق  التي  اخلطيرة  واالجتماعيـة 

البعيدون عن ميدان املواجهة املباشرة، وقد تختلف هذه التأثيرات البادية عليهم باختالف املراحل 

العمرية التي ميرون بها، حيث ميليون إلى التعبير عن الواقع احمليط بهم بتلقائية وعفوية وبشتى 

الطرق، وُيظهرون سلوكياٍت غير مألوفة من قبل تنمُّ عن وجود اضطرابات في النظام احلياتي 

للطفل.   النفسي 

واخلوف من الغد أو من املستقبل، وعدم اإلحساس باألمان، وعدم قدرة َرّب العائلة "األم أو 

األب" على بسط حمايته، هي أحاسيس يتميز بها األطفال الذين يعيشون أجواء احلروب؛ فهم 

يدركون أن هؤالء الكبار ال حول لهم وال قوة، وأن قدراتهم أقل بكثير مما كانوا يعتقدون؛ وخاصة 

عندما يلمحون نظرات الذعر ودموع اخلوف في عيون هؤالء اآلباء واألمهات. 

وتولِّد هذه األحاسيس لدى األطفال خوًفا دائًما من الغد، وعدم القدرة على احللم والتخطيط 

للمستقبل؛ ألن كل شيء قد يضيع في حلظة.. واملثير أن هؤالء األطفال يرفضون بعد فترة نظرات 

الشفقة واحلب من اآلخرين، بالرغم من أنهم يفتقدون احلب واألمان واحلنان، ومييلون للتشاؤم 

عاًء  ادِّ أكثر  حيث جندهم  مدارسهم؛  في  الدراسية  املشكالت  إلى  باإلضافة  واليأس،  والضيق 

للمرض، وُمشتَّتي الذهن ومشوَّشي األفكار؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستوى حتصيلهم بشكل 

عام. 

القائمني على هذا  تأهيل اجتماعي، وعلى  إعادة  لبرامج  ويجب أن يخضع هؤالء األطفال 

البرنامج أن يتحلوا بالصبر الشديد واألناة وال يتعجلوا النتائج، فصوت املدافع واالنفجارات في 

ذاكرة هؤالء األطفال قد يغطي على صوت النصائح التي يتلقونها )مجلة املرء اليوم، 2003م، 

ص33(.
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وال يختلف األمر كثيًرا عند احلديث عن ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يعانون تأخًرا في 

القدرات العقلية أو السمعية أو احلركية، كونهم فئة حية تعيش نبض الواقع الذي تفرضه عليهم 

التغيرات السياسية احمليطة بهم بكل مفرداتها. 

وهذا ما يتضح جلًيا عند احلديث عن املشاعر االنفعالية والنفسية التي مير بها األطفال 

والترويع  اجلسدي  القتل  سياسات  من  واكبها  وما  االنتفاضة،  ظل  في  فلسطني  في  املعاقون 

فت هذه املظاهر السلوكية اجلديدة بعد  النفسي املرتكبة في حق املجتمع الفلسطيني، حيث تكشَّ

املالحظة السلوكية اليومية لهؤالء األطفال سواء في مؤسسات الرعاية والتأهيل اخلاصة بهم أم 

التي  التغيرات  وتتبُّع  الرسم،  فيها  التي ميارسونها مبا  بعد حتليل األنشطة  البيت، وكذلك  في 

طرأت على طبيعة ألعابهم، واستمزاج آراء أولياء أمورهم واحمليطني بهم حول هذه التغيرات. 

ل الالإرادي عند مجموعة من األطفال من ذوي اإلعاقات  وقد لوحظ وجود حاالت من التبوُّ

السمعية والذهنية والتي لم تكن موجودة قباًل، وقد يرتبط هذا بحالة اخلوف والذعر التي أصابتهم 

وعدم شعورهم باألمن، وتزداد حالة القلق واخلوف هذه عند اقتراب الظالم واقترانه بالقصف 

الليلي وإطالق النار؛ مما يبرر رفض مجموعة من األطفال النوم مبفردهم. 

وفي الوقت ذاته، ظهرت لدى البعض اآلخر منهم عاداٌت جديدة، مثل قضم األظافر، والتي 

تعتبر انعكاًسا حلالة القلق التي تشغل بال الطفل؛ وكذلك عادة َمّص األصابع والتي ُتظهر حاجًة 

لدى الطفل تتمثل في رغبته بالنكوص والتراجع ملرحلة عمرية سابقة كانت بالنسبة إليه أكثر أمًنا 

واستقراًرا. 

أما حاالت االنطواء واالنعزال التي ظهرت عند مجموعة من ذوي اإلعاقة الذهنية، فكانت 

احمليط  بالواقع  االكتراث  وعدم  والالمباالة  َرحان  والسَّ الذهني  الشرود  من  حلالة  مصاحبة 

ومحتوياته، حتى األلعاب التي اعتاد األطفال على ممارستها ما عادت جتذب انتباههم؛ مما يدلل 

الواقع املؤلم الذي يعيشه.  على وجود تغيير في اهتمامات الطفل رغم اعتناقه، نتيجة 

كانوا  والذين  املعاقني،  األطفال  هؤالء  عند  والكوابيس  املزعجة  األحالم  ظهور  جند  كما 

يتحدثون عنها ألمهاتهم وإخوتهم، وغالًبا ما يدور موضوعها حول املشاهد اليومية املؤثرة التي 

يرونها سواء على شاشة التلفاز أم على أرض الواقع، والتي تتمثل باملمارسات الوحشية التي 

فهم من وصول رصاص جيش االحتالل الصهيوني إليهم كما  ُترتكب بحق اآلخرين؛ مما زاد تخوُّ

وصل للعديد من األطفال األبرياء الذين كانوا متوجهني إلى مدارسهم؛ األمر الذي يفسر ارتفاع 
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مستوى غياب األطفال عن مدارسهم )عبدات، 2003م، ص ص 45، 44(.

ويجد األطفال في التلفزيون مشاهد عديدة للنزاعات املسلحة التي تتسابق بعض القنوات 

الفضائية إلى عرضها، إذ يشاهد األطفال أطفااًل تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة مجندين 

ومقاتلني في نزاعاٍت مسلحة، على رغم أن ذلك محرم دولًيا، إذ يبلغ عدد األطفال املجندين في 

العالم اليوم مئات اآلالف. ويجد األطفال في الواقع التلفزيوني الذي تشكله الفضائيات للنزاعات 

املسلحة أطفااًل الجئني مع ذويهم أو آخرين افتقدوا األهل واألرض، إذ يزيد عدد الالجئني من 

األطفال اليوم على نصف أعداد مجمل الالجئني في العالم. ويشاهد جمهور التلفزيون من األطفال 

أقراًنا لهم قتلى ُتلقى أجسادهم في ساحات املعارك، وآخرين ُبترت أعضاؤهم بسبب املقذوفات. 

كما يشاهدون أطفااًل يتعرضون لظروف قاسية ومعاملة سيئة، مثلما يشاهدون أطفااًل رسم الفقر 

واجلوع على وجوههم وأجسادهم عالماٍت بارزة. ويشاهد جمهور الفضائيات من األطفال أطفااًل 

ال يجدون ُلعًبا غير أن يلعبوا باأللغام التي يغرسها املتنازعون في بؤر النزاع، تلك األلغام التي 

الفضائيات من األطفال مئات  الصغار. ويشاهد جمهور  الالعبني  تنفجر في وجوه  سرعان ما 

املشاهد العنيفة في عالم نزاعات الكبار مثلما يشاهدون املوتى الذين تتركهم احلروب ضحايا، 

وقد انتفخت أجسادهم أو تقاطرت منها الدماء، مثلما يشاهدون أعمال العنف األخرى والتعذيب 

واالعتقال والترحال )مرسي 2، 2005م، ص53(.

وهكذا يتعرض األطفال إلى أعمال العنف والرعب ومن َثمَّ ينتشر القلق في نفوس األطفال 

وتزيد مخاوفهم، وعلى هذا فإن األطفال ضحية للعنف والنزاعات املباشرة؛ حيث يالقون املوت 

واإلصابات واخلوف والدمار، بسبب املشاركة في النزاعات املسلحة، وهم حني يكونون جمهوًرا 

للتليفزيون؛ يتأثرون مبا يعرض عبر شاشته على مستوى املشاعر، والتفكير، والسلوك. وقد ثبت 

أن برامج العنف والنزاعات املسلحة من أكثر املوضوعات تأثيًرا في الطفولة )الهيتي، 2003م، 

ص137(. 

إن أطفال العالم العربي يتعرضون مثلما كثير من أطفال العالم لتأثيرات النزاعات املسلحة 

بصورة مباشرة، ويتعرضون أيًضا ملَشاِهد الكثير من النزاعات عبر الفضائيات.

حماية األطفال من الحروب والنزاعات املسلحة: 
احلرب،  أهداف  من  مقصودة  أهداًفا  املدنيون  أصبح  أن  اليوم  حرب  أسلوب  في  املفزع 
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وجه  على  واألطفال  والنساء  احلروب،  هذه  في  َعَرًضا  يسقطون  ضحايا  يكونوا  أن  من  بداًل 

اخلصوص يستهدفون عن قصد حيث يواجهون القتل واالغتصاب واالختطاف وتقطيع األطراف 

والتهجير. وفي حرب اليوم أيًضا لم تُعِد القوات املسلحة احلكومية وحدها هي التي حتارب، بل 

ظهرت وحدات امليليشيات واجلماعات املتمردة واألشخاص املبعدون الذين يجبرون على القتال، 

إضافة إلى أمناط أخرى غير تقليدية من احملاربني.. فلقد أصبحت اخلطوط الفاصلة بني املدنيني 

والعسكريني احملاربني باهتة، سواء كضحايا للحروب أم كمتسببني فيها.

وإذا كانت جراح احلرب دائًما قاسية فإن جراح حرب اليوم مبا شهدته من حتوالت، من 

الزمن، حيث يظل  تعقيًدا واستطالة عبر  أكثر  والكيف في إطالق احلروب أصبحت  الَكمِّ  حيث 

األكثر  املناطق  ولعل  أجيال،  وأحياًنا على مدى  ويعانون على مدى سنوات  يتعرضون  املدنيون 

سخونًة في العالم التي تقع في قارَتْي أفريقيا وآسيا خير دليل )باشا، 2006م، ص ص54-52(.

الفئات  أكثر  فاألطفال هم  املسلح،  النزاع  في حاالت  إلى حماية خاصة  األطفال  ويحتاج 

تضرًرا في حاالت احلروب والنزاعات املسلحة. ولقد تسببت احلروب في قتل أو جرح أو تشريد 

أعداد كبيرة منهم، ولم َيَر ماليني آخرون عائالتهم أبًدا، هذا فضاًل عن أن الكثير منهم لن يجدوا 

سبياًل للنمو بشكل طبيعي. 

ولقد بدأ االهتمام بحماية األطفال أثناء النزاعات املسلحة بعد احلرب العاملية الثانية؛ حيث لم 

يُعد من املمكن، بعد ويالت هذه احلروب، جتاهل وضع ُأُطر حلماية األطفال. وقد أدت جهود اللجنة 

الدولية للصليب األحمر في هذا املجال إلى اعتماد اتفاقيات چنيـڤ لعام 1949، وال سيَّما اتفاقية 

چنيـڤ الرابعة حول حماية املدنيني في احلروب؛ إال أنه على الرغم من اعتماده هذه االتفاقية، ظل 

األطفال عرضة للنزاعات املسلحة، مثل املدنيني الراشدين. 

 وهناك اتفاقيات ومعاهدات حتظر أسلحًة أو خطًطا عسكرية معينة أو حتمي بعض الفئات 

من األشخاص أو املنشآت، وتشمل على سبيل املثال ال احلصر )إسماعيل، 2006م، ص42(:

اتفاقية الهاي لعام 1954 حلماية املمتلكات الثقافية في حالة النزاع املسلح وبروتوكوالتها.   -1

اتفاقية عام 1972 بشأن األسلحة البيولوچية.  -2

اتفاقية عام 1980 بشأن استخدام بعض األسلحة التقليدية وبروتوكوالتها.  -3

اتفاقية عام 1993 بشأن األسلحة الكيميائية.  -4

معاهدة أوتاوا لعام 1997 بشأن األلغام املضادة لألفراد.  -5
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البروتوكول االختيارى لعام 2000 بشأن حظر مشاركة األطفال في النزاعات املسلحة.   -6

ولقد نصت املادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل على التالي: 

تتعهد الدول األطراف بأن حتترم قواعد القانون اإلنساني الدولي املنطبقة عليها في   -

القواعد.  هذه  احترام  تضمن  وأن  بالطفل،  الصلة  وذات  املسلحة  املنازعات 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املمكنة عملًيا؛ لكي تضَمن أالَّ يشترك األشخاص   -

تبلغ سنُّهم خمس عشرة سنة اشتراًكا مباشًرا في احلرب. لم  الذين 

متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص لم تبلغ سنُّه خمس عشرة سنة في قواتها   -

املسلحة. وعند التجنيد من بني األشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة، ولكنها لم 

تبلغ ثماني عشرة، يجب على الدول األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكبر سًنا. 

بحماية  الدولي  اإلنساني  القانون  مبقتضى  اللتزاماتها  وفًقا  األطراف،  الدول  تتخذ    -

السكان املدنيني في املنازعات املسلحة، جميع التدابير املمكنة عملًيا لكي تضمن حماية 

مسلح.  بنزاع  املتأثرين  األطفال  ورعاية 

واجلدير بالذكر أن اإلعالن العاملي لبقاء الطفل وحمايته لعام 1990 قد أكد أهميَة حماية 

األطفال من ويالت احلرب، وحث الدول على اتخاذ التدابير ملنع نشوب نزاعات مسلحة جديدة، 

تعليم  في  واحلوار  والتفاهم  السلم  قيم  وتعزيز  للطفل،  وآِمن  سلمي  مستقبل  توفير  بغية  وذلك 

األطفال، وحماية االحتياجات األساسية لألطفال واألسر في أوقات احلرب وفي املناطق الرازحة 

حتت وطأة العنف، وضرورة االلتزام بفترات هدوء وبتوفير منافذ لإلغاثة اخلاصة لصالح األطفال، 

حيث تكون احلرب والعنف محتدمني. 

وفي عام 1993، تبنَّت جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل توصيًة لوضع بروتوكول اختياري 

ملحق باتفاقية حقوق الطفل، بهدف رفع احلد األدنى لسن مشاركة األطفال في النزاعات املسلحة 

إلى الثمانية عشر، كما أشار اإلعالن العربى حلقوق الطفل الصادر عام 2001 إلى معاناة أطفال 

فلسطني من املمارسات اإلسرائيلية العدوانية املوجهة لقتل األطفال وإصابتهم بعاهات مستدمية 

الدولية،  واملواثيق  اإلنسان  وحقوق  القيم  لكل  إسرائيل  وإهدار  حلمايتهم،  آليات  توافر  وعدم 

ورفضها االنسحاب من األراضي العربية احملتلة وإقامة السالم العادل طبًقا لقرارات الشرعية 

الدولية، وهو ما يزيد من معاناة السكان العرب حتت االحتالل ويحرم أطفالهم من كل احلقوق 

التي أرستها الشرائع السماوية والقانون اإلنساني )زيدان، 2005م، ص19(.
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إن إسرائيل تنفذ مخطًطا إلبادة الشعوب العربية بصفة عامة والشعب الفلسطيني بصفة 

الدولية  بالقوانني واالتفاقيات  لتنفيذ مخططاتها، ضاربًة ُعْرض احلائط  خاصة، وتسابق الزمن 

التي تكفل احلماية واألمن للفلسطينيني حتت االحتالل واحلصار، وهذا ما ميثل انتهاًكا خطيًرا 

ملبادئ القانون الدولي اإلنساني، دون أن تتحرك القوة املؤثرة في العالم لكي تعاقب املعتدي أو 

تعمل جاهدًة لوقف عدوانه.

ولقد أقرت الشريعة اإلسالمية قواعد سامية حلماية األطفال أثناء النزاعات املسلحة، وقد 

أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم ُأُسس شريعة القتال، فلم ُيِجِز قتال الصغار والنساء والشيوخ 

والرهبان  حرثهم  في  والفالحني  القتال  عن  والَعجَزة  العاهات  وأصحاب  واملرضى  والصبيان 

والعبَّاد. ذلك أن احلرب في اإلسالم هي ضرورة ُملِجئة محصورة في نطاق معني ومحدد في غاية 

ضيقة، وهي مقصود اجلهاد، وقد وضح ذلك من حرب املسلمني في صدر اإلسالم والعهود التالية، 

فلم يقاتل املسلمون إال من قاتلهم. 

وقد نهي رسول الله - عن قتال األطفال. وعن أنس، أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: "انطلقوا باسم 

الله وعلى ملَّة رسول الله ال تقتلوا شيًخا فانًيا، وال طفاًل صغيًرا وال امرأة")1(، وقد أجمع الفقهاء 

على حترمي قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا، قال جماهير العلماء ُيقتلون. 

يقاتل  لم  فيمن  حتقق  ال  والتي  احملاربة  وإمنا  الكفر  ليست  اإلسالم  في  اجلهاد  وعلَّة 

َواْقُعُدوا  َواْحُصُروُهْم  َوُخُذوُهْم  وُهْم  ُ َوَجدمتُّ َحْيُث  امْلُْشِرِكنَي  "َفاْقُتُلوا  القرآنى  والنص  املسلمني. 

ِحيٌم"  رَّ َغُفوٌر  اللَه  ِإنَّ  َسِبيلَُهْم  َفَخلُّوا  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َوَأَقاُموا  َتاُبوا  َفِإن  َمْرَصٍد  ُكلَّ  لَُهْم 

 .)5 اآلية:  التوبة،  )سورة 

وقد ُسئل اإلمام مالك عن نساء العدو وصبيانهم يكونون على احلصون يرمون باحلجارة 

ويعيثون على املسلمني ُيقتلون؟ فقال: نهى رسول الله - عن قتل النساء والصبيان بحال حتى 

ولو تترَّس أهل احلرب بهم لم يُجز رميهم وال حتريقهم. وُيالحظ إن هذا الرأي صحيح إذا كان 

املقصود من الترس هو الدفـاع واالحتماء، أما إذا كان بغرض التحصني والهجوم ويعرف ذلك 

بالقرائن واإلمارات؛ فال ُبدَّ من القول بجواز قتلهم القتضاء املصلحة ذلك. 

نهى       فقد  املسلح.  النزاع  أثناء  األطفال  لصالح  إجراءات  اإلسالمية  الشريعة  ت  أقرَّ وقد 

ق بني ُأمٍّ وولدها فرق  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن التفريق بني األم وولدها، فقد قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "من فرَّ

1 - أخرجه أبو داود، ح )2614(.
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القيامة")2(.  بينه وبني أحبَّته يوم  الله 

وإذا كانت قواعد القانون الدولي اإلنساني ال جتيز جتنيد األطفال في القوات املسلحة قبل 

بلوغ اخلامسة عشرة، فإن اإلسالم ال يوجب اجلهاد على الصبي لضعف بنيته؛ ولذلك )فقد رد 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص البراء بن عازب وغيره يوم بدر ممن لم يبلغوا خمس عشرة سنة(. وقد ُروي عن 

ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: )ُعرضت على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأُحد وأنا ابن أربعة عشر 

فلم ُيِجْزني في املقاتلة( )آل خليفة، 2006م، ص ص39، 38(.

م قتل من ال يشتركون في النزاعات املسلحة ويحافظ على األسرة ويحرص  إن اإلسالم يحرِّ

على حقوق املدنيني، وهي نفس احلقوق التي أقرها القانون الدولي اإلنساني. 

خاتمـة:
أغلى ضحاياها،  البشرية  النفوس  تكون  عدوانية،  أفعال  املسلحة  والنزاعات  احلروب  إن 

مبن فيهم نفوس األطفال، وإذا كانت البشرية تهفو إلى وقف هذه النزاعات وسيادة السالم بني 

اجلماعات واملجتمعات املختلفة، فإن ذلك ال يتحقق بإلقاء السالح فحسب، بل بتوفير ظروف حياة 

جديدة، قوامها احلياة النفسية والعاطفية السليمة، التي ال ميكن البدء في بنائها إال من خالل 

سلوك األطفال بناًء سليًما، وتكوين شخصياتهم وفق أسس مرنة وواقعية وموضوعية، بعيًدا عن 

التعصب والنظرة العدوانية.

ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ منها ما يلي: 
-  أن تقوم جامعة الدول العربية ببذل كل اجلهود لعقد اجتماع للدول األطراف في اتفاقيات 

االتفاقيات؛  هذه  مبوجب  التزاماتها  تنفيذ  على  إسرائيل  حلمل  وذلك   ،1949 لعام  چنيـڤ 

وخاصًة املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب واالحتالل، والتي تنتهكها إسرائيل منذ أكثر من 

عاًما. خمسني 

-  العمل على تشجيع الدول على إبرام املعاهدات التي تضمن حماية حقوق األطفال. 

النزاعات  في  األطفال  بحماية  املعنية  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  دور  تفعيل  على  العمل   -

 . ملسلحة ا

العمل على َسنِّ القوانني التي متنع انخراط األطفال في اجليوش.  -

نه األلباني في صحيح الترمذي . 2 -  رواه الترمذي )1204( وحسَّ
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عن  املسئولني  ومحاكمة  السالم  حفظ  قوات  وتوفير  املسلحة،  النزاعات  حلل  آليات  وضع   -

احلروب. رفض  على  والعمل  احلرب،  مجرمي  عن  احلصانة  ورفع  الطفل،  حقوق  انتهاكات 

العمل على ضمان توفير التعليم بالنسبة إلى األطفال في ظل النزاعات املسلحة، واألطفال   -

املجتمع.  في  واندماجهم  ملستقبلهم  كضمان  الالجئني 

ضرورة توفير الرعاية الصحية لألطفال املتأثرين بالنزاعات املسلحة.   -

العمل على اشتراك األطفال في عمليات املصاحلة وبناء السالم ونبذ النزاعات املسلحة.  -

االهتمام بالنساء ووضعهن في النزاعات املسلحة؛ خاصة وإنهن يعانني بشكل كبير نتيجًة   -

املسلحة. والنزاعات  للصراعات 
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التكنولوجيا الحديثة وثقافة األطفال

د. مفتاح محمد دياب *

مقدمة:
مع التطور الهائل واملستمر الذي أحدثته الثورة التكنولوچية واملعلوماتية احلديثة واملستمرة 

منذ عدة أجيال، دخلت التكنولوچيا اجلديدة حياة اإلنسان من الطفولة املبكرة إلى الشباب إلى 

الكهولة، وأصبحت في كثيٍر من بلدان العالم جزًءا ال يتجزأ من احلياة اليومية للفرد وال يستطيع 

التخلص منها.

على  مدمًنا  رمبا  بل  ومستخدًما،  مولًعا  أصبح  الذي  العالم  هذا  من  جزٌء  هم  واألطفال 

احلياة. مجاالت  جميع  تغطي  التي  املتنوعة  وخدماتها  احلديثة  التكنولوچيا  استخدام 

ولكن ما دوُر التكنولوچيا احلديثة في عملية تثقيف الطفل، وما تأثيراُتها اإليجابية والسلبية 

ه املختلفة؟ املختلفة على الطفل في مراحل ُنوِّ

لقد أصبحت األجهزة التكنولوچية اإللكترونية والرقمية جزًءا من حياة األطفال في كثير من 

ف في سن مبكرة  البلدان املتقدمة والنامية، وما مييز أطفال اليوم عن غيرهم في املاضي هو التعرُّ

إلى التكنولوچيا والقدرة على استخدامها إلنتاج مجموعة متنوعة من احملتويات الفنية والثقافية 

وفائدة  قيمة  والثقافة  التكنولوچيا  املختصون وخبراء  أدرك  فقد  األدبية كذلك. ومن هنا،  ورمبا 

والنفسي،  الذهني  األطفال  نو  في  ودورها  املتطورة  التكنولوچية  لألجهزة  األطفال  استخدام 

حيث إن هذه التكنولوچيا تفتح أمام األطفال آفاًقا جديدة لم تكن متوافرة لهم من قبل، حتى إن 

الكثيرين أطلقوا على جيل األطفال احلالي "جيل املعلوماتية".

وحيث إن معظم املجتمعات في العالم قد تيقنت من أهمية استخدام تكنولوچيا املعلومات 

واالتصاالت واللجوء إليها ملواجهة ظاهرة االنفجار املعلوماتي واملعرفي، فإن هذا األمر يستوجب 

* كلية اآلداب، جامعة طرابلس، ليبيا.
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وبشكٍل كبيٍر إكساب الطفل عموًما، والطفل العربي خصوًصا، القدرة على عملية التعلُّم الذاتي 

مدى احلياة، والتعامل مباشرة مع مصادر املعرفة دون وسيط بشري: املدرس أو كتاب مدرسي. 

الدولية  هذا األمر يتطلب من الطفل أن يكون قادًرا على البحث واإلبحار في شبكة املعلومات 

ال في إكساب األطفال القدرة على  "اإلنترنت"، حيث تعمل تكنولوچيا املعلومات احلديثة بدوٍر فعَّ

توظيف معارفهم العلمية في كثير من البرامج التي يقومون بها أو يرغبون في القيام بها. وقد 

اإليجابي  "التأثير  الشأن  هذا  في  املتخصصة  والدراسات  األبحاث  من  العديد  نتائج  أظهرت 

تنمية اجتاهات  إيجابي في  تأثير  لها  والتعلُّم، فهي  التعليم  املعاصرة في  التكنولوچيا  لتوظيف 

املعرفية  مهاراتهم  وتنمية  الذات  وتقدير  بالنفس  الثقة  لديهم  تزيد  كما  التعليم،  نحو  األطفال 

وتوفيق 2009، 11(. )بركات  واالجتماعية." 

التكنولوچيا  خبراء  صاغ  فقد  احلديثة،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوچيا  ثقافة  ِظلِّ  وفي 

والتعليم والثقافة أربعة أهداف أساسية فيما يخص تنشئة الطفل العربي في ظل هذه الثقافة 

:)11  ،2009 وتوفيق  )بركات  اآلتي  النحو  على  التكنولوچية 

1-  تنمية قدرة الطفل العربي في اكتساب املعرفة.

2-  تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطفل العربي.

3-  تنمية القدرات الذهنية لدى الطفل العربي.

4-  تنمية مهارات التواصل مع اآلخرين لدى الطفل العربي.

كذلك أوصت العديد من املُلتَقيات والندوات بضرورة صياغة دور املؤسسات التربوية إلعداد 

وتأهيل األطفال والناشئة للمستقبل، وذلك من خالل )بركات وتوفيق، ص12(:

تعميق الُهِويَّة واالنتماء الوطني.  -

التربية الدينية.  -

تكامل وحدة األمة من خالل تكامل الثقافات اجلزئية.  -

تكوين جيل من العلماء.  -

تعميق عمليات التفكير عامًة والتفكير اإلبداعي خاصًة.  -

العمل اجلماعي واحلوار الهادف.  -

متكني الفرد من التكيُّف مع معطيات القرن احلادي والعشرين.  -

إكساب الفرد سلوكيات الدميقراطية من احلوار والنقاش واملنافسة وتنمية روح املشاركة.  -
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اكتساب املهارات األساسية وربط املعلومات النظرية بالتطبيقات العملية.  -

مات الصحة والسالمة النفسية والبدنية. توفير ُمقوِّ  -

التعامل مع ثورة املعلومات وتكنولوچيا العصر.  -

تنمية القدرة على حتليل املعلومات واتخاذ القرار.  -

املرونة واالستجابة الواعية.  -

التنمية اللُّغويَّة عربًيا وأجنبًيا.  -

التكنولوچيا كل  الذي تشكل  الرقمية،  والثورة  املعلومات واملعرفة  إننا نعيش عصر  وحيث 

ناته، فعلينا يقع عبُء إعداد وتأهيل أطفال اليوم الذين هم سيكونون رجال الغد لعالم تلعب  ُمكوِّ

فيه التكنولوچيا املتسارعة الدور املهم في حياة املجتمعات عامًة واملجتمع العربي خاصًة. وتأهيل 

أطفال اليوم لعالم الغد قد ُيشعرنا بأنه قد يكون لنا نحن العرب مكاٌن بني األمم املتطورة واملتقدمة، 

وأن يكون لنا صوٌت مسموٌع في عالم ال يعرف إال القوة؛ خاصة قوة العلم واملعرفة التي تنتج قوى 

ة لها. أخرى نحن في حاجة ماسَّ

التكنولوجيا وثقافة الطفل:
في هذا اجلانب ميكن للتكنولوچيا احلديثة أن ُتْسهم في تثقيف الطفل العربي من خالل اآلتي   

)حسن الباتع 2013(:

1-  استخدام تكنولوچيا املعلومات في تنمية القدرات الذهنية للطفل.

عدة  الالعب  الطفل  يواجه  حيث  املُتوازي،  التفكير  تنمية  على  تساعد  اإللكترونية  األلعاب    -2

ذاته. الوقت  في  معها  يتعامل  أن  عليه  مواقف 

ر تكنولوچيا املعلومات إمكانات عديدة لتجسيد املفاهيم املجردة، حتى يسهل استيعاب  3-  توفِّ

لها. الطفل 

4-  توفر اإلنترنت فضاءاٍت رحبًة في التعلم واالكتشاف والتواصل مع الغير في مناطق أخرى من 

الكرة األرضية؛ وكذلك صحة األفكار والفروض، وإيجاد احللول املختلفة للقضايا املطروحة، 

وصياغة تلك احللول بوسائل اتصالية مختلفة قد تكون لغة شفوية، وقد تكون بيانية، وقد تكون 

رسومية، وقد تكون لغة مكتوبة.

5-  تثقيف الطفل فيما يخص التعامل مع الرمزية والتشكيلية، حيث تتيح التكنولوچيا وسائل 
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متعددة ومتنوعة لعرض تقنيات عديدة لقراءة الرسوم واخلرائط، وتنمية اإلبداع والتذوق الفني 

واألدبي.

ر التكنولوچيا احلديثة العديد من مجاالت التعليم وتعلُّم اللغة األم واللغات األجنبية.  6-  توفِّ

في جميع هذه احلاالت يعد الطفل مستخدًما ومبحًرا في تكنولوچيا املعلومات واالتصاالت 

من خالل الوسائط املتعددة، وباحًثا ومكتشًفا للمعرفة في إطارها الواسع الذي يتجاوز حدود بيئته 

احمللية الضيقة، وهو بالتالي يعد مبدًعا للحلول واألفكار؛ أي بتعبير أكثر وضوًحا هو منتج للثقافة.

ويرى البعض أن استخدام تكنولوچيا املعلومات في سنوات العمر املبكرة من مرحلة الطفولة 

بطريقٍة  تطبيُقها  وميكن  الصغار،  لألطفال  الالزمة  التعليمية  الفرص  وتعزيز  دعم  على  ينطوي 

والتفكير  املخاطر،  ومواجهة  املشكالت  وحل  والنقاش  احلوار  على  تشجيعهم  أجل  من  متطورٍة 

املفيد. واللعب االستكشافي  املرن، 

لقد أصبحت تنشئة الطفل في ظل ما يطلق عليه "ثقافة التكنولوچيا" ذات مجال واسع جًدا، 

حيث لم تُعد هذه التنشئة للطفل تنحصر في املصادر التقليدية مثل األسرة واملدرسة واملسجد 

وغيره. فتكنولوچيا املعلومات واالتصاالت والوسائط احلديثة إذا مت توظيفها بشكٍل واٍع ووفق 

اٍل في تعليم  خطط تتماشى وخصائص مراحل النمو في الطفولة، فال شك أنها سُتسهم وبشكٍل فعَّ

وإعداد وتنشئة وتكوين رجال املستقبل الذين هم أطفال اليوم ملواجهة تعقيدات احلياة اإلنسانية 

املعاصرة؛ وبالتالي القيام بدورهم جتاه أنفسهم وجتاه املجتمع الذي يعيشون فيه، واإلسهام في 

ن في عصٍر يتميز بالتطور السريع املستمر في جميع مجاالت  قّي والتحسُّ دفعه نحو التقدم والرُّ

احلياة؛ األمر الذي يتطلب كفاءات ومهارات لدى األجيال اجلديدة حتى تستطيع مواكبة ما يطرأ 

من تغير وحتديث ونو ال يتوقف.

تنشئة  عملية  قلبت  قد  واملختلفة  املتعددة  بوسائطها  التكنولوچيا احلديثة  أن  القول  وميكن 

الطفل رأًسا على عقب، حيث فتحت آفاًقا معلوماتية ومعرفية واسعة استفاد منها الطفل استفادًة 

كبيرة، وجعلت منه في حاالٍت كثيرة ليس املتلقي الصغير للمعرفة فحسب، بل املتلقي واملنتج وحتى 

املبدع. ) بركات وتوفيق 2009، 10(.

إن تكنولوچيا املعلومات واالتصاالت والوسائط املتعددة احلديثة إذا ما مت توظيفها بوعٍي 

وتخطيٍط مدروس، فإنها ستكون أداَة تثقيٍف وتعليٍم وتعلٍُّم فعالة يستفيد منها األطفال والكبار 

السواء. على 
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إيجابيات وسلبيات استخدام التكنولوجيا من طرف األطفال: 
وفي السنوات األخيرة، ظهرت العديد من األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع األطفال 

والتكنولوچيا احلديثة ودراسة إيجابياتها وسلبياتها على الطفولة، وكانت النتائج متباينًة من حيث 

الفوائد واملخاطر التي تسببها هذه التكنولوچيا على األطفال الصغار. وميكن تلخيص نتائج عدد 

من الدراسات على النحو التالي:

أوًل - اإليجابيات:
إيجابيات  أن  والعربية،  البلدان األجنبية  ُأجريت في عدٍد من  التي  الدراسات  بينت معظم 

اآلتي: في  تتمثل  األطفال  من طرف  احلديثة  التكنولوچيا  استخدام 

التطور الفكري لألطفال،  -

توفير املعلومات واملعارف للطفل،  -

اكتساب العديد من املهارات والكفاءات،  -

التدريب على حل املشكالت،  -

زيادة فاعلية التعليم والتعلُّم الذاتي،  -

تقوية االنتباه والسرعة،  -

تنمية القدرة اإلبداعية للطفل،  -

تنمية القدرة الذهنية للطفل،  -

تنمية مهارات التواصل مع اآلخرين لدى الطفل.  -

ثانيـًا - السلبيات: وهذه السلبيات تتمثل يف اآلتي:
التأثير السلبي على الذاكرة على املدى الطويل،  -

كسل في استخدام الدماغ،  -

إجهاد الدماغ بسبب اجللوس لفترات طويلة،  -

قد يصبح الطفل انطوائًيا ُمحًبا للعزلة،  -

د في كثيٍر من األحيان، اإلصابة بالتوحُّ  -

قد تتسبَّب في بعض األمراض مثل السرطانات،  -

التعب واإلرهاق والعصبية بسبب اإلشعاعات التي ُتسبِّبها الشاشة الضوئية،  -
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قد تؤثر تأثيًرا مباشًرا على العيون وتسبب ِقَصر النظر وجفاف العني،  -

اإلصابة بالسمنة وزيادة الوزن نتيجة الكسل واخلمول وعدم احلركة مع تناول احللوى   -

أي مجهود. بذل  دون  واألطعمة 

 وحتى نتفادى سلبيات استخدام األطفال لتكنولوچيا املعلومات واالتصاالت واإلفادة من 

بالتالي )شيشاني 2016(: ُينصح  إيجابياتها، فقد 

 رقابة مستمرة من شخص بالغ أثناء استخدام الطفل للتكنولوچيا.. 1

 حتديد أوقات معينة بحيث ال تتجاوز الساعتني في اليوم.. 2

من . 3 للحد  للتكنولوچيا؛  الطفل  استخدام  بعد  للرياضة  الطفل  على ممارسة  احلرص   

طويلة. لفترات  اجللوس  نتيجة  والرقبة  الظهر  على  آثارها 

 استخدام برامج احلماية املوجودة لألطفال في األجهزة التكنولوچية.. 4

أنواع التكنولوچيا احلديثة لألطفال:  -
تنوعت وتعددت أنواع التكنولوچيا احلديثة التي تستهوي األطفال ويستمتعون باستخدامها؛ 

مثل األلعاب اإللكترونية املختلفة، والهواتف الذكية، واأللواح احلاسوبية، وشبكة املعلومات الدولية 

"اإلنترنت" وغيرها مما ُتتنجه شركات تصنيع األجهزة اإللكترونية والرقمية. وسنتحدث هنا عن 

بعضها املتمثل في األلعاب اإللكترونيَّة وشبكة اإلنترنت.

ة:  أ- األلعاب اإللكترونيَّ
مع تساُرع وتيرة التطورات التكنولوچية اجلديدة في السنوات القريبة املاضية، وما رافقها 

من تغيرات في البنية االجتماعية والثقافية للمجتمعات، بدأت األلعاب اإللكترونيَّة في االنتشار 

بشكٍل واسع، وتنمو ُنًوا ملحوًظا وواضًحا، وأصبحت األسواق تعجُّ بأنواٍع مختلفٍة من السلع 

واأللعاب اإللكترونيَّة، حتى إنها أصبحت الشغل الشاغل لألطفال والشباب وغيرهم، واستحوذت 

على عقولهم وُجلِّ اهتماماتهم، حتى أصبحت هذه األشياء مناًفسا كبيًرا مع األسرة فيما يتعلق 

بالتنشئة االجتماعية لألفراد. )الزيودي 2015، 15(. فما األلعاب اإللكترونيَّة هذه التي شغلت 

عقول األطفال واستحوذت على معظم وقتهم؟

ألعاًبا  تكون  التي  املتنوعة  باإللكترونيات  البعض  إليها  يشير  ما  هي  اإللكترونيَّة  األلعاب 

متفاعلة، سواء عن طريق استخدام األجهزة اخلاصة بها، أم باستخدام احلواسيب، أم األجهزة 

اجلوالة - اخَللْيويَّة - املتطورة مثل الهواتف الذكية. واملتتبع ألدبيات موضوع األلعاب اإللكترونيَّة 
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ُأجريت حول  التي  الدراسات،  العديد من  املختلفة في  اآلراء  كبيًرا وواضًحا بني  تبايًنا  يالحظ 

موضوع آثار هذه األلعاب على األطفال في مراحل النمو املختلفة. وتشير هذه الدراسات إلى أن 

أ من ثقافة  "االرتباط القوي الذي جمع أطفالنا واأللعاب اإللكترونيَّة، والذي أصبح جزًءا ال يتجزَّ

األلفية الثالثة، أدى إلى سجال بني علماء النفس والتربية، حول مدى أثر هذه األلعاب بأشكالها 

املختلفة على أطفالنا، سواء من النواحي الصحية، أم السلوكية، واالنفعالية، فضاًل عن آثارها 

القيمية والثقافية بشكل عام". )الزيودي 2015، 16(.

وكما يرى الكثيرون، فإن األلعاب اإللكترونيَّة تعد سالًحا ذا حدين، حيث فيها سلبيات عديدة، 

فهي كذلك ال تخلو من اإليجابيات.

توضيح  وكذلك  األلعاب؛  هذه  حتملها  التي  اإليجابيات  بيان  الصدد  هذا  في  وسنحاول 

التي  العلمية  والبحوث  الدراسات  من  عدد  نتائج  خالل  من  عنها،  الناجتة  واملخاطر  السلبيات 

ُأجريت في عدٍد من البلدان واملؤسسات املعنية بدراسة الطفولة، من النواحي النفسية، والتربوية، 

والثقافية. واالجتماعية، 

ة:  إيجابيات األلعاب اإللكترونيَّ  -
ل عليها الطفل من ممارسته لأللعاب  إيجابيات األلعاب اإللكترونيَّة هي الفوائد التي يتحصَّ

اإللكترونيَّة، واملتمثلة من وجهة الباحثة )سارة محمود حمدان( في اآلتي ) حمدان 2016، 8(:

الترويح عن النفس،  -

تنمية التفكير،  -

زيادة سرعة رد الفعل،  -

حتديد الهدف،  -

حتفيز االنتباه،  -

التآُزر البصري احلركي،  -

تطوير التخطيط،  -

التفكير املنطقي،  -

التدريب على أجهزة التكنولوچيا احلديثة.  -

  كذلك تشير بعض الدراسات التي ُأجريت على عيِّناٍت من األطفال في هذا اجلانب، إلى 

وجود إيجابيات متعددة لأللعاب اإللكترونيَّة  - الڤيديو مثاًل -؛ منها:
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1-  االلتزام بالتعليمات، واخلضوع لألوامر وتنمية املنطق،

2-  القدرة على حل املشكالت، من خالل االعتماد على الذات،

م باألعني مع اليدين، والقيام باملهام كافًة في الوقت  3-  تنمية القدرات العقلية والذهنية، كالتحكُّ

نفسه، 

4-  تعليم الفرد على سرعة البديهة، وإدارة املوارد، والتحليل، والقدرة على التخطيط،

ع في ممارسة األلعاب املختلفة، 5-  تقوية الذاكرة، من خالل التنوُّ

6-  استغالل األلعاب اإللكترونيَّة في مجال التعليم، إذ يتم استخدامها كوسيلة تعليمية سهلة 

ومفيًدا، أمًرا ممتًعا  التعليم  ومسلية جتعل من 

7-  استخدام األلعاب اإللكترونيَّة كأداٍة للمحاكاة في تعليم األمور املعقدة والصعبة، فمثاًل هناك 

ألعاب حتاكي الطيران وصيانة السيارات وغيرها.

باإلضافة إلى ذلك، يشير البعض إلى أن األلعاب اإللكترونيَّة لها فوائد متنوعة؛ مثل: حتفيز 

الذكاء عند األطفال، وحتسني مستوى الفهم لديهم، وتنظيم املهارات اإلدراكية، وتنمية الذاكرة 

وسرعة التفكير، وتعليم األطفال الدفاع عن النفس.

سلبيات األلعاب اإللكرتونية:
وكما يشير البعض إلى إيجابيات األلعاب اإللكترونيَّة، أشار بعض الباحثني إلى وجود سلبيات 

واملراهقني.  والشباب  الصغار  األطفال  طرف  من  اإللكترونيَّة  األلعاب  استخدام  اء  جرَّ متعددة 

والسلبيات هي مضارُّ ممارسة األلعاب اإللكترونيَّة على األطفال والتي قد تتمثل في قلة النشاط 

البدني، وآالم الظهر، وإجهاد العيون، واالنطواء والعزلة، وغرس السلوك العدواني والعنف، وزيادة 

خطر البدانة، وإدمان ممارسة هذه األلعاب، واألداء التعليمي املنخفض. )حمدان 2016، 9(.

السلبية؛  السلوكيات  اإللكترونيَّة قد تسبب في ظهور  األلعاب  أن  إلى  البعض  كذلك يشير 

نظًرا لكثرة األلعاب العنيفة والبرامج املرئية - التلفزيونية - التي ترى حتليل العنف واملصارعة 

والضرب، وغيرها من السلوكيات التي من املمكن أن تعلَق بأذهان األطفال وحُتبِّبهم بها دون 

رقابة من األهل أو األقارب، وهذا األمر قد يؤدي إلى نشأة جيل متشبع بهذه السلوكيات اخلطيرة، 

ونرى الطفل يقلد جنومه املفضلني في برامج متعددة. )شيشاني 2016(.

ولتجنب أضرار ومخاطر ومساوئ األلعاب اإللكترونيَّة، فيمكن أن نأخذ في االعتبار النقاط 

أو اخلطوات التالية:
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1-  وضع برنامج مراقبة ملعرفة ما ميارسه الطفل من ألعاب.

2-  جعل الطفل ميارس هذه األلعاب مع أقرانه وأصدقائه، حتى ال ينعزل عنهم.

3-  تخصيص وقت معني ملمارسة النشاط الرياضي.

4-  حتديد وقت معني ملمارسة األلعاب، بحيث ال تكون طول اليوم، وذلك للسيطرة على إدمان 

األلعاب. لهذه  الطفل 

5-  غرس حب املطالعة والقراءة لدى الطفل.

6-  جعل الطفل ُيخرج طاقته من خالل الرسم لزيادة قدرته على التخيُّل واإلبداع.

أ- اإلنرتنت:
شبكة اإلنترنت أو شبكة املعلومات الدولية، هي نظام عاملي لدمج شبكات احلواسيب املتصلة 

باستخدام  البعض  ببعضها  باالتصال  املعلومات  احلاسوب  وشبكات  احلواسيب  وتتبادل  به، 

 ،TCP/IP ببروتوكول  اختصاًرا  املعروف  اإلنترنت  وبروتوكول  باإلرسال  التحكم  بروتوكول 

وتتصل احلواسيب بعضها مع البعض من خالل شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، وميكن 

استخدام اإلنترنت في إرسال اخلطابات اإللكترونيَّة ونقل امللفات، كما أنها متثل مدخاًل للوصول 

للمعلومات على الشبكة الدولية. ومن أمثلة شبكات املعلومات املتصلة باإلنترنت: شبكات معلومات 

التعليميىة  واملؤسسات  احلكومية،  والوكاالت  البحوث،  مراكز  معلومات  وشبكات  املستشفيات، 

العالية مثل اجلامعات واملعاهد العليا وغيرها. 

وتستخدم اإلنترنت في الوقت احلاضر من جميع الفئات العمرية في جميع املجتمعات على 

املستوى الدولي. فهي تستخدم من طرف املراهقني واألطفال والشباب، والكبار وحتى املُسنِّني في 

العديد من البلدان، وأصبحت اإلنترنت تغزو جميع مظاهر احلياة االجتماعية كوسيلٍة من وسائل 

تبادل اآلراء واألفكار بني األفراد واجلماعات، على املستوى احمللي أو الدولي.

ومن املالحظ أن األطفال أصبحوا يشكلون نسبة عالية جًدا من مستخدمي اإلنترنت حول 

أشخاص  ثالثة  كل  من  أن شخًصا  إلى  احلديثة  واإلحصائيات  الدراسات  تشير  حيث  العالم، 

سنة   18 سن  ما حتت  األطفال  يشكل  املتقدمة،  البلدان  وفي  طفل.  هو  اإلنترنت  يستخدمون 

ُخُمس السكان، وفي البلدان النامية يشكل األطفال نسبة عالية جًدا من عدد السكان، ولكن في 

الوقت احلالي، فإنه من غير املمكن حساب نسبة مستخدمي اإلنترنت من األطفال بشكٍل دقيق. 

(Livingstone 2015, 6)
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فرص األطفال من اإلنرتنت:
اء استخدام اإلنترنت هناك مجال التعليم والتعلم،  ومن الفرص اجليدة أمام األطفال من جرَّ

حيث ميكن لتكنولوچيا املعلومات واالتصاالت منح الفرص للتعلم واخلبرة والتوصل إلى املعرفة 

واملوارد املعرفية. وفي مجال التعليم املعلوماتي والرقمي - محو األمية املعلوماتية -، فإن األطفال 

بشكٍل متزايد أصبحوا يتجهون إلى اإلنترنت للتوصل للمعرفة واملعلومات في موضوعات متعددة 

اجلنسية،  النواحي  )من  األطفال  لرفاهية  وحيوية  مهمة  تعد  املعلومات  هذه  وبعض  ومتنوعة، 

والصحة والسالمة(، وكثير من الفوائد بطرق أخرى مهمة. ويعد األطفال أيًضا مبدعني للمحتوى 

نات،  واملُدوَّ املتحركة،  والرسوم  والصور،  النصوص،  الذي يضم   - online املباشر  على اخلط 

وتطبيقات متعددة، وڤيديوهات. وقد يحتاج األطفال في هذه احلالة إلى فرص حول كيفية إنشاء 

وتشفير، ومشاركة احملتوى، والتقصير )في الزمن( في التعليم املعلوماتي والوسائط التكنولوچية؛ 

لتطوير  للمعلومات وحتديده؛ مبعنى أن األطفال قد يفتقرون إلى الفرص  التوصل  كذلك حصر 

أو  خاطئة  معلومات  على  سيعتمدون  أنهم  أو  الرقمية،  واملهارة  والتقيميية،  النقدية،  مهاراتهم 

.)Livingstone, 2015, 12( .مشكوك فيها

وتعتبر شبكة اإلنترنت مصدًرا مهًما وغنًيا للحصول على املعلومات واملعارف املتنوعة وفي 

كل املجاالت، وهي أداة تعليمية محفزة ومسلية لألطفال، "حيث ميكن مشاهدة وتعلُّم املعارف 

املفيدة وحل املسائل من خالل األلعاب والبرامج التثقيفية والشبكات االجتماعية، ناهيك عن كونها 

واملعارف  املعلومات  تبادل  للتعلم عن طريق  فرًصا  يوفر  للتواصل بني األشخاص مما  مصدًرا 

واألفكار". )املركز التربوي للبحوث واإلناء د. ت.، 5(.

واإلباحية،  للعنف  التعرض  مثل  لإلنترنت؛  السلبية  التأثيرات  بعض  إلى  يشير  من  وهناك 

وإدمان اإلنترنت، واالعتقاد اخلاطئ لإلعالنات وما تبثُّه من معلوماٍت غير صحيحة، وسوء استغالل 

واالجتماعية.            الرياضية  لألنشطة  الكافي  الوقت  إعطاء  وعدم  واألسرية،  الشخصية  املعلومات 

.)Kabakci,et al., 2008, 249(

السيئ  االستخدام  اء  جرَّ وكبيرة  عديدة  مخاطر  واملراهقون  الصغار  األطفال  يواجه  وقد 

لشبكة اإلنترنت، من خالل االستخدام املباشر للشبكة بال توعية مسبقة أو إرشاد من األسرة 

أو من ذوي الرعاية، وهذه املخاطر تزداد يوًما بعد يوم، وهذا ما تشير إليه الدراسات والبحوث 

ل االستغالل اجلنسي الذي يتم عبر  امليدانية، ونذكر منها على سبيل املثال: االتصاالت التي تسهِّ



63
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

)االفتراضي(،  السيبراني  ر  والتنمُّ السرية،  واملراسالت  االجتماعية،  والشبكات  الدردشة  غرف 

والصور واألفالم اإلباحية غير الالئقة التي ال تالئم نو الطفل وتؤثر ليس فقط على نوه الذهني 

واملعرفي، بل كذلك على سلوكه وتصرفه مع اآلخر، وقد يكون هذا األمر ميسًرا من خالل العديد 

رات واالنتحار،  املُخدِّ التي تشجع على تعاطي  تلك  أو  للمعتقدات واألديان،  املعادية  املواقع  من 

لألطفال  السموم  تبثُّ  والتي  املشابهة  األخرى  املواقع  من  وغيرها  اجلنسي  والشذوذ  والعنف، 

واملراهقني. )املركز التربوي للبحوث واإلناء، 5(.  

 Internet وحتذر العديد من الدراسات من قضية إدمان األطفال لإلنترنت. وإدمان اإلنترنت

Addiction - هو "ضعف مقاومة املستخدم لإلنترنت من حيث تركه أو محاولة االبتعاد عنه، 

حيث يستحوذ عليه بشكل قسري، أو هو االستعمال املفرط لإلنترنت الوظيفي اليومي...". )عبد 

الله د. ت. 13(.

وتشير ليفنغستون وزمالؤها إلى أن هناك عدة دراسات )غربية( ناقشت قضايا حماية حقوق 

األطفال في استخدام اإلنترنت ووضع مواثيق وقوانني حلمايتهم من االستغالل أثناء استخدامهم 

عبر  السيئ  األطفال  واستغالل  احلقوق  هذه  انتهاكات  تعددت  حيث  الدولية،  املعلومات  لشبكة 

وهناك   .)Livingstone, et, al. 2015, 12( وغيرهم.  األفراد  من  العديد  طرف  من  الشبكة 

مجموعة من الدراسات األجنبية التي تعالج قضايا حقوق األطفال، والطرق التي من خاللها ميكن 

اء االستخدام غير  لها جرَّ يتعرضون  التي قد  حماية األطفال واملراهقني والشباب من املخاطر 

الواعي لهذه الشبكة، وهذه الدراسات متوافرة على الشبكة ذاتها.

ومثل هذه الدراسات والبحوث نادرة في البلدان العربية باستثناء بعض الرسائل العلمية 

التي يقوم بها بعض الباحثني للحصول على درجة علمية مثل املاچستير والدكتوراه. ومن خالل 

متابعتي املتواضعة لهذا املوضوع، فإن الدراسة التي قام بها املركز التربوي للبحوث واإلناء في 

لبنان، تعد من أهم هذه الدراسات، والتي حملت عنوان: "سالمة األطفال على اإلنترنت: دراسة 

وطنية حول تأثير اإلنترنت على األطفال في لبنان." وكانت غاية الدراسة اعتبار سالمة األطفال 

على اإلنترنت قيمة جوهرية مضافة إلى ُسلَّم القيم االجتماعية واألخالقية في لبنان، واحتاللها 

درجًة متقدمًة من االهتمام الوطني والتربوي في هذا السلم. أما الهدُف األساُس لهذه الدراسة؛ 

فهو "خلق بيئة أكثر أماًنا لسالمة استخدام األطفال لإلنترنت في لبنان، عبر التعرف على املخاطر 

املطروحة،  املشكلة  معاجلة  أجل  من  الشبكة  على  عمله  اللبناني خالل  الطفل  لها  يتعرض  التي 
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ورفع مستوى الوعي العام حول فوائد استخدام اإلنترنت وتأثير مخاطر استعماله السيئ على 

مي الرعاية  نو األطفال وسالمتهم."؛ كذلك هدفت الدراسة إلى بناء وتطوير مهارات وقدرات ُمقدِّ

لألطفال من ُمربِّني، ومرشدين، واجتماعيني؛ لتمكينهم من مساعدة األطفال على االستخدام اآلمن 

واملسئول لإلنترنت.

اإلنرتنت كوسيلة ثقافية لألطفال:
مما ال شك فيه أن استخدام األطفال للمعلومات واالتصاالت والوسائط التكنولوچية وألعاب 

في  لألطفال  اليومية  احلياة  من  واسعٍة  ومساحاٍت  أشكاٍل  في  مكاًنا  يأخذ  أصبح  احلاسوب، 

وقتنا احلاضر. وفي مجتمعات الغرب املعلوماتية، تلعب الوسائط دوًرا مركزًيا في احلياة اليومية 

من  بالعالم  معرفتهم  من  مهًما  جزًءا  والشباب  األطفال  ويكتسب  ازدياد،  في  أهميتها  والزالت 

حولهم من خالل هذه الوسائط اإللكترونيَّة ومن بينها اإلنترنت، وأصبحت األنواع املختلفة من 

أليس   - وموران  )هتشباي  املعلومات.  عصر  العصر،  هذا  في  أهمية  أكثر  االتصاالت  قدرات 

.)57  ،2005

في الواليات املتحدة وعدد من بلدان الغرب األوروبي، ُيطلق مصطلح "صبية التكنولوچيا" 

على األطفال الذكور، الذين هم على درجٍة عالية من الثقافة احلاسوبية حيث يستمتعون بالبرمجة؛ 

وكذلك التسلية وألعاب احلاسوب، بينما تتقاعس الفتيات بشكٍل واضٍح عن استخدام تكنولوچيا 

املعلومات واالتصاالت، ويقاومن الفرص املتاحة لهن في املدرسة لتنمية كفاءاتهن التكنولوچية، 

وهذا ناجت عن بعض املخاوف التي تشعر بها الفتيات نتيجة بعض جتاربهن احلاضرة أكثر من 

أي رؤية للمستقبل. ) هتشباي وموران - أليس ، 125(.

وبَغضِّ النظر عما ُذكر من مخاوف ومخاطر قد تؤثر على حياة األطفال نتيجة االستخدام 

السيئ أو غير الواعي وغير املوجه، فإن اإلنترنت لها دور كبير في إثراء خلفية األطفال الثقافية 

في مجاالت متعددة واحلصول على جانب كبير من املتعة والتسلية والترفية، باإلضافة إلى اجلانب 

التعليمي والتربوي الذي يتم تقدميه من خالل العديد من املواقع التربوية والتعليمية والترفيهية، 

وميكن لآلباء واألمهات معرفة البرامج املناسبة لألطفال وفق املرحلة العمرية التي مير بها الطفل. 

وقد أصبحت اإلنترنت جزًءا مهًما في معظم املدارس في أوروبا وأمريكا واليابان وغيرها من 

البلدان في العالم، وجزًءا مهًما من البرامج التعليمية في هذه املدارس من أجل ربط الطفل بعالم 
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العاملي.  لألفراد على املستوى  اليومية  الذي أصبح يكون مًدى واسًعا من احلياة  التكنولوچيا، 

كذلك تشكل خدمات اإلنترنت جزًءا من اخلدمات التي تقدمها مكتبات األطفال واملكتبات العامة 

واملدرسية جلمهور القراء الصغار.

املجتمع في  التي يرغب  الثقافة  ألوان متعددة من  تقدمي  اإلنترنت ميكن  ومن خالل شبكة 

غرسها في أطفاله منذ نعومة أظفارهم؛ مثل الثقافة الدينية، والثقافة الصحية، والثقافة البيئية، 

واألخالق احلميدة والعادات االجتماعية والتقاليد اجليدة التي يرغب املجتمع في احملافظة عليها 

املتعاقبة. ونقلها لألجيال 

ههم  ومن املهم أن تكون هناك ثقافة إنترنت لألسرة؛ حتى تستطيع أن تراقب أطفالها وتوجِّ

املواقع  من  وغيرها  اإلباحية  واملواقع  والقتل،  العنف  مشاهد  من  اخلالية  املناسبة  املواقع  إلى 

سيئة السمعة التي قد تسبب الكثير من املشكالت لألطفال واألسرة واملجتمع فيما بعد. وميكن 

الرجوع إلى العديد من النشرات واألدلة التي تقدم النصائح لألهل وللعاملني مع الطفولة؛ ملعرفة 

كيفية تفادي املواقع غير اجليدة وغير املناسبة للطفل. هذه األدلة والنشرات والُكَتيبات وغيرها 

متوافرة على شبكة اإلنترنت وبالعديد من اللغات مبا فيها اللغة العربية. هذه املراجع قد تصدر 

عن مؤسسات تربوية وبحثية في مجال الطفولة وقد تصدر عن جهات حكومية متعددة.  

املراجع:
-  الباتع، حسن. "أطفالنا... وتقنية املعلومات... إتاحة أم ممانعة؟" مجلة التعليم اإللكتروني. ع 11، مايو 

.2013

-  بركات، وجدي محمد وتوفيق، عبد املنعم توفيق. األطفال والعوالم االفتراضية... آمال وأخطار. ورقة قدمت 
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ملـــف الــعــــــدد: التسامح وقبول اآلخر
جائحة كورونا: األزمة .. وبناء وعي كوني لعالم جديد
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جائحة كورونا
األزمة .. وبناء وعي كوني لعالم جديد

أ.د. حسن البيالوي *

ڤيروس كورونا  )WHO( أن "مرض  العاملية  أعلنت منظمة الصحة  يناير ٢٠٢٠،  في ٣١ 

التاريخ  ذلك  ومنذ  قلًقا".  تثير  عمومية  طوارئ صحية  حالة  أصبح ميثل   )١٩ )كوڤيد  املُستجّد 

صارت كورونا )كوڤيد ١٩( جائحة ضربت كل بالد العالم، وشملت بالدنا، وكل البالد العربية. 

أصابت كورونا املاليني في كل أنحاء املعمورة، وأودت بحياة أكثر من مليونني ونصف املليون 

نسمة. فقَد كثيرون أحباَءهم من األهل واألصدقاء. نشرت اخلوف والرعب. غيَّرت اجلائحة املشهد 

عاملًيا، اتخذت جميع الدول إجراءاٍت احترازية، لم يكن أصعبها البعد االجتماعي، والعزلة القسرية 

لألسر واألطفال، ومعاناة الضغوط. أحدثت جائحة كورونا أزمة لم يواجهها العالم من قبل، شملت 

تداعياتها أبعاًدا صحية واقتصادية واجتماعية، تربوية ونفسية إلى مًدى لم يكن ألحد أن يتخيله.

أواًل: أظهرت كورونا هشاشة النظم الصحية في أكثر بالد العالم تقدًما.
ثانًيا: أبعدت ماليني األطفال عن مدارسهم، وعرَّضت الكثيرين منهم للتسرب والضياع من 
جت  التعليم. وتسببت في تعميق فجوة عدم املساواة وغياب العدالة االجتماعية بني التالميذ، وأجَّ

مشاعر اخلوف والقلق، ومشاعر الشعور بالعجز لدى األطفال، بل ولدى الكبار.. مشاعر عنيفة 

يعاني منها الطفل واملرأة وكبار السن.

ثالًثا: زادت كورونا من حاجتنا إلى ثورة التكنولوچـيا الرقمية، ووجدنا في التقدم التكنولوچـي 
فرصة للخروج من األزمة في تعليم أوالدنا بوسائل التعلُّم عن ُبْعد. لكن هذه الفرصة تنطوي على 

قت غياب العدالة في توزيع فرص "الثروة  صعوبة قاسية. حيث أظهرت وجود الفجوة الرقمية وعمَّ

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.
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الرقمية" إن صح التعبير. فهناك فجوة رقمية بني الدول بعضها وَبعٍض على مستوى العالم من 
جهة. ومن جهٍة أخرى هناك فجوة رقمية داخل كل دولة على حدة، بني مناطق غنية ومناطق فقيرة 

الرقمية  الفجوة  وهذه  التكنولوچـية.  الثورة  ملتطلبات  استيعابها  وطاقة  التكنولوچـية  بنيتها  في 

من شأنها أن تزيد من عنف واقع الالمساواة، وغياب العدالة االجتماعية، على مستوى الدولة 

الواحدة، وعلى مستوى العالم.

رابًعا: لقد أظهرت أزمة كورونا، أن أزمة التعليم، وإبعاد األطفال عن مدارسهم، ومضاعفة 
أطفالها  لرعاية  أبعدتها عن عملها  املرأة..  العنف ضد  إلى مفاقمة  أدت  االقتصادية،  الضغوط 

املُبَعدين في املنزل. وأدى ازدياد العزل املنزلي إلى مشكالت أسرية، وازدادت الضغوط النفسية، 

وكان ضحيتها األولى هما الطفل واملرأة.

مذهلٍة  إمكاناٍت  قدمته من  أمامنا، مبا  الرابعة  الصناعية  الثورة  مقدمات  خامًسا: ظهرت 
أزمة  البشرية من  به  تنتقل  التواصل واالتصال، ظهرت كأمل،  اإلنتاج وحل مشكلة  في تطوير 

البشرية احلياة واالتصال، وكان  ل على  لتسهِّ التكنولوچـيا  ثورة  إلى فرصٍة جندها في  كورونا 

الشعار الذي تردد "من األزمة إلى الفرصة" يعبر عن هذا األمل. ساعدت ثورة التكنولوچـيا على 

التواصل واالتصال، وأحدثت ثورًة في اإلنتاج وَجْنِي األرباح. الثورة الصناعية الرابعة مبشرة 

اإلنتاج  وعالقات  اإلنتاج  وسائل  وغيَّرت  مسبوقة،  غير  عاملية  مستويات  إلى  اإلنتاج  مبضاعفة 

تغييًرا جذرًيا، مبا يؤدي إلى مضاعفة األرباح وتراكمها، عوًضا عما أحدثته اجلائحة من معاناة 

وضغوط اقتصادية بسبب الِبطالَة وخروج املاليني من وظائفهم وعزلتهم في منازلهم. إال أن هذه 

الفرصة، مبا أحدثته من آماٍل عريضٍة لم تكن بغير تناقض. كانت فرصة للقلة، ومحدودة للبعض، 

لكن كانت ُتفاِقم املعاناة لكثرة البشر. ملاذا؟

إن سوق العمل - في ظل آليَّات الثورة الصناعية الرابعة، سوق انتقائي للعمالة - شديد 

الثورة  هذه  متطلبات  مع  التعامل  من  املتمكنة  عالًيا،  تأهياًلً  املؤهلة  العمالة  ينتقي  االنتقائية. 

الصناعية املذهلة. معنى ذلك أن ثورة التكنولوچـيا أحدثت تقدًما في االقتصاد واإلنتاج ووفرت 

من  ماليني  استبعدت  فقد  كبيرة،  بطالة  أحدثت  أنها  إال  كورونا،  حطمته  الذي  التواصل  ُسُبل 

ات ومتغيرات الثورة الصناعية. لقد فاَقمت الثورة الصناعية األزمة  العمالة غير املالئمة ملُستجدَّ

قت فجوة  االقتصادية التي أحدثتها كورونا، فقد راَكمت الفقر للكثرة، وراكمت األرباح للقلة. وعمَّ

أحدثته  الذي  االقتصاد  وكساد  البطالة  أزمة  من  البشر  ماليني  اكتوت  العالم.  في  الالمساواة 
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كورونا من جهة، وبسبب انتقائية سوق العمل الذي أحدثته الثورة الصناعية، من جهٍة أخرى. 

ويتساءل علماء االجتماع واالقتصاد، متى تكون الثورة الصناعية الرابعة فرصة كاملة للماليني؟

ة حلٌّ في املستقبل، أما الوقت الراهن فهو وقت معاناة آثار جائحة كورونا التي  قد يكون ثمَّ

القادم، مرهون  الزمني  أحدثت أزمة اقتصادية سريعة، وعزلة بشرية قسرية. واحلل في املدى 

الثورة  مع  للتعامل  ومهارًيا  معرفًيا  مؤهلة  أجيال  إعداد  على  والتدريب  التعليمية،  ُنُظمنا  بقدرة 

الصناعية الرابعة. تضافرت أزمة كورونا االقتصادية وضغوطها النفسية واالجتماعية مع 

"فرصة" الثورة الصناعية، الفرصة املنقوصة!!، بسبب التناقض الكامن فيها، على األقل يف 
الفترة الراهنة، فترة مداهمة جائحة كورونا التي ضربت البشرية جمًعاء.

سادًسا: إن تنامي العنف والضغوط النفسية يولِّد بيئة غير مواتية لنمو الطفل وتنميته. فهناك 
مبدأ تربوي، يؤكد أن األطفال ينمون "منًوا مقيًدا" ونعني "بالنمو املقيد"، أن منو الطفل مقيد 

دائًما بطبيعة البيئة من حوله. فنمو الطفل أواًل مقيد مبدى نضج عملية التواُصل االجتماعي وثراء 

فيها، وأمناط  ينشأ  التي  بالثقافة  ثانًيا،  البيئة من حوله. وهو مقيد  واملعرفة في  اللغة واحلوار 

التنشئة والقَيم التي مير بها وينمو من خاللها. وهو مقيد ثالًثا باملستوى االجتماعي واالقتصادي 

ومبا يتوافر له من سبل احلماية والرعاية في التعليم والصحة واالستقرار والطمأنينة له وألسرته. 

ولقد زادت اجلائحة من سوء بيئة الطفل االجتماعية والثقافية، بل وهدمت كثيًرا مما حتقق من 

إجنازات في سياسات احلماية، وتطوير التعليم في أوطاننا العربية.

سابًعا: ونتيجة لبيئة العنف واخلوف والعزل القسري الذي أحدثته اجلائحة داخل األسرة، 
تقرير  وفي  النفسية.  والضغوط  للعنف  ًضا  تعرُّ األسر  أفراد  أكثر  من  والنساء  الفتيات  كانت 

د ارتفاَع العنف في العالم واملنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق  اإلسكوا في أبريل ٢٠٢٠م، أكَّ

الكامل والشامل والتعاُيش القسري، واملخاوف من التعرُّض للڤـيروس. إال أن الالجئات والنازحات 

والعامالت املهاجرات في املنطقة العربية قد تفاقمت معاناتهن وازدادت.. وال زالت تتفاقم يوًما 

بعد يوم. مما أبرز ازدياد مساحة العنف ضد الطفل واملرأة في بالدنا العربية، وأصبحت بالدنا 

العربية من أكثر مناطق العالم معاناًة من اجلائحة والعنف، ومن أكثر املناطق التي ازدادت فيها 

الضغوط النفسية، وازداد فيها العنف، ضد الطفل واملرأة. ويؤكد ذلك التقارير العربية والعاملية.

ويصبح السؤال املهم ملاذا ازداد العنف يف بلدنا العربية، وفاَقم من معاناة األزمة التي 
أحدثتها اجلائحة؟
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ذلك إن عاملنا العربي في كثيٍر من دولنا العربية يعاني من ظاهرة خاصة، وهي النزاعات 

اإلرهاب يف  وفكر  اإلرهاب  تنامي  باألحرى  أو  اإلرهاب،  من  طرف  كل  في  املتنامية  املسلحة 

أكثر من بلد عربي، وهذا التنامي قد جعل الطفل مشرًدا، جعل األطفال يعانون اللجوء 
السياسي، وجعل األطفال في املُخيَّمات، وحتى األطفال العاديني الذين لم يعانوا من النزاعات 
املسلحة، فقد فرضت هذه احلروب واقًعا مريًرا في كثيٍر من أوطاننا.. إنها "جائحة اإلرهاب، 

وفكر اإلرهاب األصولي الظلمي" الذي ضرب بالدنا قوًيا مع بداية العقد الثاني من القرن. 
وفكره األصولي  اإلرهاب  مقاومة  أعباء  أخرى من  دوٌل  وتعاني  عربية،  دول  أربع  أركان  وهدم 

املتطرف. وجعلت هذه األوضاع األطفال يتعرضون إلى مثل هذه األشياء من كل مظاهر العنف، 

ويرتبط العنف ضد األطفال بشكٍل وثيٍق بالعنف ضد املرأة، فاملرأة هي اأُلمُّ واحلاضنة لهؤالء 

األطفال.

وفضًلً عن ذلك، فهناك عنف ُماَرس ضد املرأة يف عاملنا العربي مُيارس يومًيا كظاهرة 
من  وتبرر  املرأة  اضطهاد  تبرر  التي  املجتمعية  الثقافية  األصول  ببعض  مرتبط  دائمة، 
للرجل يف معظم  ة خاصة  ِمْلكيَّ باألحرى  أو  للرجل،  تاليٍة  املرأة، وتضعها يف مرتبٍة  ظلم 

املجتمعات؛ وخاصة حينما نكون يف قاع التخلف الثقايف يف بعض البلد العربية.

ي اإلرهاب وفكر اإلرهاب املتطرف واألزمات  وهكذا تضافرت عوامل التخلف الثقافي وتفشِّ

من  لكثيٍر  أليًما  واقًعا  وأنتجت  املستجدة،  كورونا  جائحة  أحدثتها  التي  والنفسية  االقتصادية 

األطفال واألمهات وكبار السن في بالدنا العربية.

والسؤال اآلن ماذا عن:
الدروس املكتسبة واملستفادة من جائحة كورونا املستجدة؟  -

وما إمكانية بناء وعي كوني لعالم جديد أكثر نوًرا وأكثر حريًة وأكثر إنسانية؟  -
ة آمال وفرص جديدة ثمَّ

عن  اللثام  التكنولوچـيا  استخدام  جتربة  أماطت  لقد  والتربية.  التعليم  صعيد  على   : أواًلً
هشاشة اليقني التربوي في أن التعلُّم عن ُبعد ميكن أن يكون بدياًل عن املدرسة.. ووجود األطفال 

مع معلمهم الطبيعي. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد أن التكنولوچـيا لها أهمية ال ُتباَرى في العملية 

التعليمية، كعامٍل داعٍم ومساعٍد للمعلم، ورافد كبير ال ُيناَفس من روافد املعرفة، يرقِّي ويعلِّي من 
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مستوى معارف وثقافة املدرسة والفصل واملعلم والتلميذ، ومن َثمَّ توفر بيئة غنية جديدة وسياقات 

جديدة داخل مدارسنا وُنُظمنا التعليمية.. إال أن كل تلك األهمية للتقدم الرقمي، قد زاد من قيمة 

وأهمية املعلم املُعّد جيًدا، في عملية التعليم والتعلُّم، وأهمية البيئة االجتماعية اإلنسانية التي تعتمد 

على الفكر والنقد العقالني وممارسة اإلبداع، وأهمية املدرسة املجهزة ببنية تكنولوچـية واجتماعية 

مواتية للثورة الصناعية الرابعة.

املساواة  التسامح،  فكرة  أهمية  كورونا  أزمة  كرَّست  االجتماعي،  الصعيد  على  وثانًيا: 
أزمة  دفعت  العلج.  ُطرق  يف  متساٍو  والكل  اخلطر،  يف  متساٍو  الكل  إن  حيث  واإلنصاف؛ 

كورونا إلى الرجوع إلى فكرة اإلنسانية والبشرية جمعاء، واملساواة بني اجلميع، بصرف النظر 

عن النوع واجلنس أو اللون. وتطلعت البشرية إلى إسقاط فكرة العنصرية، والتعالي. فقد طالت 

كورونا املستجدة الكل في جميع أركان العالم. وظهرت فكرة األمن الصحي، والصحة للجميع، 

فكرة واضحة، بل ومطلًبا عاجاًل. وعاد شعار التعليم للجميع قوًيا من جديد. وأعلَْت من فكرة 

التعاون الدولي وبزوغ نظام عاملي جديد، يقوم على االعتراف واالعتماد املُتباَدل بني الشعوب. 

ة األولى في التاريخ. فالعالم النامي  وظهرت فكرة القضاء على الفجوة الرقمية بني الشعوب للمرَّ

يجب أن ينال اإلنصاف ودعم بنيته التكنولوچـية. لقد تأكدت فكرة أن: "العالم واحٌد واحلضارة 

واحدة ال تقسيم فيها"، وتتنوع فيها الثقافات واملجتمعات.

وثالًثا: على صعيد األخالق العامة وسلوك املواطنة، أكدت أزمة كورونا ضرورَة االلتزام 
بأخالق املُواَطنة، في تكريس مبدأ املسئولية االجتماعية للجميع، مواطنني ومسئولني، وما يتبعها 

من فكرة الواجب، وفكرة التسامح، وقيم االلتزام باآلخرين؛ واالنضباط الذاتي حرًصا على النفس 

وعلى اآلخر. هذه كلها قيم وأخالقيات أبرزت أهميتها األزمة مبا أحدثته اجلائحة من مصاعب. 

ر عن بزوغ ثقافة جديدة ووعي كوني جديد، بحضارة  هذه القَيم هي قيم اإلنسانية التي تعبِّ
رايَة  حاملًة  تستمر،  أن  ُبدَّ  وال  واحلداثة،  التنوير  ُمُثل  على  تقوم  للبشر جميًعا،  كوكبية 

احلرية والعدالة واملساواة واالعتماد امُلتباَدل بني شعوب كوكب املعمورة.

ورابًعا: على صعيد البحث العلمي، أكدت أزمة كورونا أهميَة توجيه البحث العلمي خلدمة 
اإلنسان والرفاه االجتماعي في كل مكان. ذلك أن أزمة كورونا قد كشفت أن الرأسمالية العاملية 

َي بـ  هت معظم اجلهود الِعلْمّية إلى ما ُسمِّ جة اآلن، بإيديولوچـية الليبرالية اجلديدة، قد وجَّ املتوَّ

"اقتصاد املعرفة"، وما أنتجه من ثورة تكنولوچـية عظيمة، وَأْعلَْت من مفهوم وأهمية "اقتصاد 
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"اقتصاد  مفهوم  كبير.  املفهومني  بني  والفرق  املعرفة".  "مجتمع  مفهوم  على حساب  املعرفة" 
املعرفة" يقوم على حافز الربح وأن املعرفة هي العامل األول في إحداث التقدم االقتصادي؛ ومن 
َثمَّ تكرس املعرفة وتنتج وتوجه في مسار تنمية االقتصاد املبني على حافز الربح مبعناه الضيق 

واألناني. إال أننا ننادي مبفهوم "مجتمع املعرفة"، وهو مجتمع إنساني شامل يف كل جوانبه، 

ما  وكل  واألدب،  والفنون،  والتعليم،  الصحة،  شامًلً  والرفاهية،  بالتقدم  الكل  فيه  ينعم 
يحقق سعادة اإلنسان وُرقي احلياة. ولألسف حينما داهمتنا أزمة كورونا.. وجدنا التقدم في 
املعرفة محصوًرا فقط لصالح االقتصاد ويحكمه حافز الربح. ولذلك أخذت مراكز البحوث العلمية 

لها عالًجا  التي لم جند  إنقاذ اإلنسان في مواجهة جائحة مستجدة،  املتقدمة اآلن، تبحث عن 

عاجاًل، ونحن في القرن الواحد والعشرين، عصر التقدم العلمي والتكنولوچـي. علَّمتنا اجلائحة 

أنه ال بد من توجيه البحث العلمي خلدمة اإلنسان والرفاه االجتماعي، وتأكيد اجلوانب اإلنسانية 

في املجتمع، ككل متكامل: الصحة، والعلوم، والفنون، واآلداب وتنمية قَيم كونية إنسانية. ذلك هو 

مجتمع املعرفة الذي نسعى إليه.

"النظام  مثالب  عن  املستجدة  كورونا  أزمة  كشفت  السياسي،  الصعيد  وعلى  وخامًسا: 
العاملي" القائم. لقد أدرك اجلميع اآلن بفضل تلك اجلائحة اللعينة، إذا كان لها فضل، أنه ال ميكن 
وثقافية  واقتصادية  واجتماعية  أزمات صحية  املستجدة من  أحدثته جائحة كورونا  ما  مواجهة 

وتكنولوچـية بدون وجود دولة وطنية قوية قادرة على إدارة األزمة ورسم استراتيـچيات عاجلة؛ 

للتنفيذ واملواجهة وتوفير املستلزمات املادية، والرقمية، والصحية، واحلماية. لكن في الوقت نفسه، 

كشفت أزمة كورونا املستجدة عن عجز أي دولة وطنية، مهما كانت قوتها، عن مواجهة اجلائحة 

منفردًة بدون تعاون دولي. أظهرت األزمة التي نعيشها ضرورة "التعاون الدولي"، وتكريس 
ما  مقابل  واحدة، يف  إنسانية  كوكبية  قوية يف حضارة  وطنية  دول  بني  املتبادل  االعتماد 
النتيجة  ي الليبرالية اجلديدة على حدود األوطان وإْضعافها. وكانت  يحدث اآلن من تعدِّ
عجًزا بيًِّنا عن مواجهة األزمة على مستوى النظم االقتصادية والعلمية والصحية، في العالم كله، 

حتى في أكثر الدول تقدًما.

إن تكريس قوة الدولة الوطنية وتكريس سياسة االعتماد املتبادل، هو املستقبل الذي 
ال ُبدَّ من حتقيقه لصالح اإلنسانية جمعاء.
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وختاًما.. 

أن عالم ما بعد كورونا.. ينبغي أن يزداد فيه الوعي الكوني بثقافة وقيم إنسانية وأخالقية 

د املساواَة والعدالَة واإلنصاَف وقيَم التسامح، واملسئولية االجتماعية؛  ُتعلي من شأن اإلنسان وتؤكِّ

لتمكني اإلنسان، بصرف النظر عن النوع واجلنس والدين والِعْرق. كما أن عالم ما بعد كورونا 

ينبغي، أيًضا، أن يكون عالم االعتماد املتبادل عاملًيا بني دول وطنية قوية تتمتع باالستقالل والقدرة 

على التعاون الدولي، في نظاٍم عاملّي يقوم على السالم والعدل يشمل كوكب األرض كله. وينبغي 

د النظام العاملي اجلديد أهميَة بعث ثقافة جديدة تطلق طاقات اإلنسان في اإلبداع والتفكير  أن ُيؤكِّ

العقالني احُلّر.. والبحث العلمي خلدمة اإلنسان.. وتقاوم الفكر الظالمي املتطرف لكل األصوليات 

التي انتشرت عاملًيا، والتي أطلت على البشرية من جديد، بالتطرف واإلرهاب.

جديد،  لعالٍم  كونيٍّ  بوعٍي  ثقافٍة  ببزوِغ  األمل  هذا  إطار  ويف  السياق،  هذا  إطار  ويف 
جند أن املجلس العربي للطفولة والتنمية قد أعلن شعاره االستراتيـچـي "عقل جديد.. 
املجلس  "رؤية  ر عن  يعبِّ االستراتيـچـي  الشعار  وهذا  إلنسان جديد.. يف مجتمع جديد". 
العربي يف بناِء طفٍل عربيٍّ واٍع مستنيٍر ميتلك املعرفة والقدرة على التعامل مع متغيرات 
عصره االجتماعية والتكنولوچـية"؛ ومن َثمَّ تعبر عن مسيرة املجلس العربي للطفولة والتنمية 
في العمل على إنتاج املعرفة وبناء نسق ثقافي مغاير للتنشئة، وتنمية الطفل، وضمان حقوقه، 

نه من التعامل مع متغيرات عصره االجتماعية والتكنولوچـية  وإكسابه املعرفة، والقدرات، التي ُتكِّ

في مسيرة ناجحة؛ لتحقيق التقدم في أوطاننا العربية نحو مستقبٍل أفضل. 

وفي إطار منوذج املجلس العربي للطفولة والتنمية، الذي يطلق عليه "تربية األمل"، يجب أن 

ك قوي على مسار التقدم وحتقيق التنوير واالزدهار واملساواة  نسعى إلى العمل على إحداث حترُّ

والعدالة في البالد العربية وربوع اإلنسانية.

وهنا جند أن املجلس العربي للطفولة والتنمية يوصي دائًما يف خططه االستراتيـچية، 
نها من استقبال  أن البلد العربية يجب أن تزيد من جهودها يف بناء خمسة أعمدة ُتكِّ
إيجابية  مساهمة  بنائه  يف  واملساهمة  املستجد  كورونا  بعد  ما   - اجلديد  العاملي  النظام 

فعالة. وهذه األعمدة اخلمسة هي:

ر على إعداد سياسات تنمية ثقافية بوعٍي كونيٍّ لعالم جديد:  أواًل: العمل الواعي الذي يتوفَّ
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ثقافة تكرِّس قيم التنوير وقيم التسامح والعقالنية لتحقيق التقدم في ربوع بالدنا العربية لبناء عقل 

جديد .. ملجتمع جديد.. لعالم جديد.

واأُلُطر  الوطنية  واألنظمة  القوانني  حيث  من  والتشريعي،  سي  املُؤسَّ اإلطار  تعزيز  ثانيًا: 
املؤسساتية، التي ُتعلي من قيمة الفرد، وتاسك املجتمع، على مسار التقدم في احلضارة الكوكبية 

احلديثة، وتوفير سياجات قانونية حتمي الفرد واملجتمع لدعم مسيرة التقدم.

يتم  بحيث  والنفسية،  االقتصادية  الضغوط  من  احلماية  بناء  ونظم  سياسات  دعم  ثانًيا: 
إصالح سياسات وُنظم سوق العمل وإصالح سياسات ونظم احلماية االجتماعية، والوصول إلى 

اخلدمات األساسية، مبا فيها التعليم والصحة والرعاية االجتماعية، للطفل واملرأة وكبار السن، 

واإلعالء من قيمة املعرفة والعلوم واآلداب والفنون ورفاه اإلنسان.

رابعًا: تأكيد سياسات وُسُبل احلماية من أثر النزاع املسلح، واحلماية واحلد من اإلرهاب، 
الفكر  فيها  يتفشى  التي  اإلرهاب  لفكر  املولدة  واملؤسسات  لإلرهاب.  املُولِّدة  البيئة  من  واحلد 

الظالمي. األصولي 

خامسًا: النهوض بالبنية التحتية للتكنولوچـيا املتقدمة، واإلسراع في حتقيق التحول الرقمي، 
والتواصل عن ُبْعد، مبا يدعم التعليم واملعامالت العامة واالقتصاد واخلدمات في املجتمع. 

العربي؛ لنؤسس "ما بعد كورونا"  إننا نتطلع إلى حركة تنويرية كبرى يف مجتمعنا 
وترعى  السن،  وكبار  واملرأة  للطفل  والرفاه  احلماية  تقدم  متقدمة،  عربية  مجتمعات 

كورونا.  بعد  ما  اإلنسانية،  احلضارة  بناء  يف  القوية  بنهضتها  وُتْسهم  شني..  امُلهمَّ
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من التسامح السلبي إىل التسامح اإليجابي

أحمد عبد المعطي حجازي *

من املؤكد أن الغربيني سابقون في احلديث عن التسامح والدعوة والتضحية في سبيله، 

ب الشديد الذي عانوا  وهذا ُيحسب لهم، لكن السبب في هذا السبق يحسب عليهم، وهو التعصُّ

منه وكانوا أحياًنا أداة من أدواته أكثر من ألف عام، حني أصبحت املسيحية الدين الرسمي 

لإلمبراطورية الرومانية، بالصورة التي تبنَّتها كنيسة روما واعتبرتها العقيدة الصحيحة التي ال 

يجوز ألحد أن يخالفها بأي صورة من الصور. ومنذ ذلك الوقت - أواخر القرن الرابع امليالدي- 

وأصبحت  شديد،  الضطهاد  املخالفة  املسيحية  واملذاهب  األخرى  الديانات  أصحاب  تعرض 

املُواَطنة مشروطة باعتناق املسيحية الكاثوليكية، وصدرت القرارات التي تقضي إحراق املتهمني 

ة، وُأنشئت محاكم التفتيش التي كانت حتقق مع َمن يجرؤ على التعبير عن رأي  دَّ باإلحلاد وبالرِّ

مخالف، وفي مقدمة هؤالء املشتغلون بالثقافة.

بعد أن ظهر  إال  أن يخرجوا منها،  الغربيون  األوروبيون  لم يستطع  الرهيبة  هذه احملنة 

مارتن لوثر في القرن اخلامس عشر وعارض الكنيسة الكاثوليكية، ودافع عن حرية العقيدة، 

ودعا للفصل بني الدين والدولة، وطالب بإلغاء محاكم التفتيش. وهكذا ارتفعت األصوات الداعية 

طويلة  معركة  في  دخلت  واسعة  حركة  وأصبحت  التفتيش.  محاكم  بإلغاء  وطالبت  للتسامح 

الغربيون  األوروبيون  تخلص  وفيها  عشر.  الثامن  القرن  في  بانتصارها  انتهت  الكنيسة  مع 

الدين والدولة، ودافعوا عن  ُنُظمهم الدميقراطية، وفصلوا بني  امِللكيَّات املستبدة وأسسوا  من 

التسامح بصورته اإليجابية التي لم يكن يعرفها من قبل.

* شاعر وكاتب - مصر.
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كان التسامح باملعنى القدمي يعني جتاهل اخلطأ والتغاضي عن اإلساءة، وهذا ما كانت 

فت التسامح بأنه "السماح السلبي بالشر". وهو تعريف  تعبر عنه الكنيسة الكاثوليكية حني عرَّ

يحرض على التعصب واستخدام العنف مع املخالفني، الذين سُينظر إليهم باعتبارهم أشراًرا 

في مقابل األخيار الغيورين على احلق املدافعني عن الصواب.

نة  ويبدو أن التسامح بهذا املعنى لم يكن مجرد تعصب ديني، وإمنا كان ثقافة عامة ُمتضمَّ

التساُهل،  Talérana ومن معانيها  الفرنسية  اللغة  التسامح، وهي في  املعبرة عن  الكلمة  في 

ع. وهي معاٍن قريبة من معناها في األصل  واحلليم، وإجازة ما نظن أنه خطأ بشيء من التوسُّ

ل األلم واإلشارة من بعيٍد لفعٍل قبيٍح كما  الالتيني، فالكلمة الالتينية تدل على الصبر وعلى حتمُّ

نرى في هذه العبارة Maison de Tolerance؛ أي بيت سيِّئ السمعة. هذا املعنى السلبي أخذ 

للتسامح، وهو  ليحل محله شيًئا فشيًئا املعنى اإليجابي  النهضة األوروبية  يتراجع في عصر 

قبول اآلَخر. واآلخر هنا ليس املختلف في الدين فقط، وإمنا هو املختلف في الدين، والسياسة، 

والِعْرق.. وهو وضع ال ينفرد به إنسان فرًدا كان أو جماعة. ألننا جميًعا مختلفون بعضنا عن 

بعض، فإذا تسامحت أنا مع من يختلف معي فهو أيًضا يتسامح معي، في الوقت ذاته أختلف 

معه أو أختلف عنه.

الدميقراطية  أو من جهة، وإمنا هو شرط من شروط  أحد  ِمنًَّة من  ليس  إذن  والتسامح 

اإلنسان. وحقوق 

فإذا نظرنا إلى التسامح في الثقافة العربية فسوف جند اتفاًقا واختالًفا. وأول ما نالحظه 

في الكلمة العربية أنها مبنية بصيغة تدل في معنى من معانيها على املشاركة. فالتسامح في 

هذه الصيغة تسامح متبادل وليس فعاًلً موجًها من شخص أو من جهة إلى شخٍص آخر أو 

أشخاص آخرين، وإمنا هو فعل يؤديه املشاركون فيه؛ ألنهم متساوون أو ألن من حقهم وواجبهم 

أن يكونوا متساوين.

من  فضيلة  وهو  اجلميع،  فيه  يشارك  إيجابي  تسامح  العربية  اللغة  في  إذن  التسامح 

الفضائل التي يتغنى بها العرب في شعرهم وأدبهم؛ ألن املعنى األول للتسامح في اللغة العربية 

هو اجُلود أو الكرم. والتسامح أيًضا هو التساهل، واالتساع، والصفح، واملالينة. وفي هذه 

ة وَسَعة  املعاني ما يتفق مع ما جنده في اللغات األوروبية وفيها ما يختلف عنها، فالكرم َمودَّ
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ورحابة؛ لكن الصفح عفو عن الذنب. وبهذا املعنى يكون التسامح تنازاًلً يصدر عن طرف قوي 

أو عن صاحب حق نحو طرف آخر، ويكون من حق الطرف القوي أالَّ يتسامح وأن يتمسك مبا 

يعتقد بأنه حقه.

وفي اإلسالم ال وجود للسلطة الدينية، والعالقة بالتالي بني الله واإلنسان عالقة مباشرة ال 

يِن« ]سورة البقرة، من اآلية: ٢56[.  تتحقق بواسطة تفرض على الناس ما تراه، »اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ

ْحَبة غير املتشددة. ْمَحة؛ أي الرَّ ومن هنا ُوِصف اإلسالم بأنه الديانة السَّ

واإلمام محمد عبده يحدثنا عن تسامح اإلسالم أو عن سماحته في كتابه "اإلسالم دين 

العلم واملدنية"، فيقول إنه أخذ بيد القارئ اآلن - ١٩٠١ - ودخل به بيًتا من بيوت العلم في 

ان اخلارجي  نة بني يَدْي عمران بن ِحطَّ القرون الهجرية األولى، فوجد اإلمام البخاري حافظ السُّ

يأخذ منه احلديث، وعمرو بن عبيد رئيس املعتزلة بني يَدي احلسن البصري شيخ السنة من 

الزيدية من  بن علي )صاحب مذهب  زين  اإلمام  أمام  أبا حنيفة  واإلمام  عنه،  يتلقى  التابعني 

الشيعة( يتعلم منه أصول العقائد والفقه. كل منهم يقبل اآلخر ويتعلم منه.

وهذا التسامح الذي يتعامل به اإلسالم مع املسلمني يتعامل به مع غير املسلمني، الذين 

يعترف لهم اإلسالم بحقهم الكامل في أن يختلفوا وأن يتعددوا "ِلُكلٍّ َجَعلَْنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا. 

ْيَراِت" ]سورة املائدة،  ًة َواِحَدًة، َولَِكن ِلَّيْبُلَوُكْم ِفيَما آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اخْلَ َعلَُكْم ُأمَّ َولَْو َشاَء اللُه جَلَ

من اآلية: 48[.

فيها  تعددت  التي  اإلسالمية  املجتمعات  في  ثقافة سائدة  كان  التسامح  أن  في  وال شك 

هذه  وتبني  وتتحاور  تتعايش  أن  ذلك  مع  واستطاعت  والثقافية،  والعرقية  الدينية  االنتماءات 

احلضارة التي ازدهرت في القرون الهجرية األولى. وقد عبَّر أمير الشعراء أحمد شوقي عن هذه 

َمر الذي تبدأ به مسرحية "مجنون ليلى"؛ حيث يدور احلوار بني أنصار  الثقافة في مجلس السَّ

األمويني من جانب ومنهم ليلى وأنصار احلسني بن علي من جانٍب آخر، ومنهم الشاعر ابن 

ُذَرْيح الذي يقول:

ما الذي أضحك مني الظبيات العامرية

أألني أنا شيعي وليلى أموية؟

اختالف الرأي ال ُيفسد للُودِّ قضية!
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لكن هذا التسامح الذي تعبر عنه هذه النصوص لم يعمل به دائًما في املجتمعات اإلسالمية؛ 

على  للتضييق  احلكام  تدفع  كانت  الغوغاء  ومنافقة  بها  والتشبث  السلطة  على  الصراع  ألن 

لإلمام  حدث  ما  نعرف  ونحن  األخرى.  والديانات  املخالفة  والفَرق  الرأي  وأصحاب  املفكرين 

مالك على يد املنصور اخلليفة العباسي، وما حدث لإلمام ابن حنبل على يد املعتصم، وما حدث 

ج، وما حدث للسهروردي، وما حدث البن رشد، ونعرف ما حدث لفرج فوده، وما حدث  للحالَّ

ة  لنصر حامد أبو زيد، وما حدث لنجيب محفوظ. والقائمة حافلة بأسماء كثيرة. واحلاجة ماسَّ

للتسامح. ألن احلاجة ماسة للحرية التي بدونها ال يكون عقل، وال يكون تفكير، وال يكون تقدم، 

وال تكون حياة.
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نظرية االعرتاف عند أكسيل هونيث
إىل أي مدى يمكن أن تكون مدخًل فلسفيـًا

واجتماعيـًا للتسامح؟)١(

أ. د. أحمد إسماعيل حجي   *

أبرز  إنه  بل  فرانكفورت،  ملدرسة  الثالث  اجليل   ،Axel Honneth هونيث  أكسيل  ميثل 

أعضائه، وهو أحد أهم تالميذ يورجن هابرماس، إنه أملاني مثله أيًضا ويترأس مجلس إدارة 

فرانكفورت. معهد 

سو )مدرسة فرانكفورت(، مجموعة من الفالسفة والنقاد  إن رواد النظرية النقدية هم ُمؤسِّ

ومن  االجتماعية،  للبحوث  فرانكفورت  معهد  إلى  ينتمون  الذين  االجتماعيني،  والعلماء  الثقافيني 

أشهرهم ماكس هوركهامير وتيودور أدورنو وهربرت ماركيوز وإريك فروم، ووالتر بنيامني، وجاء 

في اجليل الثاني بعد احلرب العاملية الثانية يورجن هابرماس.

املاركسي  الفكري  توجهه  وظهر   ،1924 عام  االجتماعية  للعلوم  فرانكفورت  معهد  ُافُتتح 

املاركسية  أشكال  من  شكٍل  لتطويِر  كمحاولٍة  له،  هوركهامير  رئاسة  بعد   1930 عام  بوضوح 

العشرين. القرن  في  القائمة  الرأسمالية  لألوضاع  مالئمة  الهيجلية 

لقد مرت النظرية النقدية بأجيال كان لكل منها بصماته وعالقاته املميزة للنظرية واملرحلة 

ن اجليل األول من ماكس هوركهامير وتيودور أدورنو وهيربرت ماركوز وإريك  أو اجليل. وقد تكوَّ

فروم وغيرهم. ثم جاء اجليل الثاني وعلى رأسه يورجن هابرماس، وأسهم مع زمالئه في إقامة 

ية، واجتهت مدرسة فرانكفورت في عهده نحو  حوار بني ما كان ُيسّمى بالتقاليد التحليلية والقارِّ

العاملية، مؤثرة على املداخل املنهجية في سياقات أوروبية أخرى وتخصصية علمية عديدة، بل 

وانتقل منها تأثير هذه املدرسة إلى أمريكا عن طريق ريتشارد برنشتاين.

)1( ارجع إلى كتاب: أزمة علم االجتماع الغربي والعربي - عالم الكتب - القاهرة -2021.

* أستاذ التربية املقارنة واإلدارة العلمية بكلية التربية - جامعة حلوان.
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أما اجليل الثالث للنظرية النقدية، فكان على يد تالميذ هابرماس في فرانكفورت وستارنبرج 

في الواليات املتحدة، ومثل هذا اجليَل مجموعتان، املجموعة األولى جاء على رأسها أندرو فينبرج 

تأثروا  أمريكيني،  دارسني  من  تكونت  الثانية  واملجموعة  ماركوز،  لهربرت  مباشًرا  تلميًذا  وكان 

بفلسفة هابرماس خالل زياراته للواليات املتحدة.

تأثر هونيث بأقطاب اجليل األول وأقطاب اجليل الثاني مًعا، وحتفَّظ على بعض آراء كل جيل 

منهما، وكان ذلك مدخله إلى بناء نظريته النقدية، التي رأى أنها تساير ما حدث وما يحدث من 

العه على أعمال  الت كلية تاريخية وفكرية، سياسية واقتصادية واجتماعية. وكان اطِّ تغيُّرات وحتوُّ

كبار الفالسفة مثل چون ديوي وهيجل وماركس، وعالم االجتماع چورچ هربارت ميد وپيير بورديو 

وغيرهم، عوًنا له في وصوله إلى نظريته عن االعتراف Reconnaissance التي تقوم عليها)1(.

فلسفته االجتماعية.
واالعتراف عند هونيث يختلف عن مفهومه عند هوبر، حيث يركز على الصراع واحلروب بني 

البشر من أجل البقاء حيث رغبات متناقضة بينهم. ومن َثمَّ يصل إلى أن االعتراف املتبادل بني 

ن  الناس يضع حًدا للصراع االجتماعي القائم على السيطرة والهيمنة والظلم االجتماعي؛ مما مُيكِّ

األفراد من أن يحققوا ذواتهم بشكل إيجابي. وهذا ما يتم حسب تعبير الدكتور كمال بومنير 

ضمن العالقات التذاوتيَّة، وهي عالقات تتوقف على حتقيق ثالثة شروط أو مناذج معيارية متميزة 

لالعتراف؛ هي:

1- احلب:
إذ يرى هونيث أن احلب عالقة تفاعلية مؤسسة على منوذج خاص لالعتراف املتبادل، وأن 

ه أول مستوى لالعتراف املتبادل، فهي تلبي له احتياجاته البيولوچية والعاطفية؛  عالقة الطفل بُأمِّ

ومن َثمَّ تكون النموذج األمثل لالعتراف املتبادل.

2- احلق:
ن  ويضيف هونيث أن االعتراف القانوني يضمن حريات األفراد واستقاللهم الذاتي، مبا مُيكِّ

الفرد من التمتع بحريته املعترف بها اجتماعًيا، والقانون يسمح بذلك في إطار االعتراف املتبادل 

الذي يفترض مسئولية جميع أعضاء املجتمع مسئولية أخالقية.

3- التضامن:
ويسمح التضامن االجتماعي لألفراد بتحقيق ذواتهم من صراعهم من أجل االعتراف، من 



83
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

التقدير  الذي يتوقف في املجتمع احلديث على وجود عالقات  املتبادل،  خالل عالقات االعتراف 

املتماثل بني الذوات التي حققت استقاللها.

هذه هي الشروط األساسية لالعتراف االجتماعي، وميثل الصراع من أجله إرادة الوجود 

على  فقط  تتوقف  ال  التي  الرأسمالي،  املجتمع  أمراض  نفسه  الوقت  في  وترفض  تكشف  التي 

اعتبارات اقتصادية، وإمنا تتعداها إلى اعتبارات أهم هي االعتبارات األخالقية، التي من شأنها 

جتاوز السلوكيات السلبية؛ وبخاصٍة منها االحتقاُر االجتماعي

لألفراد  ُذاًل  ميثل  وهو  املعاصر،  الرأسمالي  للمجتمع  أساًسا  االحتقار  هونيث  واعتبر 

واملجتمعات ينفي االعتراف االجتماعي كسلوٍك عادل . ويأخذ - الذل - أشكااًل ثالثة رئيسة؛ هي:

ة الشخص حتطيًما كامًل وشامًل، ويلحق األذى بذاته. أ- حتطيم ُهويَّ
ب- حرمان الفرد أو املجتمع من حقوقه:

إذ لكل فرد حقوقه املشروعة في جماعته أو مجتمعه، ويؤدي حرمانه من حصوله عليها - 

طاملا يقوم بواجباته - إلى إقصائه وعدم االعتراف به.

ة ألمناط حياة الفرد واجلماعة: جـ- النظرة التحقيريَّ
ورمبا  إليه  ُيسيئون  إنهم  بل  اآلخرين،  من  االجتماعي  وتقديره  بقيمته  يشعر  ال  والفرد 

يتعدون عليه أيًضا. وهذا يحدث أيًضا للمجتمعات التي يتم حتقيرها وعدم االعتراف بها في ظل 

النيوليبرالية. الرأسمالية 

ويتناول أكسيل هونيث مفهوم التشيُّؤ وفلسفته، ناقًدا ُأحادية نظرة لوكاش له؛ إذ إن تعميم 

هذه  لتفسير  الرئيس  السبب  وحده  ليس  الرأسمالي  لالقتصاد  والتجاري  اإلنتاجي  النموذج 

َثمَّ اهتم بتناولها على ثالثة مستويات؛ هي: الظاهرة؛ ومن 

أ- املستوى الفني واألدبي:
حياتنا  إلى  السائدة  االقتصادية  القَيم  بعض  نفاذ  كيفية  وفنية  أدبية  أعمال  عاجلت  فقد 

إحساس. كل  من  خالية  بصورة  االجتماعي  العالم  ورؤية  اليومية، 

ب- املستوى السوسيولوجـي:
ة دراسات سيوسيولوچـية تؤكد أن الذوات صارت متيل إلى إظهار مشاعر وأحاسيس  ثمَّ

من  حقيقية  بعناصر  متعلق  األمر  وكأن  فعلًيا،  مبعايشتها  التظاهر  حد  إلى  انتهازّي  بشكٍل 

. شخصيتهم
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جـ- املستوى الخُلقي:
وهناك محاوالت للفهم النظري للظواهر التي سبق أن تناولها لوكاش في دراسته للتشيُّؤ.

وبعد، هل ميكن إذا ما حتقق االعتراف االجتماعي جتاوز مختلف أشكال التشيُّؤ السائدة 

في العالم املعاصر، وصواًل إلى التسامح وتقبُّل اآلخر؟  

وهل ميكن حتقيق ذلك في ظل سيطرة وحتكم العقلية األداتية والنفعية على مختلف جوانب 

على  الشاملة  السيطرة  بذلك  وارتبط  أوضاعه،  العوملة  فاقمت  الذي  املعاصر  عاملنا  في  احلياة 

الطبيعة وعلى اإلنسان، ومعظم بالد العالم اقتصادًيا وسياسًيا وثقافًيا بدعم من املنظمات الدولية 

والتحالفات اإلقليمية، وصراعات القوى العاملية، واتفاقاتها املُعلَنة على تقسيم العالم.
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ثقافة التسامح والقبول اإلنساني

نبيل صموئيل*

ما أحوجنا هذه األيام إلى تبني ونشر وتفعيل ثقافة التسامح والقبول اإلنساني، في عصٍر 

العداوة  إلى  يقود  رمبا  والذي  املختلف،  اآلخر  ونفي  والتطرف  والتعصب  التوترات  فيه  تزداد 

ورفض اآلخرين املختلفني؛ ليصل األمر إلى الكراهية الشديدة، بل ويصل إلى القتل والذبح!

فثقافة التسامح هي تلك الثقافة التي تضبط عالقة اإلنسان بنفسه وبعقائده وأفكاره، بحيث 

ال تصل إلى مستوى التعصب األعمى، الذي يقود صاحبه إلى القتل وممارسة التدمير باسم القيم، 

بل وأحياًنا باسم الدين. 

بها  يحلم  كان  التي  الفضائل  من  فضيلة  ليس  اليوم  اآلخر  وقبول  التسامح  أصبح  وقد 

وسياسية؛  وثقافية  واجتماعية  إنسانية  ة  ُملحَّ أصبح ضرورة  ولكنه  الفاضلة،  باملدينة  األقدمون 

حتى يستطيع الفرد أن يقف أمام أي مخاوف من متربٍص يستهدف اإلنسان اآلخر املختلف عنه 

أو عن حضارته أو ثقافته أو بلده.

والتسامح قيمة إنسانية عابرة لكل االختالفات بني البشر سواء طبيعية كانت أم التي يصنعها 

اإلنسان، سواء أكانت هذه االختالفات دينية أم مذهبية، واختالف النوع االجتماعي، واختالفات 

من هم بغير إعاقة عن ذوي اإلعاقة، واالختالفات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسات 

وغيرها، فال ميكن التمييز بني هذه االختالفات فكلها تستدعي التسامح كقيمة إنسانية عابرة لكل 

هذا التنوع واالختالفات بني البشر.

على  االنفتاح  بأنه  وُيعرف  املهمة،  اإلنسانية  القيم  أحد  اإلنساني  والقبول  التسامح  وُيعد 

ل معتقدات  التنّوع، والتعّدد مبختلف أشكاله. كما ويرتبط التسامح باستعداد املرء لقبول وحتمُّ

مع  فيه،  ويعيش  وميارسه  يعتقده  عما  تختلف  ثقافات  وبالتالي  مختلفة؛  وعادات  وممارسات 

* خبير التنمية االجتماعية - مصر.
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وآراء ومواقف وسلوك في  أفكار  لديها  التي  األفراد واجلماعات  والقبول بحقوق كل  االعتراف 

البشر  الداخلي، ولصناعة السالم بني  اختالف، وحيث ميثل ذلك الطريق إلى الشعور بالسالم 

عاتهم واختالفاتهم، مع اإلقرار واالعتراف باحلق في التنوع واالختالف، وباملساواة بني  على تنوُّ

األطراف كافة ودون رفض ودون عدم قبوٍل أو إبطاٍء أو تراٍخ.

 وهو ما يستدعي االهتمام بدور العقل والفكر والعمل مًعا لتحقيق السالم العادل، من خالل 

إبراز قيم التسامح واحلوار البنَّاء والعدل، وأثر ذلك في مختلف األصعدة على مستوى األسرة، 

واملدرسة، واملجتمع، والدولة وبني الشعوب والدول.

 وفي هذا اإلطار ميكن أن ُنعطي للتسامح والقبول اإلنساني تعريًفا شاماًل بأنَّه: 

واملساواة،  العدالة،  مبادئ  على  تنطوي  التي  واملُعتَقدات  األحكام،  على  الواعي  "التأكيد 

د واختالف اآلخرين؛ أي تقدمي االحترام، واملساواة للذين  والرعاية، والنظر بتقدير واحترام في تفرُّ

يختلفون في خصائصهم الِعرقيَّة، والدينيَّة، واجلنسية، وغيرها". 

مثل  اإلنسان اآلخر مبختلف أشكاله أساسيَّاٍت مشتركة؛  وقبول  التسامح  تعريف  ويحمل 

قبول تنوع واختالف اآلخرين، واِتّخاذ اإلنسان موقًفا عاداًل، وموضوعًيا جتاه األشخاص الذيَن 

ب مبختلف أشكاله. يختلفوَن عنه في مختلف اجلوانب، وَرفض التعّصب والتحزُّ

ولقيمة التسامح والقبول اإلنساني مبادئ جوهرية:

بغير  اآلخرين  على  الناقدة  األحكام  ُيطلقوَن  الناس  من  فالكثير  مبوضوعيَّة؛  احُلكم   -

موضوعيَّة، أو دون معرفة حقيقية وتفكير وتأمل مسبق في تلَك األحكام؛ ولهذا ينبغي أن يحاول 

بي.  تعُصّ أو  انحيازّي،  غير  بشكٍل  اآلخرين  تفّهم  الشخص 

ر له  ا يبرِّ العقالنّية: قد ال يقتنع شخٌص ما بوجهة نظر اآلخرين الذين يختلفون عنه؛ ممَّ  -

والعداوة.  والكراهية  الرفض  املعارضة حتض على  تكون هذه  أاّل  معارضتهم، بشرط 

التسامح قناعة داخلية: قد ُيظهر البعض تسامحهم جتاه اآلخرين عن غير قناعة؛ إذ إنهم   -

ة واخلوف من معارضتهم، أو جتُنًّبا للمشاكل، أو  قد يتسامحون مع اآلخرين ألَنّهم في موضع قوَّ

رغبًة بأن ُيقال عنه أنَّه شخص متسامح، وذلَك ال ُيعدُّ شخًصا متسامًحا، فالتسامح احلقيقّي هو 

ف بناًء على اختالفه  قيمه وقناعة الشخص داخلًيا بضرورة قبول اآلخر واالختالف وعدم التصُرّ

مع آراء اآلخرين. 
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 أهمية ثقافة التسامح:
يسلكون  الذيَن  فاملواطنون  واملجتمعات،  األفراد  حياة  في  طيِّب  أثٌر  التسامح  ثقافة  لنشر 

بقيمة التسامح والقبول اإلنساني جتاه اآلخرين املُختِلفني في مجتمعاتهم، فإن ذلك يعاون على أن 

يسود الُودُّ والتعاطف والتماسك والسالم في املجتمع. ويحث املواطنني ويشجعهم على االستعداد 

د من قوة هذه املجتمعات،  للمشاركة والتعاون مع اآلخرين حتى مع تنوعهم واختالفاتهم؛ مما ُيعضِّ

ومتاسكها وتضافرها.

وبشيوع ثقافة التسامح وقبول اآلخر واملبنية على العقالنيَّة لدى األشخاص، يزيد ذلك من 

قدرتهم على رؤية اآلخرين الذين يختلفون عنهم على أنَّهم شركاء الوطن. وكما ُيوِجد التسامح 

ع البشري  ي املواهب، والقدرات بني اجلميع؛ وبالتالي فإنَّ التنوُّ والقبول اإلنساني بيئًة جتذب وتنمِّ

م، واالبتكار،  ا يدعم وُيْسهم في التقدُّ ق سيجد له مساحًة ومكاًنا كبيًرا في تلَك الشعوب؛ ممَّ اخلالَّ

والتماسك االجتماعي والنموِّ االقتصادّي.

ولنشر ثقافة التسامح والقبول اإلنساني في املجتمعات أهميَّة كبيرة في حفظ حقوق اإلنسان، 

وحتقيق السالم، والدميقراطيَّة، وكبح التطرف الفكري، واحلدِّ من العنف، والنزاعات، واحلروب. 

لتنشئة  قصوى  هناك ضرورة  أصبحت  فقد  اآلخر،  وقبول  التسامح  ثقافه  نشر  ألهميَّة  ونظًرا 

لصفاته  الطفل  اكتساب  يبدأ  إذ  األولى؛  سنواتهم  منذ  التسامح  وميارسوا  ليتعلموا  األطفال 

األخالقيَّة من الوالدين في املنزل، فإذا كاَن الوالدان مع اآلخرين في حالة تسامح فإنَّ الطفل 

سيكون انعكاًسا ملا يعايشه في املنزل، وهو ما يستدعي احلذر الشديد من استخدام العبارات 

الطفل. أماَم  والُعنصريَّة  السلبيَّة، 

كما ميكن تعليم الطفل ثقافاِت اآلخرين، وأفكارهم، وَدفعه إلى مشاركة األنشطة مع األصدقاء 

الذين يختلفوَن عنه، فالطفل عندما يكون منفتًحا على الثقافات، واألشخاص، واألديان املختلفة 

سيكون من السهل عليه قبول اختالف اآلخرين عندما يكبر؛ وبالتالي يكون في حالة تسامح مع 

نفسه ومع اآلخرين.

تعليميَّة  برامج  وإعداد  اآلخرين،  احترام  األطفال بضرورة  توعية  في  كبيٌر  دوٌر  وللمدرسة 

وتوعويَّة عن التسامح والقبول اإلنساني، ولزيادة االندماج بنَي األطفال على اختالفهم، وذلك من 

خالل أدوات وآليَّات عملية، كممارسة الرياضة والفنون بكل أنواعها وعقد الرحالت، واملؤمترات 

الصيفيَّة.  املشتركه 

ويلعب اإلعالم دوًرا ُمهًما في نشر ثقافة التسامح وقبول اآلخر، وذلك بإيصاِل صوٍر غير 
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بة لألشخاص املُختلفني، وحث املواطنني على احترام التنوع البشري واالختالفات بأنواعها  ُمتعِصّ

ل في نشر واستغالل األحداث التي من شأنها إيقاظ وتنامي التطرف وردود  كافًة؛ وكذلك التعقُّ

املُختِلفني، وُتشعل  وانشقاقات بني  توترات  إلى إحداث  تؤدي  أن  والتي ميكن  السلبية،  األفعال 

أطفالهم  يشاهده  الذي  اإلعالمي  للمحتَوى  االنتباه  ضرورة  اآلباء  وعلى  بينهم،  االضطرابات 

ًعا على رفض اآلخرين املختلفني  ًضا وُمشجِّ سواء متلفًزا أم الوسائل اإللكترونية؛ ِلئالَّ يكون ُمحرِّ

والعداوة ضدهم.

ول،  والدُّ احلضارات،  مختلف  وعبر  التاريخ،  عبَر  موجوٌد  التسامح  أنَّ  هنا  بالذكر  ويجدر 

واألمم.

ا في العصر احلديث، فقد ظهَر مصطلح التسامح في القرن السادس عشر بإجنلترا؛ من  أمَّ

أجل تأكيد حقِّ األفراد في العبادة وهو ُخُلق ال ُبَدّ من اتِّخاذه كُبنية أساسيَّة في سياسات البشر، 

وطوائفهم،  وأديانهم،  انتماءاتهم،  عن  النظر  بَغضِّ  لديهم  والفضائل  الِقَيم،  وتنمية  وتطلُّعاتهم، 

ومعتقداتهم؛ وذلك بهدف بناء عالَم سالم وسعيد، وجديد تسوده روابط اأُللفة، والروحانيَّة.

ما أحوجنا اليوم إلى نشر ثقافة التسامح والقبول اإلنساني!، باعتبارها الركيزة والقاعدة 

اجلوهرية األصيلة لبناء عالم يتحقق فيه ويسوده السالم واألمان بني البشر، وتتحقق به العدالة 

بني اجلميع دون متييز أو محاباة بني البشر على ُأُسس ثقافية أو ِعْرقية أو دينية أو مذهبية أو 

اجتماعية، وغيرها من أنواع االختالفات والتنوع بني البشر ، ويجد كل فرد في هذا العالم - مهما 

ده واختالفه - مكاًنا مريًحا سعيًدا كباقي البشر. كان تفرُّ
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الرتاث العاملي كمدخل للتسامح وقبول اآلخر 

أ. د. أمير إبراهيم القرشي *

فرض مصطلح التسامح وقبول اآلخر نفسه في الفترة األخيرة في اخلطاب السياسي، وفي 

وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعى، وانعكس هذا بدوره على مجال التربية باعتبارها األداة 

العرب واملسلمون  أفراده؛ خاصة وقد وجد  التي يستخدمها املجتمع في تشكيل عقل ووجدان 

أنفسهم عقب أحداث احلادي عشر من سبتمبر 2001م في موقف الدفاع ليعلنوا عن تبنِّيهم لقيم 

التسامح وقبول اآلخر، هذا على الرغم من أن احلضارة  العربية اإلسالمية حرصت على التسامح 

للترقِّي  الفرص  لهم  وهيَّأت  رحابها،  في  العيش  واملسلمني  العرب  لغير  اآلخر، وسمحت  وقبول 

ة اجلنس البشري، الذي رسخه الرسول  واإلبداع وتولِّي مناصب عليا في اإلدارة؛ تأكيًدا ملبدأ أخوَّ

عليه الصالة والسالم الذي جمع بني بالل احلبشي وُصَهْيب الرومي وَسلْمان الفارسي، كمثال 

واضح للبشرية على تسامح اإلسالم وإرساء قَيم املواطنة، وأن الناس سواسية وأنه ال فرق بني 

عربي وال أعجمي إال بالتقوى والعمل واإلسهام في تقدم وتنمية املجتمع.

وجتدر اإلشارة إلى أن مفهوم التسامح ظهر في أوروبا، أواخر العصور الوسطى وبداية 

عصر النهضة بسبب الصراع بني الكنيسة وبني الذين خرجوا عليها وشقوا عصا الطاعة؛ مما 

القرن  من  التسعينيَّات  بداية  وفي  املشكالت،  تلك  حلل  التسامح  شعار  رفع  إلى  الكنيسة  دفع 

العشرين صار الشعار متصدًرا للمشهد العاملي؛ خاصة بعد طرح مفهوم "ِصَدام احلضارات" 

القادمة ستكون  العاملية  أن احلرب  الذي طرح تصور  كتاب "صمويل هتنتجون"  ورد في  الذي 

عي فيها عدوانية  ج املؤرخ اليهودي "برنارد لويس" لفكرة مغلوطة يدَّ حرًبا بني احلضارات، كما روَّ

املسلمني على مدى التاريخ ضد الغرب، ويؤكد أن اخلطر امُلدق باحلضارة الغربية عقب سقوط 

االحتاد السوڤيتي، هو اخلطر اإلسالمي.

* أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية التربية - جامعة حلوان.
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لدى  واالستياء  الغضب  مشاعر  أثارت  التي  األفكار  تلك  العالم خطورة  استشعر  وعندما 

العديد من الشعوب، وبأن هذه األفكار تتناقض مع فكرة التسامح والتعاون العاملي، ساَرع بعض 

العقالء بطرح مفهوم "حوار احلضارات" بداًل من صدامها.

ومتشًيا مع هذا النهج العقالني تبنَّت منظمة اليونسكو ثقافة التسامح وقبول اآلخر، وحرصت 

على تذكير دول العالم مبا حدث من دماٍر شامل نتيجة احلرب العاملية الثانية؛ لذا فقد رفعت شعار 

"ملا كانت احلروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن ُتبنى حصون السالم ووضعته 

)باريس(  مدينة  في  املنظمة  مدخل  في  الشعار  حفر  ومت  للمنظمة،  التأسيسي  للنص  كديباجة 

وكتابته بعشر لغات.

فبناء السالم والقضاء على الفقر واجلهل واملرض وحتقيق التنمية املستدامة وإقامة احلوار 

بني الثقافات، لن يتم إال في وجود اتساق وتوازن فكري لدى البشر، وهو ما ميثل الطريق الفعال 

لسد الذرائع التي يتذرع بها َمْن يخططون لتقويض األمن والسلم العاملي.

بإعالن  قامت  حيث  التسامح؛  قيمة  لترسيخ  فعالة  خطوات  اليونسكو  منظمة  اتخذت  وقد 

مبادئ بشأن التسامح صادر وُموقَّع من الدول األعضاء في اليونسكو بتاريخ 1٦ تشرين األول/

نوفمبر 1995م، وقد عبَّرت في ديباجة إعالن املبادئ عن قلقها من ازدياد أعمال التعصب والعنف 

والتهميش  واالستبعاد  والعنصرية،  العدائية  القومية  والنزعات  األجانب،  وكراهية  واإلرهاب، 

والتمييز ضد األقليات القومية والدينية واإلثنية. 

لذا؛ فقد جاء في املادة األولى من هذا اإلعالن تعريف معنى التسامح بأنه:

"احترام وقبول وتقدير التنوع الغني لثقافات عاملنا وألشكال التعبير والتصرفات اإلنسانية 

لدينا، ويتعزز التسامح من خالل املعرفة واالنفتاح والتواُصل وحرية الفكر والضمير واملُعتَقد، 

والتسامح هو الوئام في سياق االختالف، وهو ليس واجًبا أخالقًيا فحسب، وإمنا هو ضرورة 

سياسة وقانونية أيًضا، وإن التسامح هو الفضيلة التي تسمح بإرساء السالم، وفي استبدال 

ثقافة احلرب بثقافة السالم".

كما أكد اإلعالن أن التسامح ال يعني اإلذعان أو التنازل أو التساُهل، فالتسامح قبل كل 

شيء هو موقف فاعل ينشأ عن اإلقرار بحقوق اإلنسان العاملية واحلريات األساسية لآلخرين.

ُه: وقد أكدت املادة الرابعة التي تختص بدور التربية في تعميق قيم التسامح، ما نصَّ
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تعليم  هي  التربية  في  األولى  واخلطوة  التعصب،  ملنع  فاعلية  األكثر  الوسيلة  هي  "التربية 

الناس احلقوق واحلريات املشتركة بينهم لكي يحترموها وتنمية عزمهم على حماية حقوق وحريات 

الضروري  من  السبب  ولهذا  ة؛  ُملحَّ التسامح ضرورة  أجل  من  التربية  اعتبار  ويجب  اآلخرين، 

برامج  وتنفيذ  بدعم  والتعهد  التسامح،  لتعليم  وعقالنية  منهجية  أساليب  اعتماد  على  التشجيع 

للبحوث االجتماعية وللتربية من أجل التسامح وحقوق اإلنسان والالعنف، وهذا يعني إيالء اهتمام 

خاص بتحسني إعداد املعلم واملناهج الدراسية ومضامني الكتب املدرسية والدروس وغيرها من 

املواد التعليمية، مبا في ذلك تكنولوچيا التعليم، وذلك من أجل تنشئة مواطنني َعُطوفني ومسئولني 

ومنفتحني على الثقافات األخرى...". 

كما نصَّ إعالن املبادئ على تخصيص يوم 1٦ نوفمبر من كل عام اليوَم العامليَّ للتسامح؛ 

بهدف نشر التوعية بني الناس وجتديد الدعم كل عام لفكرة التسامح ونبذ التعصب والعنف.

والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوء ما ورد في مبادئ إعالن التسامح الصادر عن منظمة 

اليونسكو، هو: كيف نوظف التراث الثقافي العاملي، وما يتطلبه من انفتاٍح على ثقافات اآلخرين 

واحترام هذا التنوع واالختالف كمدخل لتنمية قَيم التسامح وقبول اآلخر؟

وقد أجابت منظمة اليونسكو عن جزٍء من هذا السؤال عندما تبنَّت قضية التأكيد على احترام 

التنوع الثقافي كعامٍل أساٍس في عملية التنمية، وأكدت أن االحتفال بالتنوع الثقافي هو فرصة 

خ  ال نظير لها للتبادل واالبتكار واإلبداع، وإنه اعتراف بأن ثراء الثقافات هو الطاقة التي ترسِّ

من  أ  يتجزَّ ال  جزٌء  فتعزيزه  والتنمية،  السالم  لتحقيق  السعي  في  كبير  مكسب  وهو  اإلنسانية، 

تعزيز احترام حقوق اإلنسان، كما دعت السيدة )إيرينا بوكوڤـا( املديرة العامة السابقة ملنظمة 

احلوار  أجل  من  الثقافي  للتنوع  العاملي  باليوم  االحتفال  إلى  األعضاء  الدول  اليونسكو، جميَع 

والتنمية في 21 مايو من كل عام، حيث مت اعتماد إعالن اليونسكو للتنوع الثقافي عام 2001م 

ليكون مبثابة سالح سلمي ضد نزعة االنكفاء على الذات واالنغالق واستبعاد اآلخر، التي تدفع 

اإلنسانية إلى إنكار ذاتها من خالل إهمال ما تنطوي عليه من ثروات.

تربوية عديدة حتث على السالم والتسامح وقبول  التوجه فقد ظهرت مفاهيم  لهذا  ونتيجًة 

الدولية،  واملُواَطنة  العاملي،  التفاهم  أجل  من  والتربية  السالم،  أجل  من  التربية  مثل:  اآلخر، 

والتعاطف، والتنوع الثقافي واحلضاري، والتربية التراثية، والتراث من أجل السالم... وغيرها 

من املفاهيم التي تبنَّاها رجال التربية ُكلٌّ في تخصصه، وُأجري َكمٌّ هائٌل من البحوث والدراسات، 



94
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

والتسامح  للسالم واحلوار  تدعو  التي  واألفكار  املفاهيم  لهذه  لت  التي أصَّ الكتب  وُطبعت آالف 

الثقافي. التنوع  واحترام 

وُيقصد بالتراث الثقافي وفًقا ملا جاء في إعالن اليونسكو في نوفمبر 1972م "اآلثار التي 

تضم األعمال املعمارية، والنحت والتصوير على املباني والنقوش، واملواقع األثرية التي لها قيمة 

عاملية". 

حمايتها  ُتوِجب  استثنائية  أهمية  متثل  الثقافي  التراث  ممتلكات  أن  االتفاقية  أكدت  وقد 

باعتبارها عنصًرا من التراث العاملي للبشرية يجب احلفاظ عليه، كما أكدت تعهد الدول األطراف 

على تقدمي املساعدات للعمل على حفظ وصيانة التراث الثقافي، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع 

فيها هذا التراث، ويتم ذلك من خالل صندوق التراث العاملي، وامِلَنح املقدمة من بعض الدول.

وعلى ذلك فإن التربية التراثية واحلفاظ على التراث الثقافي العاملي من العوامل املساعدة 

التي تعزز قيم التسامح وقبول اآلخر، فعندما تسعى دول وشعوب العالم إلى التعاون في احلفاظ 

على التراث الثقافي العاملي في كل دول العالم كإْرٍث مشترٍك صنعه البشر، بصرف النظر عن 

الديانة واللغة والِعْرق واللون، فإن ذلك املسلك سوف يعزز فرص التسامح وقبول اآلخر، حيث 

يتم النظر إلى القضية من منظور املواطن العاملي الذي يسعى خلير جميع البشر، وهو ما تنفذه 

اآلن منظمة اليونسكو؛ حيث قامت بوضع معايير محددة يتم مبقتضاها املوافقة على ضم بعض 

األماكن واملواقع واآلثار إلى قائمة التراث العاملي؛ لضمان احلفاظ على تلك املواقع من التدمير 

والعبث من خالل الدعم الفني واملادي، باعتبارها تراًثا يهم البشرية جميًعا.

وقد جنحت مصر في ضم خمسة أماكن ضمن قائمة التراث الثقافي العاملي، وهي:

القاهرة اإلسالمية، واألَقُصر، وأبو سمبل، وآثار النوبة، وسانت كاترين، واألهرام ومنطقة 

ارة، وجنحت في ضم مكان واحد فقط كتراث طبيعى عاملي وهو وادي احليتان مبنطقة الفيوم،  َسقَّ

ونحن في انتظار ضم مزيد من األماكن األثرية والتراثية في مصر إلى قائمة التراث العاملي؛ 

للترويج لتلك األماكن باعتبارها إرًثا ثقافًيا عاملًيا، لتأخذ مكانها على خريطة السياحة العاملية.

وقد كانت ملصر جتربة رائدة جتسد فكرة كيف ميكن للتراث اإلنساني أن يصبح جسًرا 

للتسامح والتعاون بني شعوب العالم؛ حيث وجهت مصر نداء إلى جميع دول العالم وإلى منظمة 

اليونسكو للتعاون معها ومساعدتها في إنقاذ آثار النوبة التي تعرضت للخطر والغمر مبياه نهر 

ن بحيرة ناصر، وقد كانت عملية اإلنقاذ ملحمة جسدت قيم  النيل عقب بناء السد العالي وتكوُّ
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التعاون الدولى من هؤالء الذين يقدرون التراث اإلنساني حق قدره؛ وبالتالي فقد أصبحت آثار 

النوبة بعد إنقاذها ملًكا لإلنسانية عامة، بقدر ما هي ملك ملصر، ولعل التعبير الذي ورد على لسان 

مدير هيئة اليونسكو آنذاك "ر. ماهو" في االحتفاالت بإمتام نقل معبَدْي "أبو سمبل" في سبتمبر 

19٦8م يجسد تلك املعاني حيث قال: "إن املدنيات أشبه شيء بواحات صغيرة في تاريخ البربرية 

الطويل الذي يتكون منه عمر اإلنسانية".   

وقد خضع معبد "أبو سمبل" لعملية هندسية معقدة ليتم نقله بالكامل من مكانه، في عملية 

مة  ال تقل إعجاًزا عن إنشاء املعبد ذاته في عهد  امللك رمسيس الثاني، وهو املعبد الذي عبَّر العالَّ

الفرنسي شامـپليون بإعجابه الشديد عند رؤيته حيث قال: "إننا أقزام أمام هؤالء العمالقة".

لذلك يعد مشروع نقل معبد "أبو سمبل" وإنقاذ آثار النوبة من الغرق، منوذًجا حًيا لكيف 

يكون التراث الثقافي العاملي مدخاًل لتعميق قَيم التسامح والتعاون وقبول اآلخر.

الرتاث العاملي ودوره يف تعميق قيم التسامح وقبول اآلخر
يتلخص هذا الدور يف النقاط التالية:

إن التعليم هو أكثر الوسائل فاعليًة ضد التعصب؛ لذلك فإن أول خطوة لتعليم التسامح   -1

هي أن نعلم الناس ما هي حقوقهم وواجباتهم، وأن ندعم حماية حقوق وحريات اآلخرين، 

والتأكيد على مساعدة املتعلم في تنمية قدراته من أجل مساعدته على اتخاذ القرار السليم 

والفكر املستقل، الذي يعتمد على التفكير الناقد العقالني.

نقل التراث الثقافي والطبيعي امللي والعاملي وتضمينه في برامج التعليم املختلفة؛ ألن دمج   -2

ي الشعور  التراث الثقافي املادي وغير املادي في التعليم سوف يعزز احترام التنوع وينمِّ

بالترابط بني املجتمعات، مع العمل على تأكيد عوامل التأثير والتأثر التي نتجت عن التبادل 

احلضاري بني حضارات العالم على مدار تاريخ العالم كله حتى اليوم، وأن كل حضارة 

أخذت من احلضارات التي سبقتها وأضافت إليها؛ وبالتالي فهو إرث حضاري عام ال ينبغي 

أن يتفضل به فصيل على آخر، وهو ما عبَّرت عنه املستشرقة األملانية )زيغريد هونكه( في 

كتابها الشهير "شمس العرب تسطع على الغرب"، بقولها: "بساط احلضارة بساط نسجته 

وتنسجه أيٍد كثيرة، وكلها تهبه طاقتها وكلها تستحق الثناء والتقدير ".

بدًءا من  املختلفة  التعليم  مناهج  والعاملي في  الثقافي واحلضاري امللي  التراث  تضمني   -3
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تفتحت  وقد  الصغر  املتعلم منذ  ينشأ  لكي  مرحلة رياض األطفال، حتى مرحلة اجلامعة؛ 

عيناه على مناذج من التراث الثقافي بأنواعه كافة، مع االهتمام بإلقاء الضوء على مناذج 

من تراث دول العالم شرقه وغربه وشماله وجنوبه بدون تفرقة أو متييز، لكي يعي املتعلم 

بوحدة املصير اإلنساني املشترك، ويدرك أن احلفاظ على هذا التراث مهمة مشتركة ينبغي 

ق لديه قيم التسامح وقبول التنوع الثقافي  حتقيقها في إطار من التعاون الدولي؛ مما يعمِّ

واحترام ثقافات بقية الشعوب وتقبُّلها.

استحداث برامج في مرحلة الدراسات العليا باجلامعات لدراسة التراث اإلنساني بأنواعه   -4

كافة، وكيفية إدارته واحلفاظ عليه في إطار التنمية املستدامة، وفي إطار تبادل اخلبرات 

بني دول العالم؛ خاصة الدول التي لها سجل متميز في احلفاظ على التراث وإدارته، والتي 

تطبق برامج في مرحلة الدراسات العليا تهتم بالتربية التراثية والتعاون الدولي، والتراث من 

أجل السالم.

االهتمام بتطوير برامج إعداد الطالب املعلم في كليات التربية بحيث يدرس الطالب بعض   -5

التراث  التراثية، والتواصل احلضاري، وكيفية احلفاظ على  التربية  تتناول  التي  املقررات 

ُنُظم  ودراسة  املتاحف،  في  وعرضه  وحفظه  وترميمه  عنه  التنقيب  ومهارات  اإلنساني، 

املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن ُبعد، وتطبيقات تكنولوچيا التعليم احلديثة التي تعتمد 

على العالم االفتراضي، والواقع املُعّزز، والتصوير البانورامي ثالثي األبعاد.. وغيرها من 

على  والعمل  التعليم،  تقنيات  مقررات  يدرسها ضمن  أن  ينبغي  التي  احلديثة  التطبيقات 

االستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذه املجاالت.

العمل على تضمني قيم التسامح وقبول اآلخر والتعاون الدولي، والتربية من أجل السالم،   -٦

في  ي،  املادِّ وغير  ي  املادِّ اإلنسانى  الثقافي  التراث  على  احلفاظ  وقيم  الرقمية،  واملُواَطنة 

مناهج التعليم املختلفة في املراحل الدراسية كافة؛ للعمل على نبذ التعصب والعنف والتمييز 

والتغلب على االنغالق على الذات، والنظر بنظرة استعالئية إلى اآلخرين، مع التأكيد على 

ة بني ما هو نظري وبني ما  ممارسة السلوكيات التي تعكس تلك القيم؛ حتى ال حتدث هوَّ

يدور على أرض الواقع من ممارسات.

االستفادة من جتربة مشروع املدارس املنتسبة إلى اليونسكو والتي تنتشر في 180 بلًدا   -7

إلى املساهمة في حتقيق األمن والسالم والتعاون بني  العالم، والتي تهدف  على مستوى 
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الشعوب من خالل التربية والعلوم والثقافة؛ والعمل على تعزيز قيم العدالة واالحترام وحقوق 

اإلنسان، وذلك من خالل تخطيط وتنفيذ برامج تسعى إلى تنمية مهارات حفظ التراث امللي 

والوطني والعاملي، والعمل على تأكيد الهوية الوطنية، واالحترام املتبادل، والتفاعل اإليجابي 

بني ثقافات العالم املختلفة، وتعزيز الدعائم األربع للتعلُّم للقرن احلادي والعشرين؛ وهي: 

َتعلَّم لتكون، تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، وتعلم للعيش مًعا.

تأكيد العالقة الوثيقة بني التراث العاملي وثقافة السالم، فالتعلُّم وإلقاء الضوء على املواقع   -8

الثقافية التي وردت في قائمة التراث العاملي، تساعد املُتعلِّم على فهم األوجه املختلفة للسالم 

رنا باإلبداعات الرائعة التي تركها اإلنسان عبر تاريخه الطويل، وأن قيم  والتعاون، وُتذكِّ

السالم  لتحقيق  منها  مفر  ال  قيم  واحلب،  والصداقة  واالحترام  والتفاهم  والعدالة  احلرية 

للعالم ككل. والتنمية 

هذا  عن  اليونسكو  إلى  املنتسبة  املدارس  منسق مشروع  روميرو(  )رينيه سي،  عبَّر  وقد 

املعنى بقوله: "إن حركة ثقافة السالم شأنها شأن نهر عظيم، يتغذى من جداول متنوعة، من 

كل تقليد، ثقافة، لغة، ديانة، ومنظور سياسي، وهدفها عالم تعيش فيه هذه الثروة من الثقافة 

مًعا في جوٍّ يتصف بالتفاهم املشترك بني الثقافات، والتسامح والتضامن".

لتكون  العالم؛  دول  مختلف  وشباب  مصر  شباب  بني  الثقافية  الزيارات  تبادل  تشجيع   -9

فرصة لتبادل اخلبرات واالطالع على تراث وثقافات وآثار وقيم وعادات وتقاليد شعوب 

العالم املختلفة، من خالل تفعيل بروتوكوالت التعاون الثقافي بني وزارة التربية والتعليم 

الدول  في  نظرائهم  وبني  الثقافة،  ووزارة  والرياضة  الشباب  ووزارة  العالي  والتعليم 

اآلخر  وقبول  التسامح  قيم  ق  ُيعمِّ سوف  الشباب  بني  املباشر  االحتكاك  ألن  األخرى؛ 

ق الذي متتلئ به الكتب واخلطب  واحترام التنوع  الثقافي، بداًل من االكتفاء بالكالم املنمَّ

البالغية.

10- إطالع الطلبة واملعلمني على منشورات منظمة اليونسكو ومراكزها املختلفة، وعلى العديد 

من األدلة التي قام بصياغتها بطريقة إجرائية عملية خبراُء على مستًوى عاٍل من الكفاءة من 

مختلف دول العالم، والتي توضح كيفية نشر ثقافة السالم وقبول اآلخر، والعمل على نشر 

التربية التراثية كمدخل مهم للتعاون الدولي والتسامح، والعمل على توفير تلك املطبوعات، 

ونشر املواقع والروابط اإللكترونية اخلاصة بها إلتاحتها للمعلمني والطلبة. ومن هذه األدلة 
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أيٍد شابة(.. وغيرها من  على سبيل املثال: )التراث احلي والتعليم( و)التراث العاملي في 

املطبوعات واألدلة.

11- تأكيد مفهوم التربية بالقدوة من خالل التركيز على التجارب التاريخية السابقة، التي تؤكد 

قيم التعاون واحلوار وقبول اآلخر والتسامح الديني واالجتماعي والثقافي، مع التأكيد على 

أن التسامح في الوقت احلالي أكثر ضرورًة من أي وقت مضى في ظل عوملة االقتصاد، 

جائحة  دته  أكَّ الذي  املشترك  املصير  ووحدة  واالتصال،  التحرك  في  املتسارعة  والزيادة 

ڤيروس كورونا التي يعاني منها في الوقت احلالي جميع دول العالم غنية وفقيرة على حد 

سواء، والتي أكدت مبا ال يدع مجااًل للشك أهمية التعاون الدولي ملواجهة األخطار والكوراث 

التي قد تهدد البشر على كوكب األرض.

12- تأكيد مبدأ التعاون الدولي في احلفاظ على التراث العاملي؛ ألن البشرية قد أضاعت كثيًرا 

من تراثها بال رجعة خالل القرون املاضية، كما شهدنا في الوقت احلالي وال زلنا نشهد 

تدميًرا للكنوز األثرية التي ال ميكن تعويضها نتيجة للحروب والصراعات املسلحة، مثل: ما 

حدث مؤخًرا في العراق وسوريا، باإلضافة إلى أخطار الكوارث الطبيعية، والفقر الشديد، 

جيل  على  معقود  األمل  فإن  لذا  والتقدير؛  االهتمام  وقلة  والالمباالة  والتعصب  واجلهل 

الشباب من املتعلمني الذين سيصبحون قريًبا قادة وصانعي قرارات املستقبل؛ للحفاظ على 

التراث، وترسيخ قيم التسامح والتعاون الدولى.

العاملي  باليوم  لالحتفال  الدولة  أجهزة  على مستوى  املختلفة  الفعاليات  تنظيم  على  العمل   -13

احلوار  ثقافة  لنشر  والتنمية؛  احلوار  أجل  من  الثقافي  للتنوع  العاملي  واليوم  للتسامح، 

الناس. عامة  بني  اآلخر  وقبول  والتسامح 

مما سبق يتأكد لنا أن التربية والتعليم هي املالذ اآلمن الذي ميكن االعتماد عليه في تعميق 

قيم التسامح وقبول اآلخر، من خالل تبنِّي فكر تربوي مستنير يعتمد على تبصير املتعلم بعالقة 

بالتنوع  تتميز  التي  مصر  خاصة  العالم؛  دول  جميع  بني  مشترك  عاملي  كإرٍث  العاملي  التراث 

احلضاري والثقافي الضارب بجذوره في أعماق التاريخ؛ لذا يجدر بنا أن نعمل على تطوير برامج 

التعليم املختلفة في املراحل التعليمية كافًة، مبا يتمشى مع مبادئ ثقافة السالم والتعاون الدولي 

واملُواَطنة العاملية، فالتراث العاملي ال يعترف باحلدود املوجودة بني الدول، فهو إرث عام بني جميع 

العدل والسالم  التسامح وإرساء قيم  البشر، ولن نستطيع احلفاظ عليه وإدارته، إال من خالل 
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والصداقة، وقبول فكرة التنوع، ولَنَدْع مائة زهرة تتفتح في عالٍم ُمشِرق ينتظره مستقبل أفضل 

في ظل التسامح والتعاُيش السلمي.

املراجع
زيغريد هونكه )19٦3(  شمس العرب تسطع على الغرب، دار صادر، بيروت.  -

قاسم عبده قاسم )2003( التسامح. الدالالت والتاريخ، الهيئة املصرية العامة لقصور الثقافة، القاهرة.   -

محمد فتحي عوض الله )1971( أبو سمبل بني الصخر واإلنسان، دار املعارف، القاهرة.  -

مطبوعات األمم املتحدة )1992( إعالن مبادئ التسامح ، ترجمة، بهجت عبد الفتاح عبده، مجلة ديوجني،   -

ع 17٦.

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )2019( التراث احلي والتعليم، منشورات اليونسكو.   -

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )2009( التراث العاملي بني أيٍد شابة. لنعرف ونهتم ونعمل.   -

ملف مصادر تربوية للمعلمني، منشورات اليونسكو.

التراث  باتفاقية  املتعلقة  األساسية  النصوص   )200٦( والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة   -

اليونسكو. منشورات  1972م،  لعام  العاملي 
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دالالت ثقافة التسامح بني قبول اآلخر واالختالف معه 

أ. د. أحمد عبد الرشيد حسين  *

مقدمــة: 
املعاصر  الواقع  يفرضها  التي  املهمة  القضايا  من  اآلَخر  وقبول  التسامح  ثقافة  أصبحت 

ملواجهة العنف في املجتمع، وترسيخ القَيم اإلنسانية وتعزيز وتدعيم  قيم املواطنة، فالتسامح من 

الصفات التي تأنس لها النفوس وتنجذب إليها القلوب. 

وقد دعت جميع الكتب السماوية إلى مبادئ الرحمة والتعايش والتقارب بني الناس كافة، 

تلك املبادئ املضيئة التي أصبحت نبراًسا يضيء الطريق ملواجهة العنف والتطرف والصراعات 

َها النَّاُس  للحفاظ على احلياة البشرية، وفي هذا يقول املولى - عز وجل - في كتابه الكرمي:  َأيُّ

ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم )سورة  ِإنَّا َخلَْقَناُكم مِّ

احلجرات، اآلية رقم: 13(.

كما يسود اجتاه عاملي متزايد نحو ترسيخ ثقافة التسامح وتقبُّل اآلخرين، سواء على مستوى 

األسرة أم املجتمع أم الدول، ولتدعيم هذا االجتاه خصصت األمم املتحدة منذ عام 1996 يوًما 

دولًيا للتسامح بني البشر؛ حيث دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدول األعضاء إلى االحتفال 

بيوم 16 نوفمبر من كل عام باليوم العاملي للتسامح، وسعت إلى تدعيم التسامح وقبول اآلخر من 

خالل تعزيز التفاهم املتبادل بني الثقافات وحياة الشعوب واملجتمعات البشرية، حيث تعتمد احلياة 

على تعدد وتنوع اللغات واختالف العادات والتقاليد والعقائد واملذاهب.

التسامح وقبول اآلَخر مألوفة ومتداولة لدى املجتمعات املختلفة، لكن  ثقافة  لهذا أصبحت 

دالالت ومؤشرات تلك الثقافة تختلف اختالًفا كلًيا بني أفراد املجتمع الواحد طبًقا للمفردات البيئية 

* أستاذ املناهج ووكيل كلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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والثقافية التي حتيط بأفراد املجتمع؛ ومن َثمَّ ال يزال العلماء يواجهون إشكالية في الوصول إلى 

دالالت شاملة لثقافة التسامح وقبول اآلَخر؛ لذا سوف نتناول دالالت ثقافة التسامح وقبول اآلَخر 

من خالل العناصر التالية:

املفهوم االصطالحي لثقافة التسامح  -

ثقافة التسامح والتواصل احلضاري  -

ثقافة التسامح ومؤسسات املجتمع   -

مؤشرات ثقافة التسامح    -

أنواع ثقافة التسامح  -

-  مبادئ ثقافة التسامح

-  دعائم ثقافة قبول اآلَخر.

املفهوم االصطالحي لثقافة التسامح:  
لها  دعت  التي  الرفيعة  باألخالق  والتحلي  باإلساءة،  اإلساءة  رد  وعدم  الناس  عن  العفو 

والعفو  ْفح اجلميل عن اآلخرين، واإلحسان لآلخرين،  الصَّ كافًة من  والرسل  واألنبياء  الديانات 

عند املقدرة، واحلفاظ على حقوق اآلخرين، ونبذ الظلم واالعتداء على اآلخرين، وحتقيق الوحدة 

ا يفسد املجتمع من خالفات وصراعات. والتضامن والتماسك بني أفراد املجتمع، واالبتعاد عمَّ

السوّي  ف  والتصُرّ املتغِيّرات،  مع  التعايش  على  اإلنسان  ُيساعد  حياة  أسلوب  فالَتّسامح 

ة، مع تعميم ثقافة احترام تلك االختالفات، فتسود بيئة مجتمعيَّة تكاُملَيّة من  مع االختالفات كاَفّ

القائمة على مبادئ املساواة واحترام اآلخرين. البشرية  التعامالت 

الَتّسامح عنصرين مترابطني، هما احلقوق والواجبات؛ إذ يتعنَيّ على  كما يتضمن مفهوم 

رات احلصول عليها من جهة، ويفهم واجباته ودوافعه جتاه حتقيقها  اإلنسان أن يعرف حقوقه ومبِرّ

من جهة أخرى.

ثقافة التسامح والتواصل الحضاري:
َثمَّ  ومن  البشر؛  بني  بني  املشترك  للتعايش  ضروري  وحضاري  إنساني  سلوك  التسامح 

املختلفة. اإلنسانية  وللصفات  العالم  لثقافات  الثرّي  للتنوع  والتقدير  والقبول  االحترام 

تخفف  أن  شأنها  من  التي  للحضارة،  العميق  باملفهوم  التسامح سلوك حضاري  أن  كما 
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الثقافات وحتالف  الدولي عن طريق حوار  التعاون  تعزيز  أمام  املجال  وتفتح  التوتر  أجواء  من 

احلياة. مناحي  في شتى  اإلنسانية  الثقافات  تالقح  بهدف  العاملي؛  للسالم  تدعيًما  احلضارات 

إثراء ثقافة التسامح داخل مؤسسات املجتمع:
تعدُّ األسرة من ُأولَيات املؤسسات االجتماعية التي تعمل على تكوين وإثراء ثقافة التسامح 

وقبول اآلَخر لدى أفراد املجتمع، فهناك الدور احليوي الذي يجب أن يقوم به أولياء األمور في 

تهيئة البيئة األسرية الداعمة لثقافة التسامح واإلخاء وقبول اآلَخر، فأول مظاهر التسامح يكتسبها 

النشء من األسرة من خالل العالقة بني أفراد األسرة، ففي محيط األسرة عندما يشيع جوُّ امَلبَّة 

التماسك األسري،  ويزيد  املنازعات،  وتقل  أفراد األسرة،  الترابط بني  يزيد  والتضحية،  واأُللْفة 

الذى به يستطيع الفرد أن يواجه ضغوط احلياة واملجتمع والظروف اخلارجية، والتحديات التي 

يواجهها.

كما أصبحت ثقافة التسامح وقبول اآلَخر من القضايا الرئيسة املتضمنة في منظومة التربية 

داخل املؤسسات التعليمية، وفي هذا الصدد ميثل املعلم الركيزة األساسية لهذه املنظومة؛ ومن 

َثمَّ ال ُبدَّ من االهتمام به وتدريبه لنشر هذه الثقافة في عقول ووجدان املتعلمني.

ثم تتسع دائرة إثراء ثقافة التسامح وقبول اآلَخر لتشمل املجتمع بأكمله بجميع مؤسساته 

املجتمع  أبناء  بني  فيسود  وغيرها،  واإلنتاج،  العمل  ومؤسسات  اإلعالم،  وسائل  من  املختلفة 

عالقات الترابط والتعاون والتماسك؛ ليشعر اإلنسان باألمان واالنتماء، ال سيَّما أن اإلنسان كائن 

اجتماعي بطبعه، ولن يستطيع أن يعيش مبعزل عن اآلخرين.

مؤشرات ثقافة التسامح:  
احترام الرأي اآلَخر ووجهات النظر األخرى.  -

تقدير الصفات اإليجابية لدى اآلخرين.   -

احترام حقوق اآلخرين.  -

البحث عن االهتمامات املشتركة مع اآلخرين.  -

احترام األعراف والعادات والتقاليد االجتماعية لآلخرين.  -

التصرف مبسئولية منضبطة جتاه اآلخرين.  -
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املافظة على التوازن بني التنافس والتعاون أثناء التعامل مع اآلخرين.  -

جتنب األفكار السلبية املسبقة النمطية عن اآلخرين.  -

نبذ العنف والتمسك بالُوّد واملبة أثناء التعامل مع اآلخرين.  -

االلتزام بالقوانني واملبادئ العامة للمجتمع.  -

االلتزام بآداب احلوار وُحسن االستماع لآلخرين.   -

قبول اآلراء املختلفة ونقدها بأسلوٍب بنَّاء.  -

نبذ التمسك بالرأي األوحد حول قضايا املجتمع.  -

 أنواع ثقافة التسامح:
التسامح الديني: يتضمن التأقلم مع جميع الديانات السماوية، وعدم التعصب أو حرمان   -

اآلخرين من ممارسة شعائرهم الدينية.

والعرق  البشرية  والساللة  اللون  اختالف  اآلخرين مع  تقبُّل  يتضمن  الِعْرقي:  التسامح   -

واألصول.

التسامح الفكري والثقايف: يتضمن البعد عن التعصب لفكرٍة ما، وتقبُّل أفكار ووجهات   -

نظر اآلخرين، مع التحلي بآداب وفنيات احلوار ومخاطبة اآلخرين.

التسامح االجتماعي: يتضمن حتقيق املصالح العامة للمجتمع مع االلتزام بضوابط وقوانني   -

املجتمع.

مبادئ ثقافة التسامح:
 تستند ثقافة التسامح على عدة مبادئ أساسية، من أهمها:  

االعتراف بوجود اآلَخر.   -

االعتراف بحق اآلَخر في االختالف لغوًيا وثقافًيا وعقائدًيا.  -

التعاون والتعايش املشترك بني بني البشر.  -

ر مع اآلخرين. االبتعاد عن التعصب واالختالف غير املُبرَّ  -

االقتناع بأن احلقيقة ليست مطلقة ولكنها نسبية.  -

قبول اآلَخر ال يعني التقليل من شأن الفرد.  -
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إتقان آداب وقواعد احلوار البنَّاء.  -

قبول رأي اآلَخر إن كان صواًبا، واحترامه إن كان يحيد عن الصواب.  -

دعائم ثقافة قبول اآلخر:
ُمعتَقٍد وآخر، طائفٍة  ولون، ساللٍة بشريٍة وأخرى،  لوٍن  البشرية ال فرق بني  اآلَخر هو كل 

وأخرى.. وقبول اآلَخر هو قبول كل إنسان في كل مكان وزمان، وتستند ثقافة قبول اآلَخر على 

ثالث دعائم أساسية؛ هي:

1- االهتمام مبشاعر اآلخرين:
االهتمام العميق باآلخرين ومشاعرهم واحتياجاتهم وأفراحهم وأحزانهم، من أهم مبادئ 

ودعائم قبول اآلَخر، وما أجمل عبارة مصطفى كامل حني قال: )ما استحق أن ُيولَد من عاش 

لنفسه فقط(؛ أي ال تعدُّ حياة الفرد حياة حقيقية، حني ينغلق حول نفسه وال يخرج منها ليندمج 

مع اآلخرين. 

فاالهتمام باآلخرين هو املعَبر احلقيقي الذي تتالشى عليه احلواجز بني قلوب البشر، فتعبر 

القلوب من األنا إلى اآلَخر. فعندما ُيبدي االنسان اهتماًما صادًقا مخلًصا بكل ما يهم اآلخرين، 

فإنه ينال في قلوبهم املكانة واحلب والتقدير، بل يبحثون عنه دائًما.

2- مدح وتقدير اآلخرين واحترامهم:
النفس  في  متأصلة  رغبة  هي  بل  االنسان،  احتياجات  أهم  من  التقدير  إلى  احلاجة  تعدُّ 

البشرية، كما يسعد اإلنسان حني ميدحه اآلخرون، أو حني يقدرون ما لديه من مواهب وقدرات، 

فكل إنسان في حاجة إلى كلمة مدح وتقدير؛ ومن َثمَّ ينبغي إشباع هذه احلاجة عند اآلخرين 

يستحقونها. الذين  ألولئك 

3- االبتسامة يف وجه اآلخرين: 
من أهم مالمح قبول اآلَخر الوجه، فهو بطاقة التعارف مع اآلخرين؛ ومن َثمَّ ينبغي على الفرد 

أن يتعامل مع اآلخرين بوجٍه مبتسٍم هادٍئ َبُشوش، فُيقبل اآلخرون عليه وال ينفرون منه.

خاتمة:
إن ثقافة التسامح وقبول اآلَخر فضيلة وقيمة إنسانية حثت عليها ودعت إليها جميع األديان 
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السماوية، لغرسها في نفوس وضمائر بني البشر لنبذ املشكالت االجتماعية والنفسية والثقافية 

والعقائدية.

فالتسامح وقبول اآلَخر بذلك قيمة تتأسس على التوازن بني تقبل اآلَخر واالختالف معه، فهو 

ال يحركه اإلقرار بحقوق اآلخرين. ومن َثمَّ يعدُّ  ليس تنازاًل أو مجاملة ألحد، بل سلوك بشري فعَّ

دية والدميقراطية وسيادة القانون في  التسامح من أهم مظاهر االعتراف بحقوق اإلنسان والتعدُّ

املجتمع.
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رسالة يف التسامح

أ.د. محمود عطا محمد علي مسيل *

التسامح واحترام اآلخر، حديث قدمي وجديد، أي مستمر احلوار حوله حتى  احلديث عن 

اآلن، ولن يتوقف في املستقبل، فالعالَم يتكون من أشخاص من خلفيات مختلفة، ويتحدثون لغات 

مختلفة، ويتبعون عادات وديانات متنوعة ومختلفة، ومن املهم أن نغرس في أبنائنا ثقافة التسامح، 

فالتسامح يعني احترام اآلخرين واحترام اختالفاتهم واالعتراف بآرائهم حتى إذا كانت تتعارض 

مع آرائنا، فالتسامح مع اآلخرين هو مفتاح النجاح في هذه احلياة، ولو استوعب ُكلُّ َمن وقف 

وراء احلروب التي أحدثت دماًرا في العالم املعنى واملغزى احلقيقي ملفهوم التسامح سواء في 

ل حال اإلنسانية، وأصبح  الوضع أفضل  الرساالت السماوية، أم حتى في الفكر اإلنساني؛ لتبدَّ

كثيًرا عما نراه اآلن.

واحلديث عن التسامح كمفهوم يقتضي منا أن نعرض بصورة موجزة، ملا يلي:

أواًل: تعريف التسامح.

ثانًيا: التسامح في الديانة املسيحية.

ثالًثا: التسامح من منظور إسالمي.

رابًعا: التسامح من منظور الفكر احلديث.

خامًسا: التربية ونشر ثقافة التسامح.

وهو ما نعرض له بإيجاز في الصفحات التالية.

: Tolerance أوًل: تعريف التسامح
التسامح لغة)١(:

ْمح: هو السهل، واملُساَمحة هي املُساهلَة، وتسامحوا يعني تساهلوا. السَّ

* أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية املتفرغ - كلية التربية - جامعة الزقازيق - مصر.
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وقولهم: احلنيفية السمحة: أي ليس فيها ضيق وال شدة.

وُيعرِّف د. مراد وهبة التسامح في املعجم الفلسفي بأنه )٢(:

قاعدة سلوكية تقوم في السماح لآلخرين بالتعبير عن آرائهم في حرية ولو لم تكن موضع   -

قبول.

عند جوبلو، التسامح يقوم في طرح رأي دون العمل على فرضه.  -

ف الدكتور محمد عاطف غيث التسامح في قاموس علم االجتماع بأنه)٣(: وُيعرِّ

صورة التكيُّف التي مبقتضاها متيل اجلماعات املتعارضة إلى االنسجام املتبادل، وحتاشي   -

الصراع من أجل التوصل إلى حل عملي، وتعدُّ القضية )ِعْش واترك اآلخرين يعيشون( 

مثااًل بسيًطا على التسامح.

بأنه  التسامَح  اليونسكو عام ١995م،  التسامح الصادر عن منظمة  وُيعرِّف إعالن مبادئ 

احترام وقبول وتقدير التنوع الثري لثقافات عاملنا وأشكال التعبير وصفات اإلنسانية لدينا، وهو 

الفضيلة التي جتعل قيام السالم ممكًنا وُيْسهم في إحالل ثقافة السالم محل ثقافة احلرب)٤(.

ف التسامح من منظور اجتماعي، حيث يرى أن: التسامح االجتماعي يعني  وهناك َمن يعرِّ

العيش مع اآلخرين في سالم )بدون مشاكل(، وتقبُّل أفكارهم وممارساتهم التي قد يختلف معها 

الفرد، واإلقرار ألصحابها بحقهم في ممارسة حقوقهم كافًة في املجتمع، قد يكون هؤالء اآلخرون 

ولكنهم  الواحد  الوطن  أبناء  من  أو  اللغة،  أو  الدين  أو  اجلنس  أو  األصل  في  مختلفني  أجانب 

مختلفون في الرأي والفكرة واملصالح والعادات والتقاليد والتعليم واملهنة واملستوى االجتماعي 

قني، كما قد يكون هذا اآلخر إنساًنا أو  واالقتصادي، أو بعض الفئات اخلاصة كاملُسنِّني أو املُعوَّ

فكًرا أو رأًيا، ويتم التعبير عن هذا التقبل في شكل االعتقاد أو االقتناع بأحقية هذا اآلخر في 

الوجود؛ وكذلك في شكل املمارسات التي تعكس ذلك االقتناع)5(.

ويشير هذا التعريف إلى ما يلي)٦(: 

ه التسامح نحو جماعة ككل أو أشخاص معينني. ُيوجَّ  -١

يظهر التسامح في مواقف الفرد وممارساته وأفكاره جتاه اآلخرين.  -٢

نسبية التسامح، فقد يتسامح الفرد في بعض املواقف وال يتسامح في أخرى.  -٣

يوجه نحو آخر مختلف تبًعا للنوع أو العمر، أو الديانة أو الثقافة.  -٤

ويستخدم مصطلح التسامح في مجال تباين اآلراء واألفكار، ويبدو ذلك في تناول معظم 
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الباحثني االصطالح بوصفه موقًفا يقر بحق اآلخر في حرية االختالف الفكري، على اعتبار أن 

حرية الفكر في أوسع معانيها صميم َمْوطن احلرية البشرية والتي ال يجوز املساس بها طاملا أنه 

ال يترتب عليها ضرر ألحد، وموقف يقرُّ في الوقت ذاته بقيمة احلوار ومناقشة اآلراء، بوصف 

بني  االختالف  ميتة. ألن  َغَدا حقيقة  وإال  املناقشة  صه  وأن متحِّ بد  ال  بلغ صوابه  مهما  الرأي 

اجلماعات يتجاوز االختالفات الفكرية إلى الدينية واإلثنية واجلنسية )النوعية( وغير ذلك، فمن 

اخلطأ أن يقتصر استخدام املصطلح على مجال التباين الفكري فقط، بل ال ُبدَّ أن يتسع ليغطي 

األخرى)٧(. التباينات 

اآلخر  مع  والتعايش  قبول  إلى  مياًل   - للتعصب  كنقيٍض   - التسامح  اعتبار  ميكن  وعليه 

التنوع طبيعي  بأن  إلى جماعة مغايرة، وإمياًنا  ينتسب  وليس مبا هو  إنسان  املختلف مبا هو 

منطقي بل وضروري، بعبارة موجزة التسامح يعني أن نحيا نحن واآلخرون - على اختالفنا - في 

عالم واحد يضمنا)٨(.

وهناك العديد من املفاهيم ذات صلة مبفهوم التسامح، من هذه املفاهيم)9(:

التعايش التساهل  

املُجاَراة السالم االجتماعي 

احللم واالعتدال االحترام  

قبول اآلخر التقدير   

االجتماعية  املهام  في  أعضائه  جميع  إشراك  مجتمع  أي  في  االستقرار  أساسيات  ومن 

آرائهم  أو  مذهبهم  أو  عقيدتهم  إلى  النظر  دون  املساواة  أساس  على  باجلميع  والقبول  كافًة، 

السياسية وغرس التسامح الديني بني اجلميع، وهذا يعني أن مسئولية التسامح الديني تقع على 

عاتق السلطة من خالل إشراك اجلميع، ووضع السياسات التعليمية التي ُتْسهم بحرية االعتقاد 

املقصود  أن  للبعض  يبدو  وقد  املختلف.  اآلخر  جتاه  ذاته  الفرد  ومسئولية  الديني،  والتسامح 

باخلطاب املتسامح هو أن نتسامح مع اآلخرين باعتبارهم قد اعتنقوا العقيدة أو الفكرة اخلطأ، 

وليس ذلك بحال املقصود بالتسامح بل املقصود بالتسامح هو أن يلتزم اجلميع سماح بعضهم 

لبعض، مبمارسة التعبير عن أفكارهم وعقائدهم، باعتبارها حًقا خالًصا لهم، وليس تفضاًل عليهم 

أحد)١٠(. من 
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وتقوم ثقافة التسامح عموًما على مجموعة من القيم األساسية، لعل أهمها)١١(:

- الدميقراطية. احترام حقوق اإلنسان.    -

- املساواة. التسامح الفكري.     -

- املسئولية. قبول اآلخر.     -

لَف. - َسَعة األفق والبعد عن الصَّ املشاركة والعمل اجلماعي.    -

االتصال والتواصل.  -

ثانيـًا: التسامح يف الديانة املسيحية:
نقطة االنطالق األساسية في املسيحية هي )احمَلبَّة(، واحملبة التي نقصدها هي محبة البذل 

والتضحية، احملبة التي ال تنتظر أي مقابل)١٢( حب فيه:

"ال يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو لآلخر")١٣(.

واحلديث عن التسامح في الديانة املسيحية يفرض علينا ضرورة اإلشارة إلى مختارات من 

أقوال السيد املسيح - عليه السالم - عن التسامح والغفران مستمدة من األناجيل، باإلضافة 

إلى مختارات من أقوال تالميذ السيد املسيح ورسله عن التسامح، ثم ننتهي إلى عرض بعض 

الوقت احلاضر جتاه شركاء  التسامح واحملبة في مصر خاصة في  التي تشير إلى  املؤشرات 

الوطن، كما عبَّرت عنها دولة ٣٠ يونيه ٢٠١٣م، وهو ما نعرض له فيما يلي:

)1(  أقوال السيد املسيح عن التسامح والغفران:

ِللنَّاِس  َتْغِفُروا  لَْم  َوِإْن   . َماِويُّ السَّ َأُبوُكُم  َأْيًضا  لَُكْم  َيْغِفْر  ِتِهْم،  َزالَّ ِللنَّاِس  َغَفْرُتْ  ِإْن  "َفِإنَُّه   .١

ِتُكْم")١٤(. َزالَّ َأْيًضا  َأُبوُكْم  لَُكْم  َيْغِفْر  اَلَ  َِتِهْم،  ّزالَّ

َوَمَتى َوَقْفُتْم ُتَصلُّوَن، َفاْغِفُروا ِإْن َكاَن لَُكْم َعلَى َأَحٍد َشْيٌء، ِلَكْي َيْغِفَر لَُكْم َأْيًضا َأُبوُكُم الَِّذي   .٢

ِتُكْم )١5(. َماَواِت َزالَّ ِفي السَّ

َواَل َتِديُنوا َفاَل ُتَداُنوا. اَل َتْقُضوا َعلَى َأَحٍد َفاَل ُيْقَضى عليُكْم. ِاْغِفُروا ُيْغَفْر لَُكْم )١٦(.  .٣

ِاْحَتِرُزوا أِلَْنُفِسُكْم. َوِإْن َأْخَطَأ ِإلَْيَك َأُخوَك َفَوبِّْخُه، َوِإْن َتاَب َفاْغِفْر لَُه )١٧(.  .٤

ًة ُيْخِطُئ إلَيَّ َأِخي َوَأَنا َأْغِفُر لَُه؟ َهْل ِإلَى َسْبِع  ، َكْم َمرَّ َم ِإلَْيِه ُبْطُرُس َوَقاَل: "َيا َربُّ ِحيَنِئٍذ َتَقدَّ  .5

ات«)١٨(. ًة َسْبَع َمرَّ اٍت، َبْل ِإلَى َسْبِعنَي َمرَّ اٍت؟". َقاَل لَُه َيُسوُع: »اَل َأُقوُل لََك ِإلَى َسْبِع َمرَّ َمرَّ
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)2(  أقوال تالميذ السيد املسيح ورسله عن التسامح
كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقني متسامحني كما سامحكم الله أيًضا في املسيح )١٩(.  -١

يسني احملبوبني أحشاء رأفات، ولطًفا، وتواضًعا، ووداعة، وطول  فالبسوا كمختاري الله القدِّ  -٢

أناة، محتملني بعضكم بعًضا، ومسامحني بعضكم بعًضا إن كان ألحد على أحد شكوى، كما 

غفر لكم املسيح هكذا أنتم أيًضا )٢٠(.

من  كثرة  تستر  احملبة  ألن  شديدة؛  لبعض  بعضكم  محبتكم  لتكن  شيء،  كل  قبل  ولكن   -٣

.)٢١ ( اخلطايا

غير ُمجاِزين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركني، عاملني أنكم لهذا ُدعيتم   -٤

لكي ترثوا بركة )٢٢(.

والذي تسامحونه بشيء فأنا أيًضا؛ ألني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن   -5

أجلكم بحضرة املسيح؛ لئالَّ يطمع فينا الشيطان ألننا ال جنهل أفكاره )٢٣(.

دولة 30 يونيه 2013م، التسامح مع شركاء الوطن:
إن ثورة ٣٠ يونيه هي حلظة فارقة استطاع فيها الشعب املصري ومؤسساته الوطنية إنقاذ 

ثورة  عن  طوياًل  يتحدث  التاريخ  وسيظل  والتفتُّت،  التقسيم  وشراك  الضياع  براثن  من  البالد 

الوطن  أبناء  وتفاِنِي  يونيه ومكتسباتها. وسيكتب عهدها مبداٍد من ذهٍب ممزوٍج بإخالِص   ٣٠

ومؤسساته الوطنية، التي لم تدخر جهًدا في سبيل الدفاع عنه واحلفاظ على مكتسباته وثوابته 

الوطنية)٢٤(.

املُواَطنة  الفتاح السيسي حرصه والتزامه باحلفاظ على  للرئيس عبد  الثابتة  املواقف  ومن 

واملساواة بني املواطنني املسيحيني واملسلمني املصريني، من خالل ترسيخ حقيقي ملنظومة املواطنة 

واألزمات  العنف  نبذ  حول  الدقيقة  املفردات  من  العديد  السياسي  خطابة  ويتضمن  املصرية، 

.)٢5( الطائفية  واملشكالت 

خالل  من  الوطن  شركاء  مع  التعامل  في  التسامح  قَيم  على  الدولة  حرص  إبراز  وميكن 

يلي)٢٦(: فيما  بعضها  نرصد  املؤشرات،  من  مجموعة 

بعيد  للتهنئة  دوري؛  بشكل  اإلدارية  والعاصمة  )بالعباسية(  الكاتدرائية  إلى  الرئيس  زيارة   -١

يناير ٢٠١5. امليالد كل عام منذ ٦ 

قراره بإعادة ترميم وبناء جميع الكنائس واملنشآت التابعة للكنيسة املصرية، التي تضررت   -٢

عقب فض اعتصاَمْي رابعة والنهضة.
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ترميم جميع الكنائس واملنشآت ومباني اخلدمات التابعة للكنيسة املصرية، والتي ت حرقها   -٣

وتدميرها بعد فض ميداَنْي رابعة والنهضة في ١٤ أغسطس ٢٠١٣م.

توجيه القوات املسلحة املصرية ضربة جوية ملعاقل تنظيم داعش اإلرهابي داخل ليبيا في ١5   -٤

فبراير ٢٠١5م، بعد ساعاٍت قليلٍة من بث التنظيم لڤيديو ذبح ٢١ مواطًنا مسيحًيا مصرًيا، 

ثم توجه الرئيس بعدها مباشرة لتقدمي واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني في ١٦ فبراير 

٢٠١5م.

وصول ٣٦ نائبا ونائبة مسيحية مصرية إلى مجلس النواب في انتخابات ٢٠١5م.  -5

إصدار القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.  -٦

املشاركة في حضور اجلنازة الرسمية لشهداء الكنيسة البطرسية في ١٢ ديسمبر ٢٠١٢م.  -٧

مرقس  مار  بكنيسة  اإلرهابيَّنْي  احلادَثنْي  شهداء  في  العزاء  واجب  تقدمي  في  املشاركة   -٨

٢٠١٧م. أبريل   ١٣ في  طنطا  في  النجا  بأبو  جرجس  ومار  باإلسكندرية 

9-  تعيني محافظني: د. منال عوض )محافظ دمياط(، ود. كمال شاروبيم )محافظ الدقهلية( في 

٣٠ أغسطس ٢٠١٨م.

١٠- افتتح الرئيس السيسي في ٦ يناير ٢٠١9م مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميالد املسيح 

بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.

١١- توفيق أوضاع ما يقرب من ١5٦٨ كنيسة ومبنى على مستوى اجلمهورية، مقسمة على 9٣٧ 

كنيسة، ٦٣١ مبنى، منذ صدور القانون وحتى شهر أبريل ٢٠٢٠م.

١٢- أعلن مجلس الوزراء املوقف التنفيذي للكنائس مبدن اجليل الرابع في يناير ٢٠٢٠م، حيث 

ت خالل الفترة املاضية افتتاح كاتدرائية ميالد املسيح بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، وتنفيذ ٦ 

كنائس مبدينة حدائق أكتوبر، بينما يجري تنفيذ ٨ كنائس مبدن: املنصورة اجلديدة، العلمني 

اجلديدة، غرب قنا، العبور اجلديدة، أكتوبر اجلديدة، غرب أسيوط، وهو ما ُيعد تنفيًذا لقرار 

الرئيس بإنشاء كنيسة في كل مدينة جديدة يتم التخطيط لها، وخالل الفترة من ٢٠١٤ حتى 

٢٠١9، ت اإلعالن عن تخصيص ٤١ قطعة أرض لبناء الكنائس باملدن اجلديدة.

١٣- ترميم وتأهيل ١٣ كنيسة وديًرا أثرًيا على مستوى اجلمهورية.

سة على قائمة التراث غير املادي لليونسكو،  ١٤- تشكيل جلنة مختصة إلدراج مسار العائلة املُقدَّ

باإلضافة إلى تطوير موقع شجرة مرمي مبنطقة املطرية وضمها لقطع اآلثار.
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ثالًثا: التسامح من منظور إسالمي:
احلرية هبة الله - سبحانه وتعالى -، يتمسك بها الطفل حتى وإن لم يفهم معناها، ويعتبرها 

ويعتبرون حياتهم  العالم،  أنحاء  في  واملاليني  األلوف  أجلها  من  بأكملها، وميوت  الشاب حياته 

رخيصة من أجلها، واحلرية هي أعظم حقوق اإلنسان على اإلطالق ال يعادلها حق ألنها الفطرة 

السليمة، وقد كان وال يزال موضوع احلرية من أخصب املوضوعات وأثراها، التي تناولها الُكتَّاب 

تشمل حياة  أبعاد  من  لها  وملا  أهمية  من  لها  ملا  أعمالهم؛  في  والشعراء  والفالسفة  واملفكرون 

اإلنسان بكل جوانبها )٢٧(.

واحلديث عن احلريات في اإلسالم طويل ومتشعب، يستوعب كتًبا كاملًة وبحوًثا منفصلة، 

فاحلريات في اإلسالم عديدة ومتنوعة، أعالها حرية الرأي والعقيدة، حرية التفكير، وحرية التعبير، 

التعايش مع اآلخر)٢٨(.

وميكن عرض املنظور اإلسالمي للتسامح بإيجاز فيما يلي:

التسامح يف القرآن الكرمي:  )1
هناك آيات صريحة في القرآن الكرمي تشير إلى الُيْسر والتخفيف عن األمة ورفع احلرج 

عنها من هذه اآليات:

 قال تعالى:

}ُيِريد اللَّه ِبُكُم الُْيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم الُْعْسر{)٢9(.

نَساُن َضِعيًفا{)٣٠(. َف َعنُكْم َوُخِلَق اإْلِ }ُيِريُد اللَُّه َأن ُيَخِفّ

ُرَك ِللُْيْسَرى{)٣١(. }َوُنَيِسّ

يِن ِمْن َحَرٍج {)٣٢(. }َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم ِفي الِدّ

}اَل ُيَكِلُّف اللَُّه َنْفًسا ِإاَلّ ُوْسَعَها{)٣٣(.

رة. ة امُلطهَّ ة النبويَّ نَّ التسامح يف السُّ  )2
حتفل السنة النبوية الشريفة بالكثير من األحاديث النبوية الدالة على سماحة اإلسالم وُيْسره 

في التعامل مع اآلخرين، من هذه األحاديث: 

قال صلى الله عليه وسلم:

عن جابر بن عبد الله، أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( قال: "إنَّ اللََّه لَْم َيْبَعْثِني ُمَعنًِّتا، َواَل   )١

ًرا")٣٤(. ُمَتَعنًِّتا، َولَِكْن َبَعَثِني ُمَعلًِّما ُمَيسِّ



114
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

عن أبي موسى األشعري، رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه ومعاًذا إلى   )٢

َرا". وفي رواية: "َوَتَطاَوَعا َواَل َتْخَتلَفا")٣5(. َرا َواَل ُتَنفِّ َرا، َوَبشِّ َرا َواَل ُتَعسِّ اليمن، فقال لهما: "َيسِّ

وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:   )٣

َثالًثا")٣٦(. قالَها  ُعوَن  املَُتَنطِّ "َهلََك 

وعن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: "ما ُخيَِّر َرسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه عليه وسلََّم بنْيَ أْمَرْيِن   )٤

إالَّ أَخَذ أْيَسَرُهَما، ما لَْم َيُكْن إْثًما، فإْن كاَن إْثًما كاَن أْبَعَد النَّاِس منه، وما اْنَتَقَم َرسوُل اللَِّه 

َصلَّى اللُه عليه وسلََّم ِلَنْفِسِه إالَّ أْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة اللَِّه، َفَيْنَتِقَم ِللَِّه بَها")٣٧(.

وتشير قراءة النصوص السابقة وغيرها من القرآن الكرمي والسنة النبوية، إلى مجموعة من 

الدالالت املهمة، منها )٣٨(:

١-  أن اليسر والسماحة وانتفاء احلرج من أكبر مقاصد الشريعة اإلسالمية.

٢-  أن اليسر والسماحة من خصائص الشريعة اإلسالمية.

٣-  أن اليسر والسماحة ورفع احلرج تشمل جميع أعمال املُكلَّف.

٤-  إن األمر بالتيسير والسماحة يعمُّ جميع املكلفني.

5-  أن األمر بالتيسير والنهي عن التعمق والتشديد ُمعلَّل بأمور، منها:

أ(  اخلوف من االنقطاع عن العبادة وُبغض العبادة وكراهة التكليف.

ب(  اخلوف من التقصير عند مزاحمة احلقوق والواجبات والوظائف املتعلقة بالعبد.

٦-  ليس املراد بيسر الدين وسماحة الشريعة ترك العمل، أو تتبُّع مواطن الرخص، بعيًدا عن 

الغاية احلقيقية من خالص اخلضوع والطاعة لله وحده.

وقد أرسى اإلسالم مبادئ مهمة في عالقاته مع اتباع الشرائع األخرى، منها )٣9(:

التسامح.  -١

احملافظة على احلقوق.  -٢

تأمني العيش الكرمي لكل من في الديار اإلسالمية.  -٣

وقد كفل اإلسالم أيًضا مجموعة من احلقوق العامة لغير املسلمني في البالد اإلسالمية، تعبر 

هذه احلقوق عن سماحة اإلسالم واعترافه باآلخر، ولعل من أهم هذه احلقوق ما يلي)٤٠(:

حقهم في حفظ كرامتهم اإلنسانية.  -١

حقهم في حرية املعتقد.  -٢
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حقهم في التزام شرعهم.  -٣

حقهم في العدل.  -٤

حقهم في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم.  -5

حقهم في احلماية من االعتداء.  -٦

حقهم في املعاملة احلسنة.  -٧

حقهم في التكافل االجتماعي.  -٨

وفي نهاية احلديث عن التسامح في الديانة املسيحية والديانة اإلسالمية، فإن القارئ لتاريخ 

العيش املشترك بني املسيحيني واملسلمني في مصر ال ُبدَّ أن يقف عند أمر غاية في األهمية، أال وهو 

أنه لم يكن تعبيًرا عن وجود فيزيقي ألفراد ينتمون إلى ديانتني يعيشون في إطار جغرافي واحد، 

بحيث ال يترتب على وجودهم أي تفاعالت على املستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

املسيحية  استيعاب  في  املصرية  احلياة  خصوصية  يعكس  العيش  هذا  كان  وإمنا  والثقافية، 

واإلسالم، فتعاَيش املصريون من أبناء الديانتني بفضل ُمقومات اتسم بها الكيان املصري، مثل: 

التجانس وسيادة العرق املصري الواحد، ووجود وسيلة إنتاج رئيسة ودولة ذات نظام سياسي 

د من خالل  يتسم بالوحدة السياسية والتداخل الـچيودميوغرافي، وعليه لم يبتلع التجانس التعدُّ

هيمنة أحدهما على وجود اآلخر، وال صار التعدد عاماًل يكرس الُفْرقة، ولكن احلياة املشتركة 

االجتماعية واإلنتاجية والثقافية واحلضارية حالت دون حدوث االستقطاب، وأفرزت بدياًل ثالًثا 

د()٤١(. غير االستيعاب واالستبعاد املتبادل هو احلياة املشتركة من خالل جدل )التجانس والتعدُّ

رابعًا: التسامح من منظور الفكر الحديث:
نشأ مفهوم التسامح أساًسا في ظل عصر التنوير في القرنني: السابع عشر والثامن عشر، 

وقد لعب مجموعة من الفالسفة الكبار الدور الرئيس في صياغة هذا املفهوم؛ لعل من أشهرهم:

چون لوك )١٦٣٢ - ١٧٠٤(،  وڤولتير )١٦9٤ - ١٧٧٨(

وبيركلي )١٦٨5 - ١٧5٣(،   وكوندياك )١٧١5 - ١٧٨٠(

وغيرهم، وقد ارتبط هذا املفهوم بعصر الثورة الفرنسية وبداية االنتفاضات الكبرى والتمرد على 

السلطة التقليدية وفي مسائل الدين والسياسة )٤٢(.

وقد وضع چون لوك )١٦٣٢ - ١٧٠٤(، مجموعة من املبادئ متثل ُأُسًسا لقيام الدولة املدنية، 

لعل أهمها)٤٣(:
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حرية العقيدة، فالدولة عليها حماية ما يعتقده الفرد.  -١

التسامح الديني، فالدولة عليها أن تكون في حالة من التسامح مع كل الطوائف واملذاهب،   -٢

وهو يأتي من خالل منع تأثير تلك الطوائف واملذاهب واألديان على األعمال العامة.

الفصل بني الدين والدولة.  -٣

احلاكمية الشعبية هي أساس قيام الدولة.  -٤

عدم السير على القوانني الدينية.  -5

عدم السماح للمؤسسة الدينية أن يكون لها دور في احلياة احلديثة.  -٦

خ فيها  ولعل من أشهر ما كتب چون لوك في هذا املجال )رسالته في التسامح(، والتى رسَّ

فكرة التسامح الديني القائمة على فصل الدين عن الدولة، وتقليص دوره؛ لكي ال يكون له دور في 

احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وأن يكون دوره في تنمية الوعي الروحي فقط. وأن 

املؤسسة الدينية ينبغي أالَّ تفرض على املواطنـني أي عقـوبات بدنية؛ ألن دورها األساسي الذي 

ُ يغفله أحد، دور روحاني في األساس)٤٤(.  ال ُبدَّ أالَّ

وال شك في أن چون لوك في رسالته عن التسامح كان ملهًما لكل التشريعات التي صدرت 

منظمة لهذا املبدأ، بداية من قانون التسامح الذي صدر عام ١٦٨9م، إلى إعالن مبادئ التسامح 

الذي صدر عن اليونسكو في عام ١995 )٤5(؛ حيث قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن يكون 

اليوم،  التسامح  وثيقة عنوانها  اليونسكو  لذلك أصدرت  التسامح، ومتهيًدا  عام ١995 هو عام 

وزعتها على املشاركني في املؤمتر الفلسفي العاملي التاسع عشر الذي انعقد في موسكو في نهاية 

شهر أغسطس من عام ١99٣م، والوثيقة عبارة عن جملة أبحاث حررها ثالثة عشر فيلسوًفا. 

والذي دفع اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى اتخاذ هذا القرار هو بزوغ النزاعات الِعْرقيَّة بعد 

احلرب العاملية الثانية، والتي أفضت إلى شيوع روح التعصب )٤٦(.

ويرى عصام عبد الله )٤٧(: أن التسامح الديني كما عرفته أوروبا سيظل املثال األبرز للتسامح 

باملعنى احلديث واملعاصر أيًضا؛ ألن امللل املتعددة للمسيحية لم تكن تتعارض مع بعضها البعض 

بشكل عارض أو طارئ، ولكن ألن ُكاًل منها كانت تتصور نفسها التفسير احلق للدين الشامل، 

وهو ما ُيعرف بامتالك احلقيقة املطلقة في اخلطاب الفلسفي املعاصر؛ لذا انصبَّ معظم اهتمام 

الفالسفة منذ )چون  لوك( في رسالته في التسامح، ومروًرا بڤولتير )١٦9٤ - ١٧٧٨( ووصواًل 

إلى كارل بوبر )١9٠٢ - ١99٤( على تفكيك بنية الفكر اأُلحادي املطلق واملغلق، أو باألحرى 
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التعصب؛ ليفسحوا املجال أمام تكريس التسامح في بنية العقل الغربي.

النُّظم  بني  فروًقا  هناك  فإن  احلديثة،  املجتمعات  مميزات  إحدى  الدميقراطية  كانت  وإذا 

النظم  متيز  محددة  وممارسات  مبادئ  هناك  فإن  الفروق  هذه  ورغم  العالم،  في  الدميقراطية 

الدميقراطية عن غيرها من نظم للحكم، فالنظم الدميقراطية هي تلك التي مُتاَرس فيها السلطة 

واملسئوليات املدنية بواسطة كل املواطنني بصورة مباشرة أو عبر مندوبني عنهم يتم انتخابهم 

بحرية، حيث جُترى انتخابات دورية حرة ونزيهة تتيح املشاركة احلرة فيها جلميع مواطنيها)٤٨(.

ويستند النظام الدميقراطي على عدة مبادئ؛ من أهمها)٤9(:

مبدأ حكم الشعب.  -

دية. مبدأ التعدُّ  -

مبدأ التسامح.  -

فمبدأ التسامح من أهم ما تتميز به النظم الدميقراطية، وهو ناجم عن االعتراف بكرامة 

اإلنسان وحريته في أن يكون مختلًفا عن اآلخرين وأن يؤمن ويتصرف كما يحلو له، والتسامح 

يعني االستعداد لتقبُّل املختلف عنا، واحترام البشر املختلفني من حيث املظهر أو لون البشرة 

أو اجلنس أو الديانة واملعتقدات، ومن خالل التسامح ينال الفرد واجلماعة احلقوق املختلفة؛ مما 

ُيْسهم في استقرار املجتمع.

خامسـًا: الرتبية ونشر ثقافة التسامح:
التربية بني املُربِّني وعلماء االجتماع اختالًفا كبيًرا في النظر إلى طبيعتها من جهة،  تثير 

وإلى وظيفتها االجتماعية من جهٍة أخرى، وفي هذا الصدد ظهرت مذاهب كبرى في هذا املجال؛ 

التربية  أن  ترى  والتي   ،)١9١٨-١٧5٨( دوركامي"  "إميل  االجتماع  لعاِلم  الشهيرة  الرؤية  منها 

أداة املجتمع في حتقيق الوفاق االجتماعي، وأن التربية مؤسسة اجتماعية تعمل من أجل حتقيق 

االتفاق االجتماعي، ومن أجل التكامل االجتماعي، وذلك من خالل تنشئة األطفال على السجايا 

والشمائل الشخصية، وأمناط السلوك املقبولة من لدن اجلماعة التي ينتسبون إليها)5٠(.

وإذا كانت التربية نتاًجا للتفاعالت االجتماعية بني مجموعة عناصر إنسانية حتددها عوامل 

وغايات ومتغيرات اجتماعية، فإن املدرسة تعد مؤسسة اجتماعية تؤدي رسالة إنسانية، فهي نظام 

اجتماعي متكامل العناصر يهدف إلى بناء احلياة االجتماعية لألفراد بالشكل الذى ينسجم مع 

فلسفة الوطن وتوجهاته)5١(.
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ومن هنا تبرز أهمية األدوار التي تقوم بها مؤسسات التربية، سواء في شكلها النظامي والذي 

يتجسد في املؤسسة التعليمية وما متلكه من مقومات وأهداف وطرق وأساليب تربوية، أو غير 

النظامي والذي يتجسد في األسرة والدور احليوي الذي تقوم به في تربية األبناء، وميكن عرض 

دور املدرسة في غرس ثقافة التسامح كنموذج من مناذج مؤسسات التربية النظامية، واألسرة 

ودورها احليوي في تنمية قيم االحترام والتفاهم والتسامح، كنموذج من مناذج مؤسسات التربية 

غير النظامية، وذلك كما يلي:

)1(  مؤسسات التربية غير النظامية )األسرة منوذًجا(
األسرة هي املؤسسة االجتماعية والتربوية األولى التي تتلقى املخلوق البشري منذ أن يفتح 

عينيه على النور، وهي الوعاء الذي تشكل داخله شخصية الطفل تشكياًل فردًيا واجتماعًيا، كما 

في  األيام  مر  على  الصغار  ليطبقها  والكبار  اآلباء  أفكار  فيه  تطرح  الذي  األنسب  املكان  أنها 

احلياة. واألسرة أول جماعة يعيش فيها الطفل، ويشعر باالنتماء إليها ويتعلم من خاللها كيف 

يتعامل مع اآلخرين في سعيه إلشباع حاجاته؛ إن التربية األسرية عملية مهمة وضرورية وال ُبدَّ 

منها في العصر احلالي، وذلك لتطور املجتمعات وتطور دور األسرة في احلياة العامة؛ وبخاصة 

بعد توجه األسرة احلديثة إلى احلياة الدميقراطية والشورى بني أفرادها، وهذا مما يزيد مسئولية 

األسرة في العملية التربوية املستقبلية، فاآلباء الذين يفهمون قيمة التربية يساعدون أطفالهم جتاه 

القيم التربوية املطلوبة؛ وخاصة عندما ينتقل األبناء إلى املؤسسات األخرى وخاصة املدرسة)5٢(.

وإذا كانت األسرة هي النواة األولى لعملية التنشئة االجتماعية والتي تتولى تنشئة أطفالها 

أو أفرادها في مراحلهم العمرية املختلفة، فإن منط العالقات اإلنسانية القائم داخل هذه األسرة 

هو الذي يحدد طبيعة القيم التي سيتشبع بها الفرد، من تعلُّم للتسلُّط واالتكالية والعجز واالعتماد 

على اآلخرين، وسهولة االنقياد لضعف الشخصية، أو على طرف النقيض من ذلك من تعلُّم لقَيم 

النقاش واحلوار والتسامح وقبول اآلخر، وقوة الشخصية والقدرة على االبتكار واإلبداع؛ مما 

يجعل التساؤل مشروًعا حول الدور الذي لعبته األسرة في الوطن العربي في تقبُّل اآلخر وعدم 

التسلط على أفكاره وقبول قيم التسامح)5٣(؛ ولهذا على األسرة أن تعزز من قيمة التسامح، وتربي 

األبناء على أدب احلوار واالختالف واملجادلة بالتي هي أحسن وعدم سوء الظن باآلخرين، والنهي 

عن الغيبة، وغرس قيمة التسامح لدى األبناء وجعلها ثقافة سائدة داخل األسرة، فصالح املجتمع 
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احلقيقي نابع من صالح األسرة ومما ُتكسبه من قيم عامة ألبنائها، وقيمة التسامح على وجه 

اخلصوص )5٤(.

آباَءهم،  يقلدون  األبناء  أن  وهي  نتجاهلها  أالَّ  ينبغي  هناك حقيقًة  فإن  ما سبق،  وبخالف 

قدوًة  الوالدان  يكون  فعندما  أبنائنا،  لدى  التسامح  ثقافة  نغرس  أن  ميكن  املنطلق  هذا  ومن 

في مجتمع  والعمل  والتعلم  للعيش  واالستعداد  اآلخرين  احترام  في  به  ُيحتذى  ومثااًل  ألبنائهم 

متنوع، وعندما يحترمون االختالفات داخل العائلة سواء في قدرات أبنائهم العقلية أو اختالفاتهم 

للتعامل مع اآلخرين،  أبنائهم عن التسامح ويتركون لهم املجال  اجلسدية وعندما يتحدثون مع 

فإننا بذلك نكون استطعنا القضاء على مشكلة كبيرة تواجه البشرية وهي التعصب، فكثيًرا ما 

نرى األطفال يختارون أطفااًل مختلفني عنهم سواء بسبب زيادة الوزن أو النحافة أو يواجهون 

صعوبات في الكالم أو التعلُّم، وجندهم ضحايا للتنمر من مجموعة من األطفال الذين لم يتعلموا 

للتسامح. املعنى احلقيقي  داخل أسرتهم 

مؤسسات التربية النظامية )املدرسة منوذًجا(:  )2(
وتشير املادة الـتاسعة عشرة من إعالن مبادئ التسامح الصادر عن منظمة اليونيسكو عام 

١995م، إلى أن التعليم "ينبغي أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع األمم واجلماعات 

العرقية والدينية" )55(. 

وفي ضوء ذلك نطرح السؤال التالي:

"ماذا يتعلم الطالب في املدرسة؟".. إن هذا السؤال يبدو من الوهلة األولى أنه سؤال بسيط 

لدى  اإلجابة  تنحصر  السؤال فسوف  أمر هذا  ولّي  أيَّ  وإذا سألت  عليه،  اإلجابة  السهل  ومن 

العلوم والرياضيات والتاريخ واجلغرافيا  يتعلم  الكثير، فهو  يتعلم  الطالب  الغالبية منهم في أن 

واللغة العربية واإلجنليزية، ولكن الواقع أن الطالب يتعلم في املدرسة أكثر من ذلك بكثير، فهو 

يتعلم أموًرا متعددة ومتنوعة أهمها كيفية التعايش مع اآلخرين، ال سيَّما في الصفوف األولى 

عندما يلتحق األطفال باملدرسة وينضمون إلى الفصل الدراسي، فعلى الرغم من أنهم ما زالوا 

أطفااًل فإنهم شديدو االنتباه فهم ال يدركون االختالفات فحسب، بل يدركون أيًضا ردود فعل 

معلمهم حول االختالفات املوجودة بينهم أو بينه وبني زمالئه؛ لذا ينبغي أن نغرس في أطفالنا 

أهمية احترام االختالف بني الكبار والصغار، وأن نغرس لديهم الشعور بالرضا عن أنفسهم وعن 

اآلخرين.



120
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

وبذلك "يشكل املناخ املدرسي الكيان الذي ينمو فيه املتعلم، ويكتسب خبراته، وأمناط سلوكه 

ق مع املواقف املختلفة، والنمو بشكل إيجابي ومتكامل. وبالنظر  نه من التفاعل اخلالَّ بصورة مُتكِّ

إلى واقع معظم مدارسنا جند أنها قد أخفقت في حتقيق أهدافها املنشودة؛ وذلك بسبب اجلمود 

ونقل املعلومة بصورة سلطوية، وبسبب التقبُّل األعمى للكلمة املكتوبة، واألشياء املطلقة، واحلقائق 

التي ال جدال فيها، والتفسيرات الفريدة، واألحادية، واألفكار التي ال تقبل الشك، إن كل هذا 

يؤدي إلى رفض أي تعدد فكري")5٦(؛ لذا ينبغي أن نغير الطريقة التي يتعلم بها أبناؤنا، وفي هذا 

التدريس واألنشطة الطالبية دوًرا أساسًيا في غرس قيمة التسامح لدى  السياق تلعب طرائق 

الطالب والتعود عليها؛ ومن مناذج أساليب التدريس التي تساعد على ذلك ما يلي)5٧(:

٢- احلوار. طريقة حل املشكالت.    -١

٤- االستبصار. متثيل األدوار.    -٣

٦-  أساليب املناقشة، ومن أهمها: 5- ورش العمل.  

املجموعات الصغيرة. العصف الذهني.  

جلان تقصي احلقائق. املائدة املستديرة.  

وقد عرضت د. إلهام عبد احلميد منوذًجا لدرس في التسامح الفكري، ميكن االستفادة منه 

كنشاط ميارسه الطالب، كما يلي )5٨(:

- أهداف الدرس:
أن يتعرف التلميذ على مفهوم التسامح ويحدد عناصره.  )١

أن يقارن التلميذ بني التسامح والتعصب.  )٢

أن يحدد التلميذ بعض أشكال التعصب وأشكال التسامح.  )٣

أن يكتسب التلميذ االجتاه اإليجابي نحو التسامح.  )٤

أن يتمكن التلميذ من التعامل مع اآلخر بشكل جيد.  )5

- ومن األنشطة يف هذا الدرس:
)١(  يطرح املعلم بعض األسئلة على التالميذ لإلجابة عليها؛ مثل:

س١: ما مفهومك عن التسامح والتعصب؟

س٢: ما أشكال التعصب التي تعرفها؟

)٢(  ينظم املعلم حواًرا حول ردود األفعال املختلفة للتالميذ بهدف تعديلها.
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)٣(  يطلب املعلم من التالميذ كتابة فقرة ال تتجاوز خمسة أسطر، توضح ما ميكن أن ينتج 

اء التعصب. من جرَّ

على أن يقوم املعلم بإعطاء وقت محدد للتالميذ لكي يكتبوا الفقرة، ثم يسمح لكل مجموعة 

بعرض ما كتبت، ثم تتم مناقشة كل مجموعة من خالل باقي املجموعات، ثم يقوم املعلم في النهاية 

بالتعليق وتوظيف مختلف اآلراء للوصول إلى نتيجة نهائية للحوار. 

يقصدون  فإنهم  التسامح،  كلمة  البعض  يستخدم  عندما  أنه  نعلم  أن  ينبغي  اخلتام  وفي 

االعتراف بآراء اآلخرين أو ممارساتهم أو سلوكهم واحترامهم، والتسامح ال يعني التسامح مع 

السلوك غير املقبول وإمنا يعني أن كل شخص يستحق أن ُيعاَمل باحترام، ويجب أن نتذكر دائًما 

أن التطرف ناجت عن رفض التعددية والتشويه لفهم التعاليم الدينية، وأن أبناَءنا يستمعون إلينا 

فيجب أن نكون قدوة لهم سواء في الطريقة التي نتحدث بها أو نتعامل بها مع اآلخرين، وأن 

األسرة واملدرسة لهما دوٌر بارٌز في غرس ثقافة التسامح ومواجهة التعصب.
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الصفحة أو الرقم: ١7٣٣.

الراوي: عبد الله بن مسعود، احملدث: مسلم، املصدر: صحيح مسلم، خالصة حكم احملدث: صحيح، . ٣٦

الصفحة أو الرقم: ٢67٠. 

الراوي: عائشة أم املؤمنني، احملدث: البخاري، املصدر: صحيح البخاري، خالصة حكم احملدث: صحيح، . ٣٧

الصفحة أو الرقم: ٣56٠. 

راجع في ذلك:. ٣٨

ناصر بن عبد الله امليمان، مفهوم السماحة واليسر في الكتاب والسنة وأدلتها، في: بحوث ندوة أثر 

القرآن الكرمي في حتقيق الوسطية ودفع الغلو، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، ١٤٢٤/8/١١هـ ص ص ٩٣ – ١٠٠.

  أحمد محمود كرمية، فقه السالم في اإلسالم، ط١، مطبعة املدني، القاهرة، ١٤٣٠ – ٢٠٠٩، ص ١٤.. ٣9

  لتفاصيل أكثر حول هذه احلقوق، راجع:. ٤٠

والتوزيع،  للنشر  أشبيليه  دار  اإلسالم، ط٣،  بالد  في  املسلمني  غير  حقوق  العايد،  بدر حسني  صالح 

.٢٠٠٣  ،  ١٤٢٣ السعودية،  العربية  اململكة  الرياض، 

 سمير مرقس، اآلخر .. احلوار .. املواطنة، مكتبة األسرة، سلسلة العلوم االجتماعية، الهيئة املصرية . ٤١

للكتاب، ٢٠٠6م، ص٣8-٣٩. العامة 
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سمير مرقس، في ضرورة التسامح الديني - املدني، مقال بجريدة األهرام، اجلمعة ٢ أكتوبر ٢٠٠٩، . ٤5

ص٤١.

مراد وهبة، مالك احلقيقة املطلقة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٩م، ص ٣١.. ٤٦

عصام عبد الله، املسار التاريخي ملفهوم التسامح، مقال بجريدة األهرام، اجلمعة ٢ أكتوبر ٢٠٠٩م، ص . ٤٧

.٤١

محمد عبد التواب أبو النور، آمال جمعة عبد الفتاح، أحمد سيد عبد الفتاح، التربية املدنية واستراتيـچيات . ٤٨

تنميتها قضايا وتطبيقات، مرجع سابق، ص 66 – 67.

املرجع السابق، ص ص 68 – 6٩.. ٤9

ملزيد من التفاصيل، راجع:. 5٠

محمد جواد رضا، العرب والتربية واحلضارة االختيار الصعب، ط٣، مركز دراسات الوحدة العربية، 

بيروت، لبنان، ١٩٩٣، ص ص ٢5 – ٣١.

املصرية، . 5١ األجنلو  والتطبيق،  النظرية  بني  املواطنة  تربية  احلكيم،  عبد  جعفر  فاروق  طه،  محمد  أماني 

ص٢٠6. ٢٠١٣م،  القاهرة، 

ـ . 5٢  ٢٠٠٤ األردن،  عمان،  العلمية،  الرائد  مكتبة  ط١،  اإلنساني،  والوعي  التربية  أصول  ناصر،  إبراهيم 

.7٢-7١ ص  ص  ١٤٢٤هـ، 

تيسير محجوب ياسني الفتياني: دور األسرة في حتقيق التسامح بني أفرادها، مجلة الزرقاء للبحوث . 5٣

العلمي،  البحث  الزرقاء - عمادة  الثالث، جامعة  العدد   ، املجلد اخلامس عشر  اإلنسانية،  والدراسات 

.١١6 ٢٠١5، ص 

محمد عوض شبير ومحمد خضر شبير: دور األسرة الفلسطينية في تنمية قيمة التسامح لدى أبنائها في . 5٤

ضوء الكتاب والسنة النبوية، املؤمتر العلمي الدولي: أزمة الفهم وعالقتها بظاهرة التطرف والعنف، وزارة 

األوقاف والشئون الدينية واجلامعة اإلسالمية بغزة، مج ٣، ٢٠١7، ص ١٩٤٩.

. 55 UNESCO, Declaration of principles an Tolerance, op. Cit., Article (19).

نازي محمد فتحي محمد سالم: عوامل تعزيز قيم التسامح بني طالب املرحلة الثانوية، دراسات في التعليم . 5٦

اجلامعي، العدد ٣٩، جامعة عني شمس، كلية التربية، مركز تطوير التعليم اجلامعي، ٢٠١8، ص ٣8٣.

إلهام عبد احلميد، املنهج املوازي وتنمية ثقافة التربية املدنية، في: كمال مغيث، منى درويش )حترير(، . 5٧

التربية املدنية في الوطن العربي قضايا وإشكاليات، مرجع سابق، ص ص 6١-6٢.

إلهام عبد احلميد، مرجع سابق، ص 66.. 5٨
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التسامح وتقبل اآلخر يف بيئات التعلُّم الرقمية

أ.د. خالد مالك *

ة إلى االلتزام بقيمة التسامح وقبول اآلخر بني  الطالب في عصرنا احلالي لديهم حاجة ماسَّ

الثقافات والتفاعل بني  التقارب بني  البعض أكثر بكثير من أي وقت مضى؛ وذلك ألن  بعضهم 

احلضارات يزداد يوًما بعد يوم بفعل ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت التي أزالت احلواجز 

املكانية والزمنية بني الدول، حتى أصبح اجلميع فى العالم كأنهم يعيشون في قرية صغيرة، ويظهر 

ذلك بوضوح في بيئات التعلُّم الرقمي املنتشرة عبر اإلنترنت بشكٍل عام، حيث يستطيع أي فرد 

مهما اختلفت ثقافته ومعتقداته وأفكاره أن يلتحق بها مهما بعدت املسافات، فهذه هي البيئات 

التي تخطط لها املؤسسات التعليمية وتسعى جاهدًة فيها لنشر قَيم التسامح وتقبُّل اآلخر، من 

خالل ممارساتها في هذه البيئات الرقمية للتعلُّم.

ى  ومن بيئات التعلم الرقمية التي بدأت تنتشر بشكٍل كبيٍر جًدا على شبكة اإلنترنت، ما ُيسمَّ

 Massive Open Online Courses "موكس"   Moocs االنتشار  واسعة  املفتوحة  باملقررات 

ُبعد عبر اإلنترنت؛ لتقدم عن طريقها موضوعات  التي تبثها املؤسسات التعليمية إلكترونًيا من 

علمية متعددة في مختلف التخصصات ويلتحق بها من يريد من جميع بقاع األرض، بشرط أن 

يتوافر لديه املتطلبات السابقة لتعلم هذا املوضوع، ومن هنا تبدأ مشكلة اختالف الثقافات وتقدير 

القيم بشكل عام؛ وعلى وجه اخلصوص قيم قبول اآلخر والتسامح عند االنخراط فى التعلم عبر 

هذه املقررات، التي تتطلب مراعاة ذلك عند تقدمي هذه املقررات وتصميم األنشطة التعليمية التي 

تتطلب تفاعل الطالب بعضهم مع البعض، دون حدوث صدام بسبب االختالف نتيجة البعد فى 

املكان بينهم، أو، نتيجة التباين فى األعمار، أو، اجلنس، أو، الثقافة والدين... إلخ. 

* أستاذ تكنولوچيا التعليم بكلية التربية - جامعة حلوان - مصر.



126
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

يركز هذا املقال على ما يجب أن تتخذه املؤسسات التعليمية من تدابير وإجراءات عند تقدمي 

مقررات إلكترونية مفتوحة واسعة االنتشار؛ لتجنب مشكالت عدم تقبُّل اآلخر وعدم التسامح، وبث 

القيم اإليجابية فتكون تربية من أجل التسامح.

كبيرة  فرصة  لهم  ُتتاح  االنتشار  واسعة  املفتوحة  املقررات  في  يلتحقون  الذين  فالطالب 

لتنمية ثقافة التسامح واحترام االختالف وقبول اآلخر بينهم وبني أقرانهم، وذلك في عدة َمَواِطن 

عند دراستهم لهذه املقررات. فأبرز َمواطن ظهور عدم التسامح وتقبل اآلخر فى تقدمي املقررات 

املفتوحة واسعة االنتشار ما يلي:

-   املناقشة واحلوار بشقيها: الصوتي والكتابي وبأسلوبيها املتزامن وغير املتزامن، سواء أكانت 

بني املعلم وطالبه أم كانت بني الطالب وبعضهم البعض. فاملناقشة واحلوار يتم التخطيط لها 

ًنا أساسًيا من مكونات املقرر التعليمي لتحقيق نواجت التعلم املستهدفة، وتظهر  لتكون ُمكوِّ

بعدة صور مثل املنتديات التي تصاحب املقررات، أو، في صورة مناقشات متعاقبة بعد عرض 

قيمة  مفهوم  إلظهار  التخطيط  يجب  وهنا  املعلم.  ومحاضرة  موضوع  لكل  التعليمية  املواد 

التسامح وتدريب الطالب على اكتسابها، بحيث يعتاد الطالب أثناء املناقشات التي تتم فى 

م اآلخرين. إطار دراساتهم أن يكون لديهم َسَعة صدر واستعداد لفهم وتفهُّ

-   األنشطة التعليمية التي تصاحب كل مقرر، فقد تكون فردية وقد تكون جماعية وفي هذه احلالة 

هل يتم اختيار الطالب لبعضهم البعض أو يتم تقسيم الطالب عشوائًيا، وهنا قد يأتي فى 

كل مجموعة طالب متباينون في الفكر أو في الثقافة أو اللون... إلخ. وهنا تأتي أهمية بث 

القيمة اإليجابية لقبول اآلخر والتسامح، وذلك من خالل التركيز في تصميم األنشطة على 

تعلُّم التفكير الشامل وخلق جو تعليمي إيجابي، مع إعداد ميثاق أخالقي يلتزم به أفراد كل 

مجموعة في العمل بني بعضهم البعض لتنفيذ النشاط اجلماعي، ويكون ذلك حتت إشراف 

وتوجيه من املعلم.

-   تقييم األقران Peer Assessment: من أبرز املَواِطن في املقررات املفتوحة واسعة االنتشار 

"MOOCS" التي يظهر فيها كمطلٍَب رئيٍس بث قيمة التسامح وتقبُّل اآلخر، وذلك عند تكليف 

الطالب بتقييم أنشطة أقرانهم، ويتم ذلك من خالل تفعيل دور املعلم في توجيه الطالب قبل 

توزيع مهام التقييم، حيث يقوم كل معلم بتوفير وصف وشرح لعملية وإجراءات تقييم األقران، 

والتنبيه على الطالب بأالَّ تشغلهم شخصية من يقيِّم عملهم ويتم التركيز على العمل املقدم، 
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وأيًضا أال يترك التقييم حسب اخلبرة الشخصية واألهواء وإمنا من خالل االلتزام مبعايير 

تقييم  تعزيز حاالت  املعلم  على  املهم  ومن  التقييم.  عدالة  القرين لضمان  بها  يلتزم  محددة 

األقران اجليدة التي يظهر فيها قبول اآلخرين والتغاضي عن االختالفات بني القرين وقرينه.

املتنوعة  العلمية ومراعاته لالختالفات  املادة  يأتي املعلم وأسلوبه في تقدمي  وختاًما وبداية 

ده محاربة العنصرية ودمج  بني الطالب، وذلك بتركيزه على أوجه التشابه بني هؤالء الطالب وتعمُّ

التعليم الذي يقدمه بني الثقافات عند ضرب األمثلة، واحلديث عن الواقع الذي قد يتطلب تناول فئة 

من البشر بالشرح والتحليل، وهنا عليه أن يتناول املوضوع بحيادية دون التحيُّز الالفت للنظر، 

والسعي جاهًدا في نقل املعرفة اخلاصة بأساليب التعامل السمح وقبول اآلخر، وذلك حتى يعتاد 

الطالب من املعلم املوضوعية فى احلديث.

وبهذا تكون بيئات التعلُّم الرقمي بشكٍل عام واملقررات اإللكترونية املفتوحة واسعة االنتشار 

"MOOCS" على وجه اخلصوص، مبثابة أرض خصبة يجب أن تتجه إليها املؤسسات التعليمية 

في البلدان املختلفة؛ لتكون مختبًرا ملمارسة وإقرار قيم التسامح وقبول اآلخر؛ نظًرا ملا تتمتع به 

من ميزة عظيمة وهي التحاق طالب بها من مختلف أرجاء املعمورة، ال يجمعهم إال رغبتهم في 

فهم وتعلُّم موضوع علمي محدد.

املراجع:
- سلوى حشمت حسن عبد الوهاب )2019(. معايير أمناط وأدوات تقييم املتعلمني في املقررات 

املفتوحة واسعة النطاق على اإلنترنت، املجلة العربية للتربية النوعية، ع8، أبريل.

- محمد محسوب جليلة )2016(. تقومي املقررات واسعة االلتحاق باجلامعات السعودية في ضوء 

معايير اجلودة، تكنولوچيا التعليم : سلسلة دراسات وبحوث،ع2، مج26.

 - محمد محمد سليم أحمد )2020(. دور جماعات النشاط في تنمية قيم التسامح لدى أعضائها، 

مجلة دراسات في اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ع50، مج3، أبريل.
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Online Portal for Intercultural Communication, IADIS International Conference 
on WWW/Internet.

  -  Unesco. Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education 
for peace, human rights and democracy (Preliminary version),france.
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ثقافة التسامح وقبول اآلخر كأساس للتعايش السلمي

د. هانم أحمد حسن شحاته أبوالنيل *

مقدمة:
يكاد ال يخلو العالم من املشكالت والصراعات سواء أكانت صراعات فكرية أم مذهبية أم 

عقائدية أو حتى استعمارية، والتي تئول في النهاية: إلى صراعاٍت مسلحٍة لتحقيق أطماع معينة 

تكسر دواًل وتقسم أخرى وُتضعف ثالثة؛ لذا ال ُبدَّ من مجابهة تلك الصراعات ال بصراعات مضادة 

ولكن بوسائل وأدوات الرقي اإلنساني، ونشر وتأصيل القيم السامية للحضارات اإلنسانية من 

أسباب التفاهم والتسامح وقبول اآلخر وااللتزام بقواعد ومبادئ العدالة اإلنسانية.

وسلوكهم؛  ومعتقداتهم  وعاداتهم  املختلفة  البشر  عقليات  إلى  الثقافية  التعددية  تشير  كما 

فبعض املجتمعات يتألف من نسيٍج ثقافيٍّ واحد وبعضها من نسيٍج ثقافيٍّ متعدد، سواء أكانت 

الفوارق الثقافية بني اجلماعات التي يتكون منها املجتمع ثانوية أم أساسية، وبعض املجتمعات 

أسهمت ظروفها التاريخية في احلفاظ على هيمنة نسيج ثقافي أحادي، وبعضها قضت ظروف 

نشأتها التاريخية بأن تكون متعددة ثقافًيا تكونت من جماعات ثقافية مختلفة كالواليات املتحدة 

فالتعددية  الثقافي،  دها  تعدُّ تتفاوت مستويات  النموذجني مجتمعات  مثاًل، وبني هذين  األميركية 

الثقافية هي التقدير والتفاهم والقبول واالحترام املتبادل للثقافات املختلفة واملشاركة للعمل مًعا 

لبناء مجتمعات موحدة، فهي النظام األكثر عداًل بحيث ُيسمح للناس التعبير بحرية عن حقيقة من 

هم داخل املجتمع، وهي نظام أكثر تسامًحا يتكيف بشكل أفضل مع القضايا االجتماعية. 

وعليه، فإن فضيلة التسامح ضرورية إلى أقصى احلدود خصوًصا في حضارتنا املعاصرة- 

ال سيَّما في أوروبا - التي تشهد بروز مجتمعات متعددة الثقافات، وبها تنوع في الفوارق الدينية 

واملذهبية، فإن استطاع الناس ذوو القناعات الدينية واأليديولوچية والسياسية املختلفة أن يعيشوا 

* مدرس التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - كلية التربية - جامعة مصر.
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دي، هنا يكتسب التسامح أهمية خاصة، ويصبح له الدور األعم  مًعا في مجتمع دميقراطي تعدُّ

القَيم  في  احلياة  بعث  إلى  وبشدة  اليوم  تدعو  أن احلاجة  ازدهار احلضارة، ومبا  في  والفعال 

اإلنسانية السامية ونشرها، فقد يكون من األهمية والضرورة التدقيق في مفهوم التسامح، وتبيان 

أهميته من خالل اتصاله باحلياة االجتماعية.

وعلى صعيٍد آخر، ضربت احلضارة اإلسالمية التي انطلقت من تعاليم اإلسالم أروع األمثلة 

في التسامح والتعايش اإليجابي بني األمم والشعوب من مختلف احلضارات والثقافات واألديان 

واألجناس، حيث احتوت اختالف الثقافات، وعملت على منع اآلخرين من أن يكونوا آخرين؛ لذا 

الذي  التسامح احلقيقي  العرق أم السياسة - هو  الدين أم  فقبول اختالف اآلخرين سواء في 

ازدهرت به احلضارة اإلسالمية، وال تزال هذه التعاليم اإلسالمية حيَّة وقادرة على صقل عقل 

األمة وتوجيه سلوكها وتعاملها مع كل البشر في كل زمان ومكان.

ومما ال شك فيه أن الدين اإلسالمي عامًة، واألديان خاصًة، وكل ثقافات العالم منذ الِقَدم 

إلى وقتنا املعاصر تدعو إلى التسامح، إال أنه يظهر بني احلني واآلخر أفكار ومعتقدات تدعو إلى 

العدوانية والتعصب، تلك األفكار ليست مقصورة على مجتمع بعينه، أو ثقافة بعينها بل هي ظاهرة 

عامة في كل املجتمعات؛ لذلك يجب أن يكون هناك إصرار من املسئولني، ورجال الدين على بث 

الوعي بني اإلنسانية في اكتشاف رؤية عصرية ملفهوم التسامح، من داخل قيم كل مجتمع، ومن 

طبيعته التشريعية، والقانونية التي متثلها قيم األديان ونظامها األساسي، وذلك بطرح العالقة بني 

التسامح وُكلٍّ من الدين واأليديولوچيا والفلسفة.

لذلك  وسياسية؛  وثقافية  اجتماعية  هو ضرورة  بل  فحسب،  فضيلًة  ليس  اليوم  فالتسامح 

ومن أجل حتصني واقعنا أمام كل املخاطر الزاحفة إلينا، والتي تستهدفنا في وجودنا ومكاسبنا 

وتطلعاتنا يجب تعميم وغرس هذه القيمة في فضائنا االجتماعي، فنحن بحاجٍة إلى سياٍج قانونّي 

وإجرائّي يحمي هذه القيمة ويوفر لها اإلمكانية احلقيقية؛ لكي ُتستنبت في تربتنا االجتماعية، 

وهذا يتطلب منا ضرورة جترمي كل أشكال بث الكراهية واحلقد بني أبناء الوطن واملجتمع الواحد، 

فاللحظة التاريخية تتطلب منا جميًعا القبض على وحدتنا واستقرارنا، وهذا بطبيعة احلال يتطلب 

الوقوف بحزٍم ضد كل محاوالت بث الُفْرقة والكراهية واحلقد بني أبناء الوطن الواحد. 

وبذلك يعدُّ قبول اآلخر املختلف شرًطا من شروط التواُصل والتكاُمل بني بني البشر، إذا 

انعدم احليف واإلقصاء وسادت ثقافة التسامح واحلوار بدل التصادم والتمييز بسبب اجلنس أو 
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الدين أو القومية. وطاملا أن االختالف ال يكون على حساب وجود اآلخر أو على حساب هضم 

حقوقه، فإن املُواطَنة تنبني على هذا املبدأ من االحترام املتبادل وقبول التعددية الفكرية.

الوجودية  أبعاده  في  الديني  والتسامح  والتعددية  احلوار  ثقافة  لنشر  بحاجة  نحن  واليوم 

َن اإللهية في نظر اإلسالم، وقد صرح القرآن بذلك من خالل  كضرورة حضارية اقتضتها السُّ

ن َذَكٍر َوُأنَثى، َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  َها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقَناُكم مِّ االآلية:  الكرمية "َيا َأيُّ

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم، ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر" )سورة احلجرات، اآلية: 13(، لقد أكدت االآلية:  

ال  أنه  أي  بطبعه؛  مدني  اإلنسان  أن  من  والواقع  التاريخ  أثبته  وما  واحلكماء  الفالسفة  أقوال 

يستطيع استكمال قدراته وحتقيق مختلف توازناته إال داخل وسط اجتماعي متشابك، يحضر فيه 

التجانس والتنافر والتحاُبب والتباغض واخلير والشر واألنا واآلخر. 

كما تشير القرائن واألدلة القرآنية والتاريخية إلى أهمية منهج التعايش السلمي في اإلسالم، 

وَسَعته في تقبُّل االختالف والتنوع واحترام اآلخر وصيانة حقوقه دون عدوان أو صراع، وإظهار 

رفض اإلسالم لكل أشكال العنصرية بسبب اللون أو اجلنس أو العرق أو غيرها من املميزات غير 

ة من  االختيارية، كما تؤكد التجاوب مع ثقافات الشعوب، والعيش املشترك، وهي ُمنطلَقات ُمستمدَّ

قواعد کبری واضحة في تعاليم اإلسالم وعقيدته قرآًنا وسنًة وأثًرا؛ كون السالم في اإلسالم هو 

أصل العالقات بني األفراد واجلماعات والدول.

وبناًء على ما سبق تأتي أهمية املوضوع من ضرورة نشر ثقافة التسامح والقبول والتراحم، 

أو مصادر  معادية،  مؤسسات  أو  أجنبية،  لها جهات  ج  تروِّ التي  املغالطات  على سلسلة  والرد 

داخلية وظفت نصوًصا دينية توظيًفا سياسًيا أو قومًيا ملآرب خاصة، وتفنيد املغالطات املقصودة 

أو غير املقصودة التي كانت حافًزا حلالة توتير داخلي في بعض املجتمعات اإلسالمية والعربية، 

وتصحيح املفاهيم واملمارسات التي َحَرفت مجتمعاتنا عن سبيل االتفاق.

 

أوًل: ثقافة التسامح:
تكمن قيم التسامح في احترام الوجود اإلنساني بتنوعه، وهي أرضية أساسية لبناء املجتمع 

املدني وإرساء قواعد العيش املشترك، كما إنها قيمة أخالقية وإنسانية تستوجب االحترام املتبادل 

والتقدير املشترك والتعامل في نطاق الدائرة املوضوعية دون املساس بدائرة اخلصوصية، وإثارة 

ب والتصاُدم بدل  حساسيتها حتى نعدم انتهاك احلرمات الذاتية املفضية إلى التطاُحن والتعصُّ
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تبادل املعارف واملنافع واملصالح، والشراكة الفاعلة التي تنفع اجلميع. وقد اشتمل القرآن الكرمي 

على أكثر من مائة آية: موزعة في ستٍّ وثالثني سورة تدعو إلى احترام األديان األخرى وأتباعها 

واحترام خصوصيتها.

وظهر من السياقات التاريخية أن القرآن شنَّع باملشركني حني رفضوا أن يعيش دین جدید 

بجوار دينهم وقرروا َمْحَقه واستئصاله من الوجود، كما نهى اإلسالم عن سب املشركني وسب 

مختلف  فإن  وغيرها  املنطلقات  هذه  ومن  املخالف،  مع  التعامل  ُحسن  إلى  ودعاهم  عقائدهم 

الدعاوى املعاصرة إلى اإلقصاء والتعصب والتصادم واحلروب املقدسة، دعاوى ال يستسيغها 

التعامل الراهن ألن الرساالت السماوية تدعو جميعها إلى التسامح، وإن ما ظهر من فترات حالكة 

في التاريخ تقابله حلظات مشرقة وجتارب إنسانية رائدة في التسامح والتقارب.

مفهوم التسامح 
َسْمحٌة  وامرأٌة  َسْمٌح  ورجٌل  اجُلود،  والسماحة -  السماح  َسَمَح(:  )اللسان:  في  لغًة: جاء 

وَسَمَح وأْسَمَح إذا جاد وأعطى عن كرٍم وسخاء، وسمح لي فالن أي أعطاني، وسمح لي بذلك: 

تساهلوا. وتسامحوا:  املُساَهلة،  واملُساَمحة:  املطلوب،  على  وافقني 

فنجد في اللغة العربية: يظهر من خالل لفظ كلمة: "تساُمح"، وفي اللغات الغربية وغيرها 

تعريف   - بحسب   - به  ُيراد   Tolerance, Toleratio التعبير:  هذا  أن  والفرنسية  اإلجنليزية 

القواميس اإلنكليزية والفرنسية لهذه الكلمة أنها السماح لشيء ما أن ُيفعل مع أنك ال حتب هذا 

الشيء، فُتستعمل هذه الكلمة مثاًل في سماح الدولة بالتدخني أو شرب اخلمور مع أنها تدرك 

أذى ذلك.

اصطالًحا: فالتسامح tolerance: يعني االستعداد التخاذ املوقف املتسامح؛ ولذلك فالتسامح 

القوية، مبن فيهم السياسيون  الذين هم في املراكز  الناس  العام موقف  حني يوجد هو مبعناه 

نحو الناس الذين هم في مواقع أقل قوة؛ ولكنه ميكن أن يكون كذلك موقف األكثرية السائدة من 

األقلية.

ن معرفي وجداني سلوكي نحو الذات واآلخر واملواقف، متمثاًل في مجموعة  والتسامح هو ُمكوِّ

من املعارف واملعتقدات واملبادئ واملشاعر والسلوكيات التي تدفع صاحبها للتصالح مع ذاته ومع 

اآلخر، وجتعله متصًفا بالتسامح في مواقف احلياة املختلفة.
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وهو موقف من اآلخر سواء أكان إنساًنا أم فكًرا أم رأًيا، إنه املوقف الذي ينمُّ عن َسَعة 

اآلخرين. م  وتفهُّ لفهم  واستعداد  صدر 

كما ُيعرَّف على أنه موقف فكري وعملي قواُمه تقبُّل املواقف الفكرية والعملية التي تصدر عن 

اآلخر سواء أكانت موافقة أم مخالفة ملواقفنا.

ف بأنه السعي إلى املساواة بني جميع األفراد في املعاملة حتى مع من يختلفون معنا  وُيعرَّ

في الرأي واملعتقد واألفكار وغيرها، ومحاولة فهم هؤالء املختلفني معنا والتعاطف معهم. 

 ويعني التحكم في النفس عمًدا في مواجهة الشيء الذي يكرهه الفرد وفي مواجهة التهديدات 

وموضوعات اخلالف، كما أنه هو حرية املعتقد والتعبير واإلقرار واالختالف والتنوع مع ضرورة 

التعايش والتعاون.

العالم وألشكال  الثقافات في  بأنه االحترام والقبول والتقدير ملختلف  التسامح  كما يعرف 

التعبير املختلفة اخلاصة بكل منها، فالتسامح يعني التجانس مع االختالف وهو يزداد مع املعرفة 

إلى  األخرى،  الثقافات  مع  والتفاعالت  االتصاالت  وزيادة  العالم  على  واالنفتاح  العقل  وانفتاح 

جانب حرية التفكير واملعقدات واملمارسات.

ويشير إلى قدرة الفرد على قبول االختالف واحترام اآلخر، وعدم التمييز أو النبذ بسبب 

واملعاملة احلسنة وعدم  أو املستوى االقتصادي،  الفكري  املوقف  أو  املعتقد  أو  النوع  أو  اللون 

العنف جتاه اآلخرين. إلى  اللجوء 

 دوافع نشر قيم التسامح، تتمثل يف اآلتي:
دية والتنوع: متيز املجتمع بالتعددية والتنوع وفق النوع االجتماعي والُعْرف والثقافة  التعدُّ  -

االجتماعية. والطبقة  واللون  والدين  االجتماعية 

اآلخر  الرأي  واحترام  اآلخر  مع  والتعايش  اآلخر  قبول  التسامح  معاني  من  االختالف:   -
التنوع. وقبول  حق  باختالف  واإلقرار 

التعارف: بأن للمجتمع أفراًدا من شتى األصول وامليادين واجلنسيات والطبقات االجتماعية   -
للتسامح. وأن االختالف والتنوع واقع 

التعايش: يعد التعايش أحد جوانب التسامح فال ميكن التعايش في غياب التسامح.  -
املساواة: تتعلق املساواة باندماج األفراد في مجتمعهم على جميع املستويات.   -
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أهمية التسامح، تتمثل يف االتي:
-  االحترام املتبادل بني األديان واملذاهب. 

-   ثبات واستقرار املجتمع.

ترسيخ قيم التعايش واحلوار احُلّر العقالني.  -

التغلب على املواقف التعصبية والتمييزية.  -

االنفتاح بني الثقافات وحتقيق املكاسب املشتركة.  -

احترام حريات الفرد وحقوقه.  -

نماذج للتسامح :
التسامح يف اإلسالم:  -

وتؤكد ضرورة  التسامح  على  التي حتض  التاريخية  بالوقائع  مليء  اإلسالمي  التاريخ  إن 

التعاون بني اإلنسان وأخيه اإلنسان على الرغم من اختالف الديانات وتعدد امِللَل، واملثال على 

ذلك صحيفة املدينة التي تهدف باألساس إلى تنظيم العالقة بني جميع طوائف وجماعات املدينة، 

وعلى رأسها املهاجرون واألنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، حيث يتصدى مبقتضاه املسلمون 

احلقوق  جميع  صارت  بها  والتي  املدينة،  على  خارجي  عدوان  ألي  الفصائل  وجميع  واليهود 

هذا  ن  ُدوِّ "فقد  والعدل.  واملساواة  الشعائر،  وممارسة  االعتقاد  حرية  كحق  مكفولة،  اإلنسانية 

الدستور - صحيفة املدينة - بشكٍل يسمح ألصحاب األديان األخرى بالعيش مع املسلمني بحرية، 

ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. 

ومن التسامح اإلنساني والديني في اإلسالم: الِبرُّ إلى األسرى مهما كان مقدار االختالف   -

اإلنسان،  َوَأِسيًرا( )سورة  َوَيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعلَى  َعاَم  الطَّ )َوُيْطِعُموَن  تعالى:  قال  معهم. 

أنه عند نزول هذه اآلية: كان األسرى كلهم مشركون. اآلية: 8(. ومعلوم 

-   ومن التسامح في مجال العالقات االجتماعية: الكرم واإلنفاق في وجوه اخلير، واإليثار 

واملواساة، والتواضع، وُحسن اخللق، والعفو واإلعراض عن اجلاهلني، واحتمال األذى، وقد 

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزور غير املسلمني من اليهود والنصارى، ويكرمهم، 

وُيحسن إليهم، ويعود مرضاهم، ويتصدق عليهم، وقد ُتوفِّي رسول الله ودرعه مرهونة عند 

من  رهن  بال  منهم  يأخذ  أن  يستطيع  كان  من  كثرة  مع  النبي،  نساء  نفقة  لتأمني  يهودي؛ 
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املسلمني، ولكنه فعل لُيعلِّم أمته التسامح مع من يخالفهم في الدين.

َن اللَِّه  ومن التسامح في وسيلة الدعوة: أن تكون باللني والرفق، قال تعالى: )َفِبَما َرْحَمٍة مِّ  -

وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم  ا َغِليَظ الَْقلِْب اَلنَفضُّ ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت فّظً

ِلنَي( )سورة آل عمران، اآلية: 159(  ْل َعلَى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ امْلَُتَوكِّ ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

وهذا التسامح ينطبق على الطغاة أيًضا، فقد قال الله تعالى ملوسى وهارون ملَّا أرسلهما إلى 

ُر َأْو َيْخَشى( )سورة طه، اآلية: 44(.  فرعون: )َفُقواَل لَُه َقْواًل لَّيًِّنا لََّعلَُّه َيَتَذكَّ

-  تسامح النبي مع قريش عندما فتح مكة ومواجهة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقوة كانت تتصدى له بكل ما 

ُأوتيت من مال ورجال وعتاد، فلم يكن أحد أعدى لإلسالم من أولئك الذين أخرجوا املسلمني 

من ديارهم وأموالهم وقاتلوهم ثم صدوهم عن املسجد احلرام، ولكن حينما متكن النبي منهم 

وعلت كلمة احلق عليهم قال: َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش، َما ُتَرْوَن َأنِّي َفاِعٌل ِفيُكْم؟ َقاُلوا: َخْيًرا، َأٌخ َكِرمٌي، 

لََقاُء.  َواْبُن َأٍخ َكِرمٍي، َقاَل: اْذَهُبوا َفَأْنُتْم الطُّ

تسامح النبي مع وفد جنران: حينما قدم وفد جنران على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص دخلوا عليه بعد   -

فاستقبلوا  دعوهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  فقال  يصلون،  فقاموا  فحانت صالتهم  العصر  صالة 

صالتهم. فصلُّوا 

التسامح يف الفلسفة احلديثة:  -
ُبدَّ لنا في البداية من القول أن الدعوة إلى فضيلة التسامح لدى كبار الفالسفة جاءت  ال 

الت األخالقية الناجتة عن روح عصَري النهضة والتنوير، وما صاحب ذلك من حروب  نتيجة للتحوُّ

دينية في مقدمتها حرب الثالثني التي بدأت بني الـپروتستانت والكاثوليك، وما صاحبهما أيًضا 

من تطورات في مفهوم النزعة اإلنسانية التي رسمتها قناعات فالسفة هذين العصرين، والقائمة 

باألساس على دعم مكانة العقل البشري في مقابل الفكر الغيبي كما تطرحه العقائد الكنسية. 

جون لوك ورسالة التسامح:  -
 كتب )چون لوك( رسالة في التسامح، والتي جاءت في مقدمة وثالثة اعتبارات، تهدف إلى 

يجوز  وال  وربه  اإلنسان  أمر يخص  املسيحية هي  الدينية  بالعقيدة  اإلميان  بأن قضية  اإلقناع 

فرضها بالقوة عن طريق حاكم ديني أو مدني، في إشارة إلى الكنيسة وُنُظم احلكم السياسي 
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التي كانت تدور في فلكها، ورأى لوك تفرغ الكنيسة ألمور اآلخرة وتفرغ الدولة واحلكومات ألمور 

الدنيا، فكان ذلك أول دعوة لفكرة العلمانية الداعية لفصل الدين عن الدولة.

فرانسوا ماري ڤولتير ورسالة التسامح:  -
 من أشهر من كتب في موضوع التسامح من فالسفة العصر احلديث جند )ڤولتير( صاحب 

"رسالة في التسامح" Traite sur La Tolernce، والتي كتبها في غمرة غرق أوروبا في محيط 

قام  كما  الـپروتستانتية،  األقلية  اخلصوص ضد  وجه  على  فرنسا  ساد  الذي  الديني  التعصب 

وأن  باألديان،  له  عالقة  ال  الديني  التعصب  أن  ليثبت  واجلديدة  القدمية  الوصايا  في  بالبحث 

دعوة  من  الشأن  هذا  في  ورد  مما  شيء  يلي  وفيما  املسيحية،  العقيدة  صلب  ميثل  التسامح 

للتسامح، يقول )ڤولتير(: "لقد ُوِجد الدين ليجعلنا سعداء في هذه احلياة الدنيا وفي اآلخرة؟ أن 

نكون صاحلني، وما العمل كي نكون سعداء في هذه الدنيا في حدود ما سمح به بؤس طبيعتنا؟ 

ٍع أنه قادر على حمل  عي ُمدَّ أن نكون متسامحني، ويضيف قائاًل: "إنه ملن منتهى احلمق أن يدَّ

ته بقوة السالح  البشر قاطبًة على التفكير بطريقة واحدة في شئون امليتافيزيقا، فتطويع الكون بُرمَّ

أسهل مبا ال يقاس من تطويع العقول في مدينة واحدة". 

التسامح يف الفكر املعاصر:  -
ملا كانت بذرة التسامح تتجذر بني حنٍي وآخر في أراٍض قد توصف أحياًنا بأنها أراٍض بور 

ال ينمو فيها زرع، فإنها كما شاء لها الله في العصور الغابرة أن تنمو في ظروف صعبة لتثمر 

وتتكاثر وتطغى على بذور التعصب والكراهية، جندها تنمو في عصرنا هذا بني حنٍي وآخر بفضل 

الله - عز وجل - وأسبابه املختلفة املتمثلة في رجال السياسة األخيار تارة، ورجال الدين تارًة 

أخرى، وملا كان عصرنا هذا يغلب عليه لألسف التعصب السياسي والتعصب الديني بني األديان 

املختلفة وحتى الدين الواحد، فإن حكمة التسامح تطل من حنٍي إلى آخر كالنور اإللهي بني ظلمات 

السياسية  تارة، وبني الصراعات  العنصري  التميز  تارة، وبني أحفاد  الديني  ت  التزمُّ صراعات 

املدفوعة بحب السلطة وشهوة التسلط تارة ثالثة.

 ففي هذا العصر الذي تشهد فيه األمة اإلسالمية تناحًرا بني أبنائها بدعوى إصالح الدين 

والدنيا واآلخرة مدفوعًة بدعاوى الكفر والتكفير، يجد املسلمون أصحاب التسامح واحلق أنفسهم، 
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رهم بنبع اخلير في اإلسالم، ومواقف النبي محمد -  لتذكِّ أمام نصائح أعالم األديان األخرى 

صلى الله عليه وسلم - التاريخية في ظروف مماثلة ملا نعيش فيها من تعصٍب وكبرياء زائف.

ر العرب واملسلمني مبواقف  وفي عصرنا هذا موقف إنساني ناضج من أتباع املسيحية ُيذكِّ

نبيهم الكرمي األخالقية التسامحية، ونعني بهذا املناضل األفريقي ضد التمييز العنصري في بالده 

"، الذي اعتبره الكثيرون أيقونة النضال والتسامح، فقد عاش هذا  جنوب أفريقيا "نيلسون مانديالَّ

الرجل 27 سنة في السجن بسبب نضاله ضد نظام الفصل العنصري في بالده بني الِبيض القلَّة 

م حزب املؤمتر الوطني األفريقي في  والسود أهل األرض؛ عندما خرج مانديالَّ من السجن تزعَّ

جوهانزبورغ، ورفع شعار العدل واملساواة بني البيض والسود، ونبذ نظام اآلبارتايد املفروض 

من األقلية البيضاء في البالد.

وعليه شاء نيلسون مانديالَّ أن يفوز في انتخابات رئاسية دميقراطية في بالده ليكون أول 

رجل أسود رئيًسا جلنوب أفريقيا، وفاز بجائزة نوبل للسالم إثر مواقفه غير االنتقامية مع من 

كانوا سبًبا في تعذيبه وسجنه ما يزيد على ربع قرن.

( عند تولِّيه الرئاسية في عام 1994: "ندخل في عهد البناء ملجتمع يكون فيه  قال )مانديالَّ

جميع مواطني جنوب أفريقيا السود والبيض على السواء، قادرين على السير برُءوس شامخة من 

دون أن يعتصر قلوبهم أي خوف، مطمئنني إلى حقهم الثابت بالكرامة اإلنسانية.. أمة قوس ُقَزح 

بسالم مع نفسها والعالم".

 وشاء القدر ملانديالَّ بعد تقاعده أن يحضر ما يطلق عليه )الربيع العربي( وشاهد القتال 

الشرس بني املسلمني والتعصب الديني والسياسي الذي انتشر بني العرب واملسلمني، وتضاءلت 

دعوة الدين اإلسالمي في التسامح، األساسية في العقيدة اإلسالمية، فآلى على نفسه أن يدعو 

أصحاب هذا الربيع إلى ما قام به نفسه في هذه الظروف من استبعاد العزل السياسي، والفصل 

العنصري، متخًذا من دعوته هذه تذكيًرا للمسلمني مببادئ دينهم احلنيف، وأخالق النبي محمد 

صلى الله عليه وسلم.

: وفيما يلي موجز نصوص ما قاله مانديالَّ

شئونكم  في  اخلوض  عن  أواًلً  أعتذر  وتونس  مصر  في  إخوتي  العرب،  بالد  في  إخوتي 

م فيه؛ لكنني أحسسُت أن واجب  اخلاصة، وسامحوني إن كنت دسسُت أنفي فيما ال ينبغي التقحُّ

النصح أواًل، والوفاء ثانًيا ملا أوليتمونا إياه من مساندة أيام قراع الفصل العنصري ُيحتِّمان عليَّ 
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ته التجارب وعجمته األيام وأنضجته السجون.. أحبتي ثوار  رد اجلميل وإن بإبداء رأي محصَّ

العرب، ال زلت أذكر ذلك اليوم بوضوح كان يوًما مشمًسا من أيام كيب تاون. خرجت من السجن 

خرجت إلى الدنيا بعد أن ُووِريت عنها سبًعا وعشرين سنة؛ ألني حلمت أن أرى بالدي خالية من 

الظلم والقهر واالستبداد، ورغم أن اللحظة أمام سجن ڤكتور فستر كانت كثيفة على املستوى 

الشخصي إذ سأری: وجوه أطفالي وأمهم بعد كل هذا الزمن، فإن السؤال الذي مأل جوانحي 

؟ إن إقامة العدل أصعب بكثير من هدم  حينها هو كيف سنتعامل مع إرث الظلم لنقيم مكانه عداًلً

الظلم، فالهدم سلبي والبناء إيجابي.

البيض  السخرية من  الكثيرون - على  زنا - كما متنى  ركَّ أفريقيا  أننا في جنوب  تخيلوا 

وتبكيتهم واستثنائهم وتقليم أظفارهم، لو حصل ذلك ملا كانت قصة جنوب أفريقيا واحدة من 

أروع قصص النجاح اإلنساني اليوم، أمتنى أن تستحضروا قولة نبيكم )اذهبوا فأنتم الطلقاء(.

ثانيـًا: قبول اآلخر:
اآلخر هو.. »كل البشرية«. ال فرق بني لوٍن ولون، جنٍس وجنس، ديٍن ودين، طائفٍة وطائفة.

اآلخر هو كل َمْن يختلف عنا، أو نختلف عنه أو ال يشبهنا سواء من حيث اللون، اجلنس، 

العادات، التقاليد، القيم، الفكر التوجه السياسي والديني.

وقبول اآلخر هو قبول كل إنسان، في كل مكان وزمان.

م ما لديه من مجموع املفاهيم التي ُذكرت سابًقا من  ويعني أيًضا احترام اآلخر وتقدير وتفهُّ

أفكار وتقاليد وقيم.

أسس قبول اآلخر
االهتمام مبشاعر اآلخر: االهتمام العميق باآلخرين ومشاعرهم واحتياجاتهم وآالمهم   -

وأفراحهم، هو من أهم أسرار قبول اآلخر. إن تقدميك ملشاعر احملبة واالهتمام الصـادق، ال 

ُبدَّ أن يثمر جاذبيًة في الشخصية وترحيًبا بك من القلب، وما أجمل عبارة مصطفى كامل الذى 

قال: »ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط« أي أنه ال تعدُّ حياته حياًة حقيقية، َمن يتمركز 

حول نفسه، وال يخرج منها ليندمج باحلب مع اآلخر، وقال الشاعر إيليا أبو ماضي:

يا صديقي أنا لوال أنت ما غنيُت حلًنا  ..    كنت في قلبي ملَّا كنت وحدي أتغنَّى.

    ولكي ندعم أواصر احملبة والترابط بيننا وبني اآلخرين:
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أفراد  بني  الترابط  يزيد  والتضحية،  واأُللفة  احملبة  جوُّ  يشيع  عندما  األسرة:  محيط  ففي   -

األسرة، وتقل املنازعات، ويزيد حجم التماسك األسري، الذي به نستطيع أن نواجه ضغوط 

تواجهنا. التي  والتحديات  اخلارجية،  والظروف  واملجتمع  احلياة 

أما على نطاق الدراسة أو العمل: فإن ذلك يجعل من جو املدرسة أو اجلامعة أو العمل جًوا   -

دافًئا، مشبًعا، مبهًجا، يشعر فيه اإلنسان باألمان واالنتماء. وهذه املشاعر تساعد على منو 

اإلنسان وتقدمه؛ خاصة أن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، ولن يستطيع أن يعيش مبعزٍل 

عن الناس.

امتدح اآلخرين وأشعرهم بتقديرك لهم: احلاجة إلى التقدير، تعدُّ من أهم احتياجات البشر،   -

وهي رغبة متأصلة في النفس اإلنسانية. وعندما تضع إنساًنا في مرتبة عالية اجتماعية فأنت 

تعطيه تقديًرا سامًيا يأسر قلبه في احلال، ومينحه اعتباًرا كبيًرا، ويرفع من شأنه أمام نفسه، 

ًرا محبتك وتقديرك، قد يكون من الطبيعي أن  وأمام اآلخرين. وبهذا يصير هذا اإلنسان مقدِّ

تقدم التقدير لكل من هو كبير سًنا أو مكانًة، ولكن أن تقدم تقديًرا ملن هم أقل منك فهذا األمر 

يستحق الثناء.

الناس  تعلَّم فن االبتسامة: من أسرار قبول اآلخر »االبتسامة«: فإن أردت أن يهرب منك   -

ًما وكآبة ورفًضا للواقع ولآلخرين، فأهم مالمح قبول اآلخر هو الوجه،  فارُسم على وجهك جتهُّ

الذي هو واجهتك، فهو بطاقة التعارف التي تقدمها لآلخرين، ومن خالل واجهتك هذه، جتذب 

الناس للتعامل معك، أو للنفور منك.

ثالثا: التعايش السلمى:
لغًة: َتعاَيَش: فعل، تعايَش يتعاَيُش، تعايًشا، فهو ُمتعاِيش، وَتعاَيُشوا: أي عاشوا على اأُللفِة 

ِة. واملََوَدّ

وتوضيح  ومقارباته،  السلمي،  التعايش  مفهوم  تعريف  في  الباحثون  اجتهد  اصطالًحا: 
املقصود به، فنجد أن بعضهم عبَّر عنه بالعيش والتعايش ضمن مصطلحات عدة، مثل: التسامح، 

تقسيم  إلى  أفضى  ما  وهو  والتجانس،  والتالقي،  والتكامل،  والتعاون،  والتساُكن،  والتقارب، 

مدلول املصطلح إلى ثالثة مستويات؛ األول: سياسي أيديولوچـي، والثاني: اقتصادي، والثالث 

ديني، ثقافي، حضاري، وهو األحدث ويشمل - حتديًدا - معنی التعايش الديني، أو التعايش 
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احلضاري، ويقصد به التقاء إرادة أهل األديان السماوية للعمل من أجل أن يسود األمن والسالم 

في العالم.

والتعايش يف املجتمع: يعني أنه ُمْجَتَمٌع َطاِئِفٌيّ َيِعيُش َأْهُلُه ِفي َتَعاُيٍش َوِوَئاٍم: أي َيِعيُشوَن 
. يِنِيّ َوامْلَْذَهِبِيّ ْغِم ِمِن اْخِتاَلِفِهُم الِدّ ِفي َتَساُكٍن َوَتَواُفٍق َداِخَل امْلُْجَتَمِع َعلَى الَرّ

احَلْرِب  َعِن  َبِعيًدا  ُعوِب  الُشّ َبنْيَ  الَتَّفاُهِم  ِمَن  َجٍوّ  َخلُْق  ِبِه  ُيَراُد  َتْعِبيٌر   : ْلِمُيّ الِسّ َعاُيُش  والَتّ
َوالُعْنِف، والتعاُيش »احترام اآلخرين وحرياتهم واالعتراف باالختالفات بني األفراد والقبول بها، 

الثقافي«. التنوع  وتقدير 

»بانش شيال« بني  اتفاقية  األولى في نص  للمرة  السلمي رسمًيا  التعايش  وظهرت صيغة 

الصني والهند عام 1922م، وجتلت معاني املصطلح داللًيا بوضوٍح في إطار املعنى السياسي  بني 

النظامني اخَلْصمني: االشتراكي والرأسمالي، ويشار إلى أن أول من استخدم مصطلح التعايش 

السلمي هو الرئيس السوڤيتي »خروتشوف«، ضمن تصور يحقق فيه أهدافه بطريقة تنسجم مع 

مقتضيات التغيرات التي تطرأ على املسرح الدولي، كوجود ما يعرف بتوازن الرعب، واحلد من 

الصراع، أو العمل على احتوائه.

واالعتراف  وحرياتهم،  اآلخرين،  احترام  بأنه  لها  بيان  في  التعايش  »اليونسكو«  وعرفت 

الثقافي. التنوع  وتقدير  باآلخر،  والقبول  األفراد،  بني  باالختالفات 

ف بأنه: اجتماع مجموعة من الناس في مكان معني، تربطهم وسائل العيش من املأكل  كما ُعرِّ

واملشرب وأساسيات احلياة بَغضِّ النظر عن الدين واالنتماءات األخرى، ويعترف كل منهما بحق 

اآلخر دون اندماج وانصهار، أي أن يكون التعايش املطلوب مع مجموعة مختلفة في الدين أو 

اللون أو الطائفة أو القومية. 

فالتعايش السلمي يدعو الناس إلى التسامح والتآخي، فإذا حققوا ذلك استطاعت مجتمعاتنا 

العربية واإلسالمية؛ وكذلك دول العالم أجمع، رسم مالمح احلضارة اإلنسانية املبنية على احلقوق 

والواجبات. 

 خصائص التعايش، تتمثل فيما يأتي:

القول بحرية التديُّن والتركيز على القواسم املشتركة.  -

منع كل ألوان االعتداء على اآلخر.  -

منع الكراهة الدينية والدعوة إلى اإلخاء اإلنساني.  -
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بالعكس،  والعكس  اإلسالمية،  البالد  في  املسلمة  غير  لألقليات  الدينية  باحلرية  املطالبة   -

الوطنية. الوحدة  أساس  على  معهم  والتعامل 

اإلقرار باألديان السماوية جميًعا.  -

ي قَيمها  االجتماع على تقوية الصلة بالله في النفوس؛ وخاصة بعد طغيان املادية وتفشِّ  -

العالم. في  الشباب  على  املسيطرة 

في  التدخل  عن  البعد  وأيًضا  والتكفير،  الديني  والتطرف  واإلرهاب  العنف  عن  البعد   -

الدينية. اآلخر  خصوصيات 

مبادئ التعايش، من أهم مبادئ التعايش ما يلي:
التعارف وكسر حواجز اجلهل املتبادل، وتعميق عوامل الوئام االجتماعي، لعلنا ال نبالغ حني   -

القول بأن احلوار بني البشر هو الوسيلة املُثلَى للتعارف وإضاءة النقاط املظلمة في العالقات 

د القرآن احلكيم هذه القيمة، واعتبر أن التعدد واالختالف املوجود بني  بني البشر؛ لذلك أكَّ

البشر، ليس من أجل االستعالء واالنزواء، وإمنا هو من أجل التعارف وكسر حواجز اجلهل 

املتبادل، وصواًل إلى تعميق عوامل وأواصر التفكير احلر والسليم.

التعاون، إذ إننا مطالبون أن نوصل مفهوم التعارف بيننا إلى مستوى متقدم يؤهلنا نفسًيا   -

وعملًيا للتعاون، حيث إننا كمجتمعات، ال ميكن أن نثبت مفهوم التعايش السلمي بدون تطوير 

املجتمعات،  وحدة  إن  إذ  والوطن؛  واملجتمع  األمة  نات  ُمكوِّ بني  والتعاون  التداخل  مستوى 

هذا  تعميق  سياق  في  ومؤسساتها  ُأُطرها  وتعاون  مكوناتها،  مصالح  تشابك  إلى  بحاجة 

السلمي. التعايش  اخليار، وجتذير مشروع 

غياب  إلى  يفضي  خصوصياتهم،  على  والتعدي  اآلخرين،  حقوق  جتاوز  ألن  وذلك  العدل،   -

االستقرار السياسي واالجتماعي، وال تعايش سلمي بدون استقرار، وال استقرار بدون عدل 

بحيث ُيعطى كل ذي حق حقه؛ لذلك فإن من املبادئ األساسية للتعايش السلمي، هو ترسيخ 

مبدأ العدالة في الواقع االجتماعي بحيث يسود هذا املبدأ، الذي هو أساس االستقرار في 

العالقات االجتماعية وأمناط التواصل بني مختلف شرائح وفئات املجتمع.

التسامح، أحد مرتكزات التعايش السلمي بني الشعوب واألمم، ولكن لـيس مـن التسامح في   -

شيء تصديق كل ما يقال من رأي يطرح وإقرار كل مبدأ ومبـاركة كـل تصرف أو موقف وإن 



142
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

كان على خطأ أو باطاًل، وليس معناه أالَّ يقال للحق أنه حق. التسامح، في جوهره، احترام 

بعد حتقيق  فالتسامح ضرورة حياتيَّة،  اتباعها،  بالضرورة  وليس  قيم وموروثات اآلخرين، 

العدالة، والتعويض العادل وجبر الضرر، وأنَّ الغلو في العداوة، والشطط في اخلصومة، هما 

موردان من موارد الهالك، فالبشرية مجبولة على اخلطيئة، وهذا ليس تبريًرا لوقوع الظلم، 

ط لوقوع الظلم، واالحتراس منه،  وإمنا إقراٌر بواقعية احلياة، وعلى األفراد واجلماعات التحوُّ

واالستعداد للتصدي له.

الدميقراطية، وذلك بتهيئة املجتمعات لتبنِّي نظام دميقراطي يوفر الفرص لشرائح املجتمع   -

املدني،  املجتمع  ومؤسسات  ونقابات  لألحزاب  اجلماهيرية  األنشطة  وتكفل  كافة،  املدني 

منها. األصلح  اختيار  أجل  من  للمواطنني  اإلصالحية  مشاريعها  تقدمي  على  وتشجيعها 

وإضافة ملا سبق طرحت الصني مع الهند وميامنار عام 1954، املبادئ اخلمسة للتعايش 

في  التدخل  عدم  املتبادل،  االعتداء  عدم  األراضي،  ووحدة  للسيادة  املتبادل  االحترام  السلمي: 

لقد كان ذلك  املتبادلة، والتعايش السلمي،  الداخلية بصورة متبادلة، املساواة واملنفعة  الشئون 

عماًل عظيًما في تاريخ العالقات الدولية، وقدم إسهاًما تاريخًيا في دفع بناء منط جديد للعالقات 

والسليمة. العادلة  الدولية 

رابعـًا: نماذج عاملية للتعددية الثقافية وقبول اآلخر:
األصلية  الثقافة  مع  واضٍح  بشكٍل  للمهاجرين  املُستقِبلة  األوروبية  البلدان  تعامل  يختلف   

لنموذج  آخر،  شيء  أي  قبل  ذلك  ويخضع  عام،  بشكٍل  إسالمية  عربية  أصول  من  رين  للُمتحدِّ

بلد. كل  في  به  املعمول  االندماج 

- بالنسبة إلى النموذج الفرنسي يعتمد ما يسمى بالنموذج االنصهاري، والذي يرمي إلى 
تذويب ثقافة املتحدرين من أصول أجنبية في الثقافة الفرنسية في ظرِف جيٍل واحد، ويعدُّ ذلك 

شرًطا أساسًيا حتى يعترف بهم املجتمع الفرنسي بشكٍل رسمي، من هذا املنطلق يرفض النموذج 

ها خطًرا على فرنسا وُهويَّتها، وهو يستند على الوحدة  الفرنسي تعدد الثقافات في املجتمع، ويعدُّ

السياسية والترابية والثقافية وليس على الوحدة الدينية أو العرقية كما سلف ذكره؛ لذا فهو ال 

يقبل ما يسمى باألقليات؛ ألنها َحَسَبه، تعرقل املُواطَنة التي تعدُّ الغاية األساسية لتحقيق التالحم 

االجتماعي، مبعنى أن املجتمع الفرنسي مكون من مواطنني وليس من أقليات أو من جاليات ِعْرقية 
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أو دينية أو ثقافية. ورغم أن هذا النموذج الفرنسي يتفادى احلديث عن "املواطنة العابرة للحدود" 

والتي جتعل املتحدرين من أصول أجنبية يرتبطون كذلك بأوطان وثقافة اآلباء، فإنه يرى في هذه 

املواطنة العابرة للحدود إضعاًفا للمواطنة الفرنسية.

إلى  بها  باالستمرار  ملزًما  ويكون  الثالثة،  سن  في  فرنسا  في  باملدرسة  الطفل  ويلتحق 

اللغة وطريقة  يتعلم  الدراسة،  التعليم اإلجباري(، وخالل 12 سنة من  اخلامسة عشرة )مرحلة 

التفكير الفرنسية، ويحرص النموذج الفرنسي على وصول أكبر عدد من التالميذ إلى اجلامعة، 

بحيث تبلغ نسبة املتحدرين من أصول عربية الذين يصلونها إلى 30%، وهي من أعلى النسب 

املسجلة في البلدان التي تستقبل "املهاجرين"، وبحكم أن التعليم َعلَْمانّي، فالدين ال مكان له في 

املدرسة العمومية، أما اللغات األجنبية فتدرس وفق شروط خاصة، ورغم أن العربية هي اللغة 

الثانية في فرنسا من حيث عدد املتكلمني، ورغم أنها ُاعُتبرت منذ سنة 1999 "لغة فرنسا"، بعد 

توقيع "امليثاق األوروبي للغات اجلهوية ولغات األقليات"، فإن حضورها ال يزال محدوًدا جًدا في 

املدرسة العمومية، بحيث ال يتجاوز عدد الذين يدرسونها في اإلعدادي والثانوي كلغة ثانية 6000 

من مجموع 5 ماليني تلميذ، وهو ما ميثل أقل من 1%، مقابل 98 % يدرسون اإلجنليزية، غير أن 

هناك حضوًرا أكبر للغة العربية في التعليم االبتدائي، إذ يصل عدد التالميذ إلى 40 ألًفا، أما 

السبب، فهو أن تعليم العربية في املستوى االبتدائي يتم بتعاون بني احلكومة الفرنسية وحكومات 

البلدان العربية، التي ينتمي إليها أغلب املتحدرين من أصول مسلمة في فرنسا.

اعتراف رسمي  وهناك  الثقافي،  بالتعدد  يقول  فهو  البريطاني  النموذج  إلى  بالنسبة   -

بوجود مجتمع متعدد األعراق والعادات والثقافات، وكل مجموعة لها خصوصياتها التي ال يجب 

َمحُوها من أجل حتقيق االندماج، بل ميكن حتقيقه مع احلفاظ عليها. وال يثير موضوع االندماج 

نفس النقاش واجلدل اإلعالمي الذي يثيره في فرنسا؛ ألن قضية االندماج ليست مطروحة على 

املستوى العمومي وإمنا على املستوى اخلصوصي، ويسعى النموذج البريطاني إلى خلق وعي 

جماعي بوجود قواسم مشتركة تتمثل في انتماء اجلميع إلى مجتمع واحد هو املجتمع البريطاني.

مختلف  بني  ِلَسة  السَّ العالقة  من  نوًعا  تضمن  التي  اآلليات  توفير  على  احلكومة  وتسهر 

األقليات الدينية والعرقية والثقافية، مثل تشجيع إنشاء املدارس التي تسمح باحلفاظ على الثقافة 

األصلية لهذه األقليات، وتفوض من أجل ذلك للجمعيات والهيئات الدينية التابعة لألقليات، السهر 

هذه  ورغم  الالزم.  املالي  الدعم  لها  وتقدم  املدارس،  بهذه  ومراقبته  التعليم  برامج  وضع  على 
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التسهيالت، ال يزال عدد املدارس التي تقوم بتعليم الثقافة العربية واإلسالم محدوًدا. أما السبب 

فهو أنها وعلى غرار بقية مدارس األقليات، تتحول في الكثير من األحيان إلى "غيتوهات ثقافية"، 

هذه  أطفال  ويجد  العمومية،  املدارس  في  املسجلة  تلك  من  أضعف  هي  بها  املردودية  أن  كما 

املدارس صعوبة في إتقان اللغة اإلجنليزية، وال تتجاوز نسبة من يصل منهم إلى اجلامعة %13.

أما بالنسبة إلى النموذج الهولندي؛ فال يختلف في االندماج إال بشكل محدود عن   -
النموذج البريطاني، بحيث يقول هو اآلخر بالتعدد الثقافي، إال أن مدارس األقليات لها حضور 

"املدارس اخلاصة"،  البالد، وتسمى  أرباع مدارس  أكثر من ثالثة  بريطانيا، إذ متثل  أكبر من 

لة ومراقبة من طرف الدولة، ولها نفس الصفة القانونية التي للمدارس العمومية والتي  وهي مُموَّ

ال يتجاوز عددها ربع مجموع املدارس، كما أن االهتمام بالثقافة العربية اإلسالمية هو أكبر من 

ذلك املسجل ببريطانيا، ويصل عدد املدارس العربية التي تشرف عليها احلكومة إلى قرابة 45، 

يدرس بها أكثر من 10 آالف تلميذ أغلبهم من أصول مغربية غير أن هذه املدارس عرفت تراجًعا 

في املدة األخيرة، بحيث أغلقت ثانوية أمستردام اإلسالمية أبوابها سنة 2012، وبقيت في كل 

هولندا ثانوية واحدة؛ هي ثانوية ابن خلدون التي أصبحت هي األخرى مهددة باإلغالق، ومن 

أسباب تراجع اإلقبال على املدارس اخلاصة باجلالية املسلمة ضعف النتائج مقارنًة مع املدارس 

العمومية، وسوء التسيير اإلداري واملالي.

ويفضل العديد من املهاجرين في الوقت احلاضر إرسال أبنائهم إلى املدارس العمومية، لكن 

دون التفريط في اللغة والثقافة العربية اإلسالمية؛ لذا كانت هناك مبادرات إلدراج هذه الثقافة 

في املدرسة العمومية، غير أن تلك احملاوالت لم ُتكلَّل حلد اآلن بالنجاح؛ فقد رفضت محكمة في 

الهاي، في نوفمبر 2013، دعوى تقدمت بها ثالث منظمات مغربية وتركية ضد الدولة الهولندية، 

تطالب فيها بتعليم اللغة والثقافة األصليتني للمتحدرين من أصول أجنبية في املدارس العمومية 

الهولندية.

وحسب قوانني التعليم الهولندية، كل املدارس االبتدائية واإلعدادية ملزمة بتعليم مادة األخالق 

والتي تقدم ضمن أشياء أخرى، معلوماٍت عن مختلف الديانات. غير أن أغلب مدارس األقليات 

تستغل ذلك للتركيز على ديانتها، حيث تزيد من عدد ساعات تدريسها، وتستدعي مرشدين ورجال 

دين لتلقينها. 

النموذجني:  بني  يتأرجح  والذي  االندماج  في  فنموذجها  إسـپـانيا؛  إلى  بالنسبة  أما   -
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كبيًرا  الثقافي(، فيطرح إشكااًلً  التعدد  أم  بعد هل االنصهار  ُيحسم  )لم  والبريطاني  الفرنسي 

باملهاجرين املسلمني، وإمنا  بسبب خصوصية اإلسالم اإلسـپـاني؛ ألنه غير مرتبط في جذوره 

باإلسـپـان أنفسهم، ألن الهجرة ظاهرة حديثة نسبًيا، وعندما عادت الدميقراطية إلى إسـپـانيا، 

ومعها التعددية السياسية والدينية، طفت إلى السطح مجموعات كشفت أن التقاليد اإلسالمية لم 

تختِف بينها منذ املرحلة األندلسية، بحيث مت توارثها أحياًنا في اخلفاء، وقد بدأ اآلالف باعتناق 

اإلسالم، وتأسس حزب سياسي مبنطقة األندلس، هو "احلزب األندلسي"، الذي يعتبر اإلسالم 

والفكري. السياسي  نني أساسيني في مشروعه  ُمكوِّ واحلضارة األندلسية 

وسيدخل هذا التيار في مواجهة مع التيار املسيطر في إسـپـانيا والذي يعتبر الوجود العربي 

، وأن إسـپـانيا تأسست ککیان بسبب حربها على اإلسالم؛ وأن املواطن ال ميكن  اإلسالمي احتالاًلً

أن يكون إسـپـانًيا ومسلًما في الوقت ذاته. وال تزال املواجهة اإليديولوچية قائمة بني التيارين، 

بسبب الطريقة التي يحاول بها كل طرف تسخير التاريخ من أجل تكريس مفهوم املواطنة بالشكل 

الذي يراه هو، وتنظم سنوية يوم 2 يناير مبدينة غرناطة احتفاالت سقوط غرناطة، حيث يخرج إلى 

الشارع اآلالف، وتقع أحياًنا مواجهات بني اليمني املتطرف وُدعاة اإلسالموفوبيا من جهة، وبني 

املسلمني اإلسـپـان الذين يرفضون تلك االحتفاالت، ويعتبرون أنها تستهدفهم مع أنهم مواطنون 

إسـپـان، ويدافعون عن موقفهم بجملة تقول: "مباذا سنحتفل نحن لم نفقد شيًئا ولم نربح شيًئا؛ 

ألن إسـپـانيا هي األندلس واألندلس هي إسـپـانيا".

أما بخصوص تعليم الثقافة العربية اإلسالمية يف املدرسة العمومية، فقد التزمت به 
عتها مع "اللجنة اإلسالمية اإلسـپـانية"، غير أن ذلك  الدولة منذ سنة 1992، من خالل اتفاقية وقَّ

ال زال يعرف صعوبات كبيرة في التطبيق، فاالتفاقية تقول بأن احلكومة ملزمة بتوفير أستاذ بكل 

مدرسة يوجد بها عشرة تالميذ كحد أدنى، عبروا عن رغبتهم في تعلُّم اإلسالم والثقافة العربية، 

لكن هذا لم يتحقق على أرض الواقع. ويشترط في املعلمني أن يتخرجوا في اجلامعات اإلسـپـانية، 

أو أن يحصلوا على معادلة لشهادتهم اجلامعية بتلك التي متنحها وزارة التعليم العالي اإلسـپـانية، 

كما أن ِللَّجنة اإلسالمية في إسـپـانيا حق انتقاء أساتذة اللغة العربية بتنسيق مع وزارة التعليم 

اإلسـپـانية.

احلكومية  السياسات  فإن  الديني،  الشأن  في  تتدخل  ال  الدولة  أن  رغم  بلـچيكا،  ويف   -
الدينية متويل  الشئون  وزارة  وتتولى  لألقليات،  الدينية  التعليم حتترم اخلصوصيات  مجال  في 
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ميكن  والتي  العمومية،  املدارس  في  الديني  التعليم  على  باإلشراف  املكلفة  الدينية  املؤسسات 

لألطفال الذين يدرسون بها أن يختاروا خالل مرحلَتي التعليم: االبتدائي واإلعدادي بني مادَتي 

الديانة واألخالق العلمانية، وكانت املدرسة العمومية في بلـچيكا سباقة لتعليم اإلسالم والثقافة 

العربية، حيث تقرر إدراجهما في برامج الدراسة منذ 1974. وتقدم املدارس العمومية التي بها 

مطاعم وجبات خاصة بأبناء املسلمني، ويشرف املركز اإلسالمي ببروكسيل التابع للدولة، على 

التعليم العربي اإلسالمي باملدارس العمومية. ويوجد قرابة 700 مدرس لهذا الغرض، يحصلون 

البلـچيكية. على رواتبهم من احلكومة 

ولم  وحكمة  علٍم  تفاعَل  والصينيني  املسلمني  بني  التفاعل  يعد  إلى الصني،  وبالنسبة   -
يكن تفاعاًل عدوانًيا وال عسكرًيا، بل كان تفاعاًل سياسًيا وسلمًيا قام على مفهوم تبادل املصالح 

والتأثير املتبادل من الطرفني، حيث استفاد املسلمون من الصينيني في مجاالت الطب والصيدلة 

واملالحة البحرية وصناعة اخلزف، باإلضافة إلى العلوم األخرى التي حدت باملسلمني ليقولوا نقاًل 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "اطلبوا العلم ولو في الصني". وكانت الصني أكثر تقدًما 

من غيرها من الدول عندما ظهر اإلسالم، وتعد الصني أكثر احلضارات سلمية ولم تخرج غازيًة 

ألراٍض أخرى كما حدث من الشعوب واحلضارات األخرى.

 أما بالنسبة إلى مبدأ التوافق واستيعاب اآلخر، فكانت املدارس الفكرية تتبارى أو تتصارع 

سلمًيا وتعيش الكونفوشية مع البوذية مع الطاوية وهكذا، ولعل احلكمة الصينية التقليدية قولهم: 

»َدْع مائة مدرسة فكرية تتبارى ومائة زهرة تتفتح«. وقد استفاد الصينيون من التقدم العلمي 

في احلضارة اإلسالمية، في فن العمارة وعلوم الفلك ومن اإلدارة اإلسالمية عندما حكم بعض 

املسلمني العرب في بعض مناطق الصني، وهم لم ينكروا ذلك بل إن ُمْتَحف احلضارة والثقافة 

العربية اإلسالمية في مدينة شوانـچو خير شاهد على ذلك.

راجع يف ذلك:
ابن منظور، لسان العرب ، مادة سمح ، املجلد 6، دار صادر، بیروت، 1997.  -

حنان كمال أبو سكني: التعددية الثقافية وإشكالية التطبيق، مركز الدراسات االستراتيـچية، 2014.  -

والفنون  العمارة  مجلة  اإلنسانية،  احلضارات  مع  وتفاعلها  اإلسالمية  العربية  احلضارة  ندا:  احلليم  عبد   -

  .2017 أكتوبر،   ،)8( العدد  اإلنسانية،  والعلوم 
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املغربية  والثالث(، اجلمعية  الثاني  )اجليل  الثقافية؟  التعددية  أوروبا  مغاربة  دبر  أكمير: كيف  الواحد  عبد   -

.2016 أكتوبر،  الرباط،  التاريخي،  للبحث 

املفتوحة  القدس  منظور إسالمي، مجلة جامعة  السلمي من  التعايش  العنزي:  القادر حسن  عبد  ربه  عبد   -

.2017  ،)41( العدد  واالجتماعية،  اإلنسانية  للبحوث 

محمد محمد سليم أحمد: دور جماعات النشاط في تنمية قيم التسامح لدى أعضائها، مجلة دراسات في   -

.2020 أبريل،   ،)50( العدد   )3( املجلد  اإلنسانية،  والعلوم  االجتماعية  اخلدمة 

مقبولة مسعود علي العوامي: اجلذور املعرفية والفكرية للتسامح الديني في احلضارة، املجلة الليبية العاملية،   -

العدد )20(، كلية التربية باملرج - جامعة بنغازي، مايو، 2017. 

هيئة التحرير: التسامح الديني وثقافة االختالف، مجلة املشكاة - جامعة الزيتونة، العدد )15(، 2017.  -
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التنمر اإللكرتوني لدى األطفال

د. داليا الجيزاوي *

ر أحد الظواهر السيكولوچية التي اهتمت بها الدراسات احلديثة؛ نظًرا الزديادها  يعد التنمُّ

انعكاس  يعد مبثابة  التنمر  املدرسية. فسلوك  البيئة  العقود األخيرة خاصة في  وانتشارها في 

الضطرابات نفسية عديدة لدى املتنمر، كما أن التعرض للتنمر يسبب العديد من االضطرابات 

النفسية والسلوكية لدى الضحية. وتعدُّ سلوكيات التنمر التي يتعرض لها األطفال سواء داخل 

أم خارج املدرسة، من ضمن األسباب التي ُتسهم في ظهور أمناط سلوكية غير سوية لألطفال، 

م النفسي والشعور بالضعف وفقدان الثقة  والتي من شأنها أن تسبب في مشاعر الضيق والتأزُّ

بالنفس والقلق والتوتر ومحاوالت التعايش مع املواجهة املباشرة للمتنمر.

ومع توافر أدوات التكنولوچيا الرقمية احلديثة والتي أتاحت فرص التواُصل االجتماعي بني 

مستخدمي اإلنترنت والهواتف الذكية واستخدامها في توجيه اإليذاء وافتعال املضايقات للغير؛ 

 ،Cyber-bullying  مما ُيلحق الضرر النفسي للضحية - ظهر ما ُيسمى بالتنمر اإللكتروني

وهذا النوع من التنمر ميكن أن يكون مدمًرا مثل التنمر في احلياة الواقعية. ففي بعض احلاالت 

يكون التنمر اإللكتروني مبثابة امتداد للتنمر احلقيقي الذي يقع في املدارس. 

ويعدُّ التنمر اإللكتروني من أكثر صور التنمر انتشاًرا؛ لتوافر فرصة التخفي للمتنمر وعدم 

املواجهه املباشرة وإخفاء املتنمر لشخصيته احلقيقية، وهو ما يوفر له أحياًنا فرصة انتحال صفة 

شخصيات أخرى وهمية؛ مما يجعل اإلنترنت كبيئة افتراضية مجااًل خصًبا للتنمر إلحلاق األذى 

والضرر لآلخرين خاصًة مع إفالت املتنمر من العقاب؛ مما يتطلب توعية األطفال وتدريبهم ملواجهة 

تلك الظاهرة وحمايتهم من التعرض للتنمر اإللكتروني. حيث يتعرض ضحايا التنمر من األطفال 

* متخصصة في نظم املعلومات وباحثة في شئون التنمية املجتمعية - مصر.
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إلى اإلصابة ببعض االضطرابات السلوكية الالحقة، حيث أظهرت العديد من الدراسات ارتباط 

بظالله  يلقي  ما  وهو   ،1)Baker & Tanrikulu,2010) االكتئابية  باملشاعر  اإللكتروني  التنمر 

السلبية على نشأة الطفل الذي يتعرض لهذا التنمر؛ ملا يسببه له من عدم األمان وتدنِّي تقدير 

الذات والقدرة على التحصيل الدراسي إضافة إلى الصعوبات االجتماعية؛ مما يتطلب  التصدي 

للظاهرة وتنمية مهارة الطفل ملواجهة التنمر اإللكتروني.

التنمر اإللكرتوني لألطفال يف ظل جائحة الكورونا2
وفًقا للدراسات السلوكية التي متت خالل إجراءات العزل بسبب جائحة كوڤيد -19، فإن 

أكثر من 1.5 مليار طفل ظلوا مبنازلهم األمر الذي يدفعهم لالتصال باإلنترنت لتحصيل دروسهم 

وهواياتهم؛ مما جعل هؤالء األطفال يدخلون عالم اإلنترنت في سن أصغر ويقضون وقًتا أطول 

الذي  األمر  وهو  اإللكتروني.  للتنمر  ُعرضًة  أكثر  أصبحوا  كما  الدولية،  بالشبكة  اتصال  على 

أتاح لكثير من األطفال الدخول على اإلنترنت في سن أصغر بكثير مما كان يخطط له أولياء 

أمورهم وبدون املهارات الالزمة حلماية أنفسهم، سواء من املضايقات على اإلنترنت أم من التنمر 

اإللكتروني.

فهناك طرق كثيرة إلذالل وتهديد األطفال عبر اإلنترنت ، ومبا أن الضرر غالًبا ما يكون 

نفسًيا، فإنه ينتقل إلى العالم احلقيقي، وبذلك تصبح التهديدات التي يشكلها التنمر اإللكتروني 

واقًعا. أمًرا 

أسباب التنمر:
قد يتعرض الطفل للتنمر من أقرانه من األطفال اآلخرين، حيث يسعى الطفل املتنمر عادة 

لتحقيق عدة أمور؛ منها:

رغبة الطفل وخاصة املراهق للفت انتباه اآلخرين له وأن يكون مصدًرا لإلثارة.  .1

محاولة اخلروج من اإلحباطات الشخصية والظهور كشخص قوي وصلب.  .2

١  Baker& Tanrikulu. (2010). “Psychological consequences of cyber bullying experience 
among Turkish secondary school children” , Procedia social and behavioral sciences, 
2(2),2771-2776.

https://middle-east-online.com 2   كورونا يفتح شاشات التنمر اإللكتروني أمام األطفال؛
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رغبة كبيرة في إظهار القوة والسيطرة.   .3

الشعور بالغيرة من الشخص املتنمر به ألسباب مختلفة؛ منها الغيرة من مشاعر الُودِّ التي   .4

اآلخرون. بها  يحظى 

غير  أبنائهم  لسلوكيات  اآلباء  وعدم مالحظة  اخلاطئة  التربية  لطريقة  ترجع  أسرية  أسباب   .5

املتنمر. بها  يعيش  التي  والبيئة  السوية 

اإلعالم والثورة التكنولوچية احلديثة والتي توجه بأن العنف ضروري للسيطرة على اآلخرين.   .6

األسباب السيكوسوسيولوچية، حيث ترى بعض الدراسات العلمية أن كثيًرا من املتنمرين   .7

مستقرة. غير  اقتصاديًة  ظروًفا  يعانون 

قد يكون املتنمر نفسه ضحية أيضا للتنمر اإللكتروني.  .8

ما توفره وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت من التخفِّي وإمكانية انتحال صفات وهمية   .9

وعدم املواجهة املباشرة مع من يقومون بالتنمر بهم.

أشكال التنمر اإللكرتوني بني األطفال
تختلف أنواع التنمر اإللكتروني، لكن أكثر أشكال التنمر التي حتدث بني األطفال واملراهقني 

تكون عن طريق املزاح، حيث يتعللون بذلك3 فيحاول املتنمر إخفاء تنمره بهذه الطريقة. 

ر على عزل الضحيَّة وتهميشِه،  وهناك نوع آخر من التنمر اإللكتروني يعتمُد فيِه الطفل املُتنمِّ

كأن يقوم بطردِه من نشاٍط ما أو مجموعٍة ما على اإلنترنت، أو أن يدعو جميع أصدقائِه على 

الفيسبوك باستثناء الطفل الضحيَّة، ويوضح لُه أنه استثناه ألنَّه ال يرغب بوجودِه في مجموعتِه؛ 

ألنُه مُمّل وغير مهم على اإلطالق.

وقد يقوم الطفل املتنمر مبحاولة تشويه صورة املتنمر به أمام أقرانه بأشكال مختلفه وُمهينة، 

فقد ينسب إليه قصًصا غير صحيحة ونشر شائعات عبر الرسائل الفورية والرسائل النصية، أو 

ر به. عن طريق حتميل صور محرجة تسيء باملُتنمَّ

آثار التنمر اإللكرتوني 4
تها اإللكترونية  وفي محاولٍة لتوعية األطفال وصغار السن للتصدي للتنمر اإللكتروني عبر منصَّ

https://www.unicef.org   3   موقع اليونيسف: التنمر اإللكتروني ما هو وكيف ميكن إيقافه؟

4  موقع اليونيسف - مرجع سابق.
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عند حدوث التنمر اإللكتروني، تناولت اليونسيف في إحدى دراساتها اآلثار السلبية للتنمر من 

فتستمر  مفر،  بال  األمر  يبدو  فقد  املنزل،  داخل  مكان، حتى  في كل  للهجوم  بالُعرضة  الشعور 

التأثيرات ألمٍد طويل كما تؤثر على الشخص بعدة طرق:

عقلًيا - الشعور بالضيق واحلرج وحتى الغضب.

عاطفًيا - الشعور باخلجل أو فقدان االهتمام باألشياء التي حتبها.

اإلنهاك جسدًيا )األرق(، أو املُعاناة من أعراض مثل آالم املعدة والصداع.

وقد يؤدي ذلك إلى امتناع الطفل عن التحدث أو محاولة التعامل مع املشكلة. كما أنها قد 

على  السلبية  والتأثيرات  الصحية  للمشاكل  والتعرض  الذات  احترام  بتدنِّي  الشعور  إلى  تؤدي 

الدراسي. والتحصيل  باملدارس  الطالب  التحاق 

كيفية التعامل مع التنمر والحد منه:
1.  ترسيخ مفاهيم التربية الرقمية والوعي املعلوماتي والهوية االفتراضية لدى األطفال واملراهقني 

وأسرهم.

2.  لألسرة دوٌر مهمٌّ في احلد من التنمر فال ُبدَّ من شرح مفهوم التنمر اإللكتروني والتنمر عموًما 

بكل أشكاله للطفل، وتشجيعه على التحدث مع والديه إذا تعرضوا إلى أي نوع من أنواع 

التنمر في أي وقت، والتأكد أيًضا أن الطفل نفسه ال يقوم بالتنمر على اآلخرين، وأن يوضح 

لهم تأثير ذلك عليهم وعلى الضحية.

3.  أن تكون األسرة على دراية بكل األنشطة التي ميارسها األطفال بعد املدرسة وعلى معرفة 

جيدة بأصدقائهم، فمن املهم أن ميتد إشراف الوالدين إلى أنشطتهم على وسائل التواُصل 

االجتماعي.

إذا كان الطفل من املتنمرين عبر اإلنترنت، فيجب على األسرة وضع قواعد صارمة بشأن   .4

اإلنترنت. الستخدام  املالئم  السلوك 

ميكن احلصول على دعم قانوني معني؛ خاصة إذا كان شخٌص بالٌغ طرًفا في املشكلة، حيث   .5

تصبح املسألة في مستوى جرمية املطاردة أو التحرش اإللكتروني.

الظاهرة  هذه  التالميذ حول  بتوعية  وتقوم  التنمر،  بقضية  مهتمة  املدرسة  تكون  وأن  ُبدَّ  ال   .6

اخلطيرة. 
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التنمر باألطفال الذين يعانون متالزمَة إرلن

رشا أنور  *

من  كثيرة  فئات  منها  يعاني  العربي،  املجتمع  في  منتشرًة  "التنمر" أصبح ظاهرًة سلبيًة 
األطفال املختلفني، يجب علينا جميًعا أن نقاومها ونحاول بكل السبل توعية املجتمع مبخاطرها 

هو  اختالفاته،  بكل  اآلخر  تقبُّل  قيمة  وإعالء  العربية  مجتمعاتنا  ثقافة  تغيير  السلبية.  وآثارها 

السبيل نحو مجتمعات مترابطة يحظى فيها اجلميع بالسالم ويحصل فيها األطفال من كل الفئات 

على حقوقهم كاملة. من ضمن الفئات التي تتعرض للتنمر فئة األطفال الذين يعانون متالزمَة إرلن. 

فيما يلي عرٌض ملعاناة هؤالء األطفال على األصعدة املختلفة، األكادميية والرياضية واالجتماعية، 

ثم أوجه التنمر الذي يتعرضون له في كل من هذه األصعدة، قبل وبعد تشخيص وعالج متالزمة 

إرلن. ثم نعرض في ختام املقال توصياتنا لُكلٍّ من األهل واملدرسة واملجتمع؛ للتعامل مع مشكلة 

التنمر باألطفال الذين يعانون متالزمَة إرلن.

أوًل: الناحية األكاديمية
الذي  للطفل  والدراسية  األكادميية  الناحية  على  تنعكس  إرلن  مبتالزمة  املرتبطة  املشاكل 

الصف  في  زمالئه  مثل  السبُّورة  أو  الكتاب  من  القراءة  يستطيع  ال  فهو  إرلن.  متالزمَة  يعاني 

أغلب  في  بصعوبة.  يفهمه  أو  يقرؤه  ما  يفهم  وال  ومتقطعة،  بطيئة  تكون  قد  قراءته  الدراسي. 

األحوال ال يستطيع نسخ ما تكتبه املعلمة على السبورة، فهو إما ينسخ الكلمات بصورٍة خاطئة، 

أو ال يستطيع نسخ ما هو مكتوب بصورة كاملة قبل أن متسحه املعلمة، أو ينسخ بخطء رديء 

غير مقروء ال يستطيع هو نفسه أو معلمته قراءته، أو والدته عندما يعود للمنزل. كتابُته من حيث 

اخلط غير واضحة وغير متناسقة، ال يكتب على السطر، ال يترك مسافاٍت متساويًة بني احلروف 

صة متالزمة إرلن ومدربة معتمدة من معهد إرلن الدولي بالواليات املتحدة األمريكية. * مديرة مركز إرلن مصر، ُمشخِّ
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والكلمات. وكتابته أيًضا من حيث التعبير غير منظمة، وأفكاره غير واضحة. وقد يكتب فقرة أو 

صفحة دون أي عالمات وقف، سواء فصلة أم نقطة، فال يفهم القارئ بسهولة ما يريد التعبير 

عنه. وقد تنعكس متالزمة إرلن على أدائه في مادة احلساب والرياضيات، فهو قد يرى األرقام 

والعالمات واإلشارات بصورة خاطئة فيؤثر ذلك على مستواه وفهمه ودرجاته. ونظًرا النخفاض 

مستوى القراءة، فمما ال شك فيه أن ذلك سيؤثر على جميع املواد األخرى مثل العلوم والدراسات 

االجتماعية؛ وخاصة مادة اجلغرافيا التي حتتوي على خرائط بها كثيٌر من التفاصيل ال يستطيع 

أن يراها بصورة واضحة. أضف إلى كل ذلك تأثير متالزمة إرلن على انتباهه وتركيزه وذاكرته 

زة لظهور  نتيجة اإلجهاد الذي يتعرض له الدماغ؛ نتيجة وجوده طول اليوم الدراسي في بيئة ُمحفِّ

وعدم  البيضاء،  واجلدران  والسبورة  الساطعة،  اإلضاءة  بسبب  سواء  إرلن،  متالزمة  أعراض 

السماح له بأخذ استراحات قصيرة كافية أثناء اليوم الدراسي الطويل.

قبل تشخيص وعالج متالزمة إرلن، دائًما ما ُيالم الطفل، سواء من معلميه أو من عائلته، على 

تهاونه وعدم بذله مجهوًدا كافًيا 

درجات  على  واحلصول  للتعلُّم 

وقد  االختبارات.  في  جيدة 

ولكن  فقط،  للوم  ليس  يتعرض 

أيًضا لسوء املعاملة والسخرية 

وقد  الكبار.  هؤالء  من  ر  والتنمُّ

التنمر  حاالت  بعض  علينا  مر 

وسوء املعاملة من املعلمني وصلت إلى حد إلقاء كراسة الواجبات في وجه التلميذ أمام زمالئه في 

الفصل؛ لعدم قدرته على استكمال املطلوب، أو القيام به بصورة مقبولة بالقدر الكافي من وجهة 

نظر املعلمة. أطفاٌل آخرون قد يتعرضون إلى الطرد من احلصة لعدم قدرتهم على اجللوس هادئني 

أثناء الشرح، أو لعدم االنتباه مع ما تقوله أو تطلبه املعلمة، أو لعدم قدرته على نسخ ما هو كتوب 

على السبورة. وهذا الطرد هو شكل آخر من سوء املعاملة والتنمر الذي يقع على هؤالء التالميذ. 

أما عن تنمر الوالَديِن أو أحدهما؛ فيتمثل في شتم وضرب الطفل وإهانته أمام إخوته.

دائم  الطفل  قد جتعل  إرلن  متالزمَة  يعاني  من  بها  يشعر  قد  التي  اجلسمانية  األعراض 

الشكوى من الصداع أو املغص أثناء اليوم الدراسي وكثير الذهاب إلى عيادة املدرسة، وقد يتم 
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ب من احلصص؛ وخاصة أن طبيبة املدرسة، وبعد ذلك طبيب  تفسير ذلك على أنه وسيلة للتهرُّ

األطفال الذي يذهب إليه األهل لفحص الطفل، ال يجدون سبًبا فسيولوچًيا يفسر هذه الشكاوى 

عائه التعب حتى ال يقوم  املستمرة. فيكون هناك مبررات جديدة لألهل للوم الطفل لتمارضه وادِّ

مبهامه الدراسية، سواء في املدرسة أم املنزل. عند شكوى الطفل من وجع عينيه وأنه ال يرى 

الكالم املكتوب على السبورة أو املطبوع في الكتاب، ويؤكد طبيب العيون أن الطفل نظره سليم 

إلى مزيٍد من اإلمعان في  الطفل  إلى أي نظارة لتصحيح اإلبصار، يتعرض  متاًما وال يحتاج 

التنمر من األهل؛ ألنه على حد قولهم "بيشوف كويس" كما أكد طبيب العيون. وإذا كان الطفل 

من األطفال الذين يجيدون التعبير عن أنفسهم ويبلغ األهل أو املعلمني أنه يرى احلروف والكلمات 

تتحرك، تتم السخرية منه وال يتم تصديقه. إال أن كثيًرا من األطفال الذين يعانون متالزمَة إرلن 

هات طبيعية وال يفصحون عنها  ه رؤية احلروف والكلمات، يعتقدون أن هذه احلركة والتشوُّ وتشوُّ

ألنهم لم يروا الفرق. يحدث هذا فقط بعد الفحص والعالج الذي يوفر لهم رؤية واضحة وثابتة 

ومريحة في الوقت نفسه. هذه هي أشكال التنمر من البالغني سواء معلمني أم أهل، قبل اكتشاف 

وعالج متالزمة إرلن عند الطفل. التنمر يحدث أيًضا من األطفال اآلخرين سواء زمالؤه في الفصل 

أم إخوته في املنزل. فيتعرض للسخرية أو نعته بأنه أعمى أو غبي أو بليد.

ليت التنمر ينتهي بعد اكتشاف وعالج متالزمة إرلن، ولكن يبدأ نوع آخر من التنمر نتيجة 

استخدام التلميذ لشفافيات ملونة للقراءة من الكتاب 

أو  للكتابة،  ملونة  كراسات  أو  املطبوع،  الورق  أو 

تبرز  امللونة  العالج  وسائل  ملونة.  نظارًة  الرتدائه 

جديدًة  مدعاًة  وتكون  أقرانه،  عن  التلميذ  اختالف 

للسخرية والتنمر، وقد تكون سبًبا في رفض الطفل 

الستعمال هذه الوسائل، رغم احتياجه لها، حتى ال 

يتعرض للسخرية. كما قد يتعرض الطفل إلى اإلكراه 

الشفافيات  الستعمال  واألهل  املعلمني  من  والَغصب 

واألوراق امللونة أو ارتداء النظارة امللونة؛ ملا رأوه من 

ن في مستواه في القراءة والكتابة والتركيز، فيأتي ذلك بصورة عكسية ويزيد من ِعْند الطفل  حتسُّ

املساعدة. الوسائل  لهذه  ورفضه 
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ثانيـًا: املجال الرياضي
نظًرا ألن متالزمة إرلن تسبب مشكلة في إدراك املسافات واألبعاد والعمق، فهي بالتالي تؤثر 

على احلركة والتوازن وممارسة الرياضات املختلفة؛ وخاصًة التي يكون بها كرة متحركة، مثل كرة 

القدم واليد والسلَّة والتنس واإلسكواش وتنس الطاولة. نتيجة تأثير متالزمة إرلن على التوافق بني 

األطراف والعني، وتأثيرها على التوازن، فهي تؤثر أيًضا على تعلُّم ركوب الدراجة وعلى قفز احلبل 

وعلى استعمال أجهزة اجلمباز وعلى السباحة. هذا باإلضافة إلى مشكلة احلساسية الضوئية 

التي يعاني منها طفل متالزمة إرلن الذي ميارس الرياضة حتت إضاءة ساطعة، سواء أكانت ضوء 

الشمس نهاًرا أم ضوء الكشافات القوية لياًل، فيشعر باإلجهاد والتعب ووجع العني والصداع 

والغثيان. نتيجة كل ذلك جند الطفل يفشل في تعلم املهارات األساسية لأللعاب املختلفة، فيتعرض 

للوم والتعنيف من املدربني في النوادي، أو معلمي التربية الرياضية في املدرسة. ويتعرض أيًضا 

إلى اللوم من األهل الذين يريدون أن يروا ابنهم أو بنتهم متفوقني رياضًيا. كما يعرضه أيًضا 

للسخرية واالستهزاء والتنمر من زمالئه في اللعبة، والذين قد يرفضون انضمام الطفل إلى فريقهم 

في األلعاب اجلماعية ألنه ال يجيد استقبال الكرة وال يجيد إرسالها. وَكْم سمعنا من األطفال 

وأولياء أمورهم عن أوالد يلعبون وحدهم أثناء الفسحة املدرسية في فناء املدرسة ألن باقي األوالد 

يفضلون لعب كرة القدم في الفسحة، بينما هو ال ُيجيد هذه اللعبة وال يرغب زمالؤه في اشتراكه 

معهم، فيفضل قضاء هذا الوقت مبفرده إما في الفناء في الظل أو في الفصل وحيًدا، وطبًعا ال 

يفضل االنضمام إلى زميالته البنات حتى ال يتعرض إلى نوٍع آخر من التنمر والسخرية للعبه 

وبقائه مع البنات فقط. وال تنتهي مشاكل التنمر في املجال الرياضي بعد اكتشاف وعالج متالزمة 

إرلن بارتداء النظارة امللونة، بل يتحول التنمر إلى استهزاء وسخرية من هذه النظارة التي قد 

يكون لونها ملحوًظا والفًتا مثل النظارة الغامقة أو ذات اللون األحمر أو األخضر أو األصفر، 

لعدم معرفتهم عن مشكلة متالزمة إرلن  نهاًرا ولياًل، فيسخر منه زمالؤه  الطفل  والتي يرتديها 

وسبب ارتدائه لهذ النظارة حتى يرى بصورة مريحة وواضحة. ومثال على هذا النوع من التنمر، 

إحدى الفتيات في سن العاشرة كانت متارس لعبة اإلسكواش ولديها أعراض شديدة ملتالزمة 

سن مستواها نتيجة رؤيتها للكرة  إرلن، وعندما بدأت ترتدي نظارتها امللونة أثناء التدريب وحَتَ

وتتبُّعها وإرسالها واستقبالها بصورة أفضل، تعرضت إلى السخرية من زميالتها في التدريب 

فتوقفت عن ارتداء النظارة رغم االستفادة التي شعرت بها هي ومدربها وأهلها.



159
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

ثالثـًا: الناحية الجتماعية
االجتماعية  بالناحية  يتعلق  فيما  أما 

العائلي  أم  املدرسي  املجتمع  في  سواء 

الذي يعاني  الطفل  أم بني األصدقاء؛ فإن 

بصورة  التواصل  ميكنه  ال  إرلن  متالزمَة 

ال  هو  اآلخرين.  مع  كافية  بدرجة  سليمة 

مشاعره  وعن  نفسه  عن  التعبير  يستطيع 

تعابير  يفهم  ال  واضحة.  وبصورة  بطالقة 

وجوه اآلخرين وال يتفاعل معها كما ينبغي. ال يثق في نفسه ولديه انخفاٌض كبير في تقدير الذات. 

لذلك يكون في أحيان كثيرة منطوًيا وغير اجتماعي. ال يستطيع بسهولة تكوين صداقات مع زمالئه 

م  في الصف أو املدرسة أو النادي، أو مع أقرانه من األقارب، أو حتى مع إخوته. ونتيجة عدم تفهُّ

األطفال اآلخرين ملشاكل هذا الطفل، فهم إما يلتزمون بالسلبية جتاه تباُعده وعدم تواُصله معهم، 

أو يبادرون بالتنمر عليه والسخرية من عدم قدرته على التفاعل الفعال معهم؛ فيسهمون بذلك في 

السلبية. التأثيرات  غة من  ُمفرَّ انطوائه وتقوقعه حول نفسه ويدخل في دائرة  زيادة 

رابعـًا: توصياتنا للتعامل مع مشكلة التنمر باألطفال الذين يعانون متالزمَة إرلن:
 كيف يواجه األهل مشكلة التنمر اخلاصة مبتالزمة إرلن 

ماذا يفعل األهل عندما يعلمون بتعرض طفلهم إلى التنمر بسبب مشكلة متالزمة إرلن؟ بدايًة 

معرفة األهل مبتالزمة إرلن هي اخلطوة األولى ملساعدة أبنائهم الذين يتعرضون إلى التنمر بصفة 

عامة. معرفة أعراض متالزمة إرلن ومدى احتمالية أن يعاني منها الطفل، ثم بعد ذلك التشخيص 

الدعم  التالية هي تقدمي  البداية. اخلطوة  والعالج وفهم املشكلة وتأثيرها على الطفل هي نقطة 

م ملشكلته وعمل التعديالت البيئية الالزمة له في املنزل، من إضاءة مناسبة  األسري للطفل والتفهُّ

وتوفير مكان مريح لالستذكار يتالَءم مع احتياجاته. ويجب على األم واألب توضيح املشكلة إلخوته 

ليفهموا التحدي الذي يواجه هذا الطفل واملعاناة التي يعانيها، ويصبحوا معاونني وداعمني له 

ر عليه. ثم يأتي دور األهل في تعريف إدارة مدرسة الطفل ومعلمي الصف  بداًل من إحباطه والتندُّ

موا تأثير ذلك على قدرته على التعلُّم، وعمل كل ما يحتاجه من تعديالت  مبشكلة ابنهم حتى يتفهَّ
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ية من قبول استعمال الشفافيات امللونة والورق  مدرسية وَصفِّ

امللون، والسماح له باجللوس في املكان الذي يحقق له أفضل 

للتظليل  حافة  لها  قبعة  بارتداء  له  والسماح  للسبورة،  رؤية 

األهل  م  َتفهُّ أخرى.  تعديالت  من  ذلك  وغير  الصفحة،  على 

ملشكلة طفلهم ودعمه النفسي، وشرح مشكلته للمحيطني به 

الدفاع  خط  هي  واملدرسة،  والكبيرة  الصغيرة  األسرة  في 

األساس ضد التنمر لسببني: السبب األول هو رفع ثقة الطفل 

للتنمر،  فريسة  وقوعه  عدم  وبالتالي  لذاته  وتقديره  بنفسه 

وقدرته على حماية نفسه منه وعدم التأثر سلبًيا به وشرح مشكلته لآلخرين. السبب الثاني هو 

أن كل إنسان هو عدو ما يجهل فعندما يفهم احمليطون املشكلة يحدث حتول في مواقفهم إلى 

أنها  على  إرلن  متالزمة  تبسيط شرح  التثبيط.  من  بداًل  الدعم  وإلى  التنمر،  من  بداًل  التعاطف 

حساسية للضوء متاثل أي حساسية أخرى قد يعاني منها أي شخص مثل احلساسية للطعام أو 

الشراب أو الروائح أو األصوات، تسهل وصول الرسالة لآلخرين. وتبسيط الشفافيات واألوراق 

والنظارات امللونة على أنها وسائل مساعدة مثلها مثل النظارت الطبية والسماعات والكراسي 

م والتقبُّل والتعاون. املتحركة ملن يعاني من املشاكل املختلفة، تدعو أيًضا اآلخرين إلى التفهُّ

كيف تواجه املدرسة مشكلة التنمر اخلاصة مبتالزمة إرلن 
بعد قيام األهل بدورهم وتوضيح املشكلة للمدرسة، يأتي دور املدرسة حلماية الطفل الذي 

يعاني متالزمَة إرلن من التنمر، الذي من املمكن أن يكون قد تعرض له قبل معرفة معاناته من 

هذه املشكلة، والتنمر الذي سيتعرض له بعد معرفة تشخيص وعالج املشكلة وبداية استعمال 

بني  املدرسي  املجتمع  في  إرلن  مبتالزمة  التوعية  نشر  امللونة.  والنظارة  واألوراق  الشفافيات 

أولياء  بني  التوعية  نشر  ثم  األولى.  اخلطوة  هو  واالجتماعيني  النفسيني  واإلخصائيني  املعلمني 

األمور هو اخلطوة الثانية، ثم بني التالميذ أنفسهم هو اخلطوة املكملة التالية. عندما تتحول البيئة 

املدرسية كلها إلى بيئة واعية وصديقة ملتالزمة إرلن يصبح شيًئا عادًيا أن يرى التالميذ زمياًل لهم 

يستعمل شفافية زرقاء أو صفراء عند القراءة من الكتاب في الفصل. ويصبح شيًئا مستساًغا 

عندما يجدون زميلهم على املقاعد املجاورة لهم يكتب في كراسة أوراقها خضراء أو بنفسجية 
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اللون. ويصبح شيًئا مثاًرا لإلعجاب ال للتندر عندما َيَروَن زمياًل لهم ميشي في طرقات املدرسة 

يرتدي نظارة دكناء أو حمراء اللون، ويساعدونه في احلفاظ عليها من الكسر أو اخلدش بداًل من 

د إيذائه وتعريضها للتلف. شرح اإلخصائي النفسي أو معلم الفصل أو التلميذ نفسه الذي  تعمُّ

يعاني من متالزمة إرلن، ما هي وأعراضها وطرق عالجها على التالميذ اآلخرين، من خالل وسائل 

الَعرض املختلفة سواء ملف بـاور بوينت أو ڤيديو أو رسوم أو قراءة قصص لألطفال ُكِتَبت عن 

متالزمة إرلن، يحترم رغبة األطفال اآلخرين وفضولهم في معرفة ملاذا يبدو زميلهم مختلًفا، ويحقق 

تعاطفهم وتعاونهم معه، ويقضي على مشكلة التنمر. 

كيف يواجه املجتمع مشكلة التنمر اخلاصة مبتالزمة إرلن 
يأتي بعد دوِر األهل واملدرسة دوُر املجتمع العام في مواجهة مشكلة التنمر التي يتعرض 

تغيير  بصفة خاصة.  منهم  والصغار  عامة،  بصفة  إرلن  متالزمَة  يعانون  الذين  األشخاص  لها 

ثقافة املجتمع ِلَتَقبُّل اآلخر املختلف هي الركيزة األساسية األولى للقضاء على مشكلة التنمر. أما 

فيما يخص التنمر مبن يعاني متالزمَة إرلن؛ فنشر التوعية املجتمعية بهذه املشكلة وأعراضها 

وعالجها والفئات املختلفة التي قد تعاني منها فيجب أن يتم في احملافل كافًة. تعاون اجلهات 

املختلفة الرسمية واألهلية لنشر التوعية شيٌء ضروريٌّ عن طريق قنوات اإلعالم املختلفة املقروءة 

واملسموعة واملرئية واإللكترونية. حماية هذا الطفل من التنمر، وفهم حتدياته ومشاكله، واحلفاظ 

على حقه في استعمال الوسائل املساعدة التي يحتاجها؛ كل ذلك يؤهله إلى حياة أفضل يوجد بها 

ُسُبل مفتوحة للتعلم والتواصل والنجاح.





163
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

جتارب وعروض كتب ودراسات 

دور نشر كتب األطفال يف الوطن العربي.. ثقل املسئولية، وأخطاء التجربة
عباده تقال
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دور نشر كتب األطفال يف الوطن العربي
ثقل املسئولية، وأخطاء التجربة

عباده تقال   *

رحلٌة طويلٌة تقطعها قصص األطفال، قبل وصولها إىل أحضان قرَّائنا الصغار
تبدأ تلك الرحلة خطوتها األولى، من حلظة التماع الفكرة في ذهن الكاتب، مع كل ما متر 

به من تغييرات وتطورات بعد ذلك، حتى تتحول إلى قصة، تقرع أبواب ُدور النشر، باحثة عن 

فرصتها في الظهور. وبعد احلصول على موافقة الدار، دون أن نغفل ما يطرأ على القصة من 

تعديالت يقترحها املسئولون هناك، تنتقل إلى يَدي الرسام؛ لُيسهم إما باالرتقاء بها إلى فضاءات 

خياله  وَسَعة  لها،  قراءته  حسب  ذلك  كلُّ  وألوانه؛  بخطوطه  اجلميلة  صورها  تعتيم  أو  جديدة، 

واجتهاده، لتدخل القصة بعد كل ذلك في مرحلة الطباعة والتسويق. 

ره حقَّ قدره، ونعرف جيًدا حجم متاعبه، وحساسية تفاصيله؛ لكنه ال مينعنا من إبداء  أمر نقدِّ

رأينا في جتربة ُدور النشر في عاملنا العربي؛ خاصة أننا شركاء في هذه التجربة عبر نصوصنا 

ور. الصادرة عن كثيٍر من هذه الدُّ

سياسات دور النشر
وغنى،  عافية  ودليل  احلياة،  في كل مجاالت  النظر، سمة صحية  ووجهات  اآلراء  اختالف 

السلَع. لبارت  األذواق،  اختالف  لوال  توين:  مارك  األمريكي  الكاتب  بقول  رني  ُيذكِّ

لكن سنوات طويلة من التعامل مع ُدور نشر األطفال، املنتشرة على امتداد الوطن العربي، 

وضعتني أمام حالة لم أصادفها من قبل، تتمثل في تناقض غريب بني تلك الدور في احلكم على 

ه دخياًل على أدب األطفال، بينما  ُمنَتج واحد، إذ يحطُّ بعضها من قدر ذلك املنتج، إلى درجة َعدِّ

* كاتب ومخرج سوري - روسيا.
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د والتجديد، ومخاطبة الطفل كما يجب أن  يرتفع البعض به إلى السماء، مانًحا إياه صفات التفرُّ

ُيخاَطب.

فه البعض، وميتدحه آخرون، قابلني  وبانتقال املُنَتج إلى ُدور أخرى، تظهر آراء متنوعة، فُيسخِّ

أو معتذرين عن نشره.

أما العبارة اجلاهزة دائًما عند رفض نشر القصة، فتتلخص في كون املنتج ال يتماشى مع 

سياسة الدار.

ور، فلم أجد سياسة  توقفت كثيًرا أمام تلك العبارة؛ خاصة أنني متابع جيد ملا تنشره هذه الدُّ

معينة عند معظمها، اللهم إال إذا كان تكريس أسماء بعينها، واخلوف من وافدين ُجدد إلى هذا 

العالم، وتفاصيل أخرى، سنذكرها في هذه املادة، هي ما ُقصد به: سياسة الدار!

بني النص امُلواَفق عليه والنص املنشور
 يسعدنا إبالغك باملوافقة على نشر نصك. عبارة ينتظرها كل كاتب، ومُينِّي النفس بعدها، 

أن تسير العملية بيسر وسهولة حتى صدور القصة، ووصولها إلى َمن كتبها لهم.

لكن األمر ليس بالبساطة التي يظنها، فعبارات أخرى مسبقة الصنع، ستكون في انتظاره، 

من مثل: نحن نعمل ضمن معايير معينة؛ لذلك ال تناسبنا هذه اجلملة أو هذا املقطع.

أو: قررنا أن نغير تغييًرا بسيًطا في هذا اخلط؛ ألننا ال نريد للطفل أن يفهم األمر على هذا 

النحو.

ع العقد، وقبض مكافأة قصته، لتأتيه املفاجأة الكبرى  خالل هذا الوقت يكون الكاتب قد وقَّ

عندما يرسلون له النص بشكله النهائي، مع تغييرات ال يجد لها أي مبرر، اللهم إال تلك العقدة 

األزلية التي يحملها الناقد جتاه املبدع، فيغيرون ال لشيء إال للتغيير، وكأنهم يظنون أنهم يرسلون 

للكاتب رسالة مفاُدها أنه لوال ملساتهم املبدعة، ملا كان النص جديًرا بالنشر!

وهذا األمر يقودنا للحديث الحًقا عن سويَّة األشخاص الذين يقومون بهذه التعديالت.

بالعودة إلى موضوعنا، أتذكر قصة روتها لي بكل فخر وسرور، مسئولة التحرير في إحدى 

ُدور النشر، ومفاُدها أنها تسلَّمت نًصا من كاتب معروف، فوجدته دون املستوى؛ مما جعلها 

فكرته  إال  مييزه شيء  ال  نًصا  كان  أن  بعد  نص ممتع،  إلى  إياه  لة  ُمحوِّ تعديله،  إلى  تسارع 

اجلذابة.
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لم تكتِف مديرة التحرير بسرد القصة لي ولغيري، بل نشرت إجنازها على صفحتها على 

الفيس بوك، مخبرًة اجلميع بصنيعتها املباركة، ومنتظرًة عبارات املديح واإلعجاب مبوهبتها.

نشر  دور  مع  كثيرة  بنصوص  مرتبط  أنه  فأخبرني  األمر،  عن  الكاتب  سألت  أنني  أذكر 

متعددة، ولم يكن لديه الوقت الكافي لتعديل النص، وأنه ال يريد خسارة العالقة مع هذه الدار؛ 

بغيرهم. مقارنًة  للكاتب  جيًدا  يدفعون  كونهم 

مُلُْت الكاتب كثيًرا كونه سمح لهم بتغيير نصه على هواهم، وأخبرته أن تصرفه هذا، وهو 

الكاتب املشهور، سيشجع هذه الدار وغيرها، على العبث بالنصوص كما يحلو لهم. 

أما بالنسبة إلى العبارة األخيرة التي ذكرها الكاتب؛ فكلنا يعرف حاجة الكاتب في بالدنا 

إلى جهاٍت كثيرٍة يعمل معها، في ظل صعوبات احلياة، وعدم تقدير األدب وأهله حّق قدرهم؛ ولكن 

كاتًبا مثله ينشر ويقبض من عشرات الدور واملجالت، ال يحق له االتكاء على عذٍر كهذا.

خطوط حمراء
أذكر أنه في بداية تعاملي مع دور النشر، ُطلب مني تغيير في إحدى القصص؛ كي ال يظهر 

أن  إن نحن ذكرناه،  يكذب على أحفاده، فهذا موضوع ممنوع، وسيفهم األطفال،  وكأنه  اجَلدُّ 

الكذب مسموح.

لت في القصة؛ ليظهر اجلدُّ كمن يخفي معلومة، لم َيِحْن وقت إظهارها بعد، إال  ومع أني عدَّ

أن دار النشر أصرت على إظهاره َجًدا واضًحا ومباشًرا ِجًدا في كل ما يقوله.

بعدها بسنتني، رفَضْت دار نشر أخرى ذكري ملوضوع املوت في إحدى قصصي، وبرغم كل 

حججي لم أستطع إقناعهم، وظلوا متمسكني برأيهم، وكأنهم يريدون إقناعي أن الطفل لم يسمع 

باملوت من قبل، وأن أحًدا من أقاربه أو معارف أهله لم مُيت بعد، وأن طفل اليوم ال يتابع التلفاز، 

وال يعرف حتى تفاصيل مسلسالت الكبار التي ال يغيب املوت عن أيٍّ منها.

حكاية ثالثة تتعلق مبسابقة للسباحة تشارك فيها الطفلة، بطلة قصتي، فيأتي رد دار النشر 

إنتاج قصة  بإمكانهم  الطفلة، فليس  لو جعلُت الصبي يشارك بدل  القصة سُتنشر مباشرة  أن 

ترتدي فيها طفلة في السادسة لباس البحر!

املسابقة متت  كون  عادية،  الطفلة مبالبس صيفية  بإمكانهم عرض  إن  لهم  قلت  أني  ومع 

مستعدة  غير  هي  وبالتالي  املاء؛  على  سيرك  ُيسمى  سيرًكا  أهلها  مع  وهي حتضر  مصادفة، 
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مسبًقا، وهو ما يبرر سباحتها في ذلك املسَبح املطاطي الصغير بلباس صيفي، إال أنهم أصروا 

الرفض. على 

أمٌر آخر له عالقة مبفهوم التشيُّؤ، من مثل أن يكون بطل القصة جداًرا أو مذياًعا أو صنبوَر 

ور، من منطلقات خاصة بها.  مياه، وهو أمر ترفضه كثيٌر من الدُّ

متاًما كما وافقت إحدى الدور على نصي، لكنها اعترضت على وجود كلمة "سحري" في 

عنوان القصة، فكل شيء يجب أن يكون واقعًيا حتى الكلمات املستخدمة في عنوان القصة!

هي عينة بسيطة من محظورات وخطوط حمراء تواجه كاتب قصص األطفال، وجتبره في 

كثيٍر من األحيان على تعديل القصة كي يضمن نشرها.

ًما نًصا مختلًفا، فيأتيه اجلواب:  لكن األكثر طرافًة عندما يحلِّق الكاتب في عالم اخليال، ُمقدِّ

نصك ممتع، ولكن رسمه صعب!

ممتعة،  لكنها  مرهقة،  بل  صعبة  كانت  أيًضا  وكتابته  قائاًل:  يضحك  أن  إال  هنا  ميلك  ال 

ومحاكاة عوالم الطفل تستلزم حتليًقا في خيال الكاتب والرسام، علَّنا نقارب الدهشة الساكنة في 

األطفال. دواخل 

دور النشر والنصوص االستثنائية
أجُدني، بعد حوادث كثيرة وقعت معي ومع ُكتَّاب آخرين، مضطًرا للتساؤل إن كان هناك 

مشكلة بني دور النشر، ونصوص األطفال املتميزة جًدا، أو التي ميكن وصفها باالستثنائية من 

حيث فكرتها، معاجلتها، لغتها وخيالها. وهي نصوص ال تظهر دائًما في حياة الكاتب، وتراه 

عند إبداعها متلهًفا لتأخذ فرصتها في أهم دور النشر؛ لكنه في كثير من األحيان ُيجاَبه بعبارة 

االعتذار، املرفقة باإلشادة الكبيرة مبستوى نصه.

عند تدقيقي في أسماء دور النشر التي اعتذرت عن نشر مثل هذه النصوص، اتضح لي 

أن أصحاب تلك الدور هم من بني ُكتَّاب األطفال، وبعضهم من أصحاب األسماء املميزة في هذا 

املجال، فتساءلت إن كان سبب الرفض هو اخلشية من نصوص تفوق نصوصهم جودًة وخيااًل، 

ودخواًل في عوالم الطفل، وتؤثر، إن هي ُنشرت، على مركز الصدارة الذي يحتلونه في ُدوِرهم؟

وكأنهم يريدون ملن يكتب عندهم، أالَّ يفوقهم مستًوى، فيضمنون بذلك امتالك السلطة من 

طرفيها: سلطة امتالك الدار، وسلطة التميز في نتاجهم، ويظهرون مبظهر من يعمل على احتواء 
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وتبنِّي الُكتَّاب الصاعدين؛ بشرط أال يفكر أولئك الُكتَّاب بالتفوق عليهم. 

وإن نحن نظرنا إلى األمر بكثيٍر من ُحسن النية، لقلنا إنهم رمبا يخافون عدم توافر نصوص 

بهذه السويَّة بشكل دائم؛ مما يجعلهم يفضلون التعامل مع ما ميكن تسميته النصوص السائدة، 

التي تشكل النسبة األكبر من قصص األطفال الصادرة عن معظم دور النشر في الوطن العربي.

وما دمنا قد تطرقنا إلى موضوع دور النشر التي يرأسها أو ميتلكها ُكتَّاب، ال ميكننا إال 

أن نشير إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بسرعة كبيرة؛ إلى درجة أن البعض صار يفتتح دوَر 

نشر، مهمتها إنتاج إبداعاته فقط.

ور أشبه ما تكون بهدية، ُقدمت لصاحبتها من زوجها  في كثيٍر من األحيان تشعر أن هذه الدُّ

أو والدها مبناسبة عيد ميالدها، أو نيلها درجة الدكتوراه مثاًل. وقد تعمدت هنا استخدام تاء 

فكرة مغروسة في  إلى  يقودني  ما  ترأسها سيدات، وهو  أو  الدور متتلكها  أكثر  التأنيث؛ كون 

أذهان كثيرين، مفاُدها أن السيدات أقرب للطفولة من الرجال، فكما يعملن مع األطفال في رياض 

األطفال، فهنَّ األجدر على الكتابة لهم، وهي فكرة تثبت النصوص املوجودة في األسواق عدم 

صحتها، كما تثبت أن األقرب للطفل، هو من يعرف كيف يصل إلى أعماقه، ويحلق بخيال كخياله، 

ويرى العالم بعيونه.

لكننا  جديًدا؛  اإلنتاج  هذا  يقدم  أن  بشرط  بإنتاج صاحبها،  تختص  نشر  دار  لسنا ضد 

نسجل تساؤاًل كبيًرا أمام دار نشر تطلق على نفسها تسمية تفيد أنها مخصصة لكلِّ ُكتَّاب الوطن 

الذي  البلد  لكتَّاب من خارج حدود  نادرة جًدا،  أنها ال تنشر إال في حاالت  ُنفاجأ  ثم  العربي، 

ست فيه، وتسعى لتكريس أسماء معينة، بكل وسائل امليديا املتاحة، فتبدو أشبه مَبن يعاني  ُأسِّ

عقدَة نقص، ويحاول التغطية عليها بكل ما ُأتيح له من عمليات جتميل.

من يحكم على سويَّة النصوص؟
برغم  للنشر من عدمها.  وتقرير صالحيته  النص،  إلى موضوع احلكم على مستوى  نعود 

تشابه األمر هنا، مع موضوع جلان التحكيم في مسابقات األطفال املختلفة في وطننا العربي، 

فإنه يبدو أكثر صعوبًة بكثير؛ كون املسابقات، وخاصة الكبيرة منها، تسعى لتشكيل جلان على 

سوية معقولة في كثيٍر من األحيان، أما جلان القراءة في دور النشر املختلفة، فهم صاحب الدار 

قبل كل شيء، مع أشخاص تختلف تسميتهم، فمن جلنة القراءة إلى الفريق التربوي أو فريق 

احملررين، وغير ذلك من أسماء سميتموها.
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ور، وحواراتي معهم، أكدت لي أنهم ليسوا  احتكاكي الشخصي بكثير من العاملني في تلك الدُّ

أكثر من موظفني إداريني، يفتقد معظمهم أي موهبة، وُجلُّ ما ميتلكه إجازة في اللغة العربية، 

ال متنعه من ارتكاب أخطاء لغوية ال تغتفر، أو إحدى اإلجازات اجلامعية في التربية، دون أي 

ممارسة عملية.

وفي أغلب احلاالت، يبقى القرار النهائي بيد صاحب الدار.

قراءة  أمر  يسمونها،  كانوا  كما  الرئيسة،  للمحررة  فوضت  النشر،  ُدور  إحدى صاحبات 

القصص التي تصل إلى الدار؛ ومن ثم تقوم بإرسال ما ترشحه من النصوص، لتقول صاحبة 

القصة من عدمه. النهائية، مقررًة قبول  الدار كلمتها 

وطبًعا أسهم هذا األمر في إقصاء نصوص ممتازة، لكتَّاب ُكثر أعرفهم، فقط ألن تلك احملررة- 

الكاتبة، لم ترشحها لصاحبة الدار، إما ألنها لم َتُرْق ملزاجها الشخصي، أو ألنها خشيت أن يتحول 

أصحابها إلى رقم صعب، تعجز هي وبعض العاملني معها في الدار عن اللحاق بهم.

  في الوقت نفسه، كانت الدار تنشر عدة قصص لتلك احملررة، وهي في مجملها قصص 

متوسطة املستوى، أرسلتها لي احملررة، كي تأخذ رأيي فيها، منذ أن بدأُت تعاوني مع تلك الدار 

قبل عدة سنوات.

أحلى ما في األمر، أنه بعد أن غادرت تلك احملررة مركزها القيادي، أعاد بعض الُكتَّاب 

الكثير منها. املوافقة، وُنشر  الدار، ومتت  إلى  القصص  إرسال 

وال يتوقف موضوع سيطرة أصحاب الدور أو احملررين على دار النشر فقط، بل ميتد ليشمل 

املالحق اخلاصة بالطفولة، والتي تصدر عن بعض الصحف العربية.

 وال أجد مثااًل واضًحا في هذا املجال، أكثر من قصة أحد الكتَّاب، إن جاز لي أن أسميه 

كاتًبا، الذي يشرف على ملحق لألطفال صادر عن إحدى الصحف العربية.

لعُت على أحد أعداد ذلك امللحق، فوجئت بأن نسبة املواد املنشورة للكاتب -    عندما اطَّ

املشرف، تتجاوز 70 باملائة من مواد العدد كله! ولو كانت موادَّ مميزة ألمكننا غض النظر عن ذلك 

االحتالل للملحق والطفولة، ولكن املصيبة الكبرى تكمن في كون معظم تلك املواد سطحية بامتياز، 

ال تقدم للطفولة شيًئا إال اإلساءة لذائقتها األدبية وحتجيم خيالها، ويتجلى كل إسهامها في ملء 

صفحات امللحق، وملء جيوب صاحبها، املُفوَّض، وصاحب القرار بنشر مادة ما ألحد الكتَّاب، 

وإضافته إلى مملكته السعيدة. 
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اخلاصة  التحكيم  جلان  في  باستمرار  حاضًرا  الرجل  اسم  نرى  الُهراء،  ذلك  كل  وفوق 

رتني شخصًيا من املشاركة في إحدى املسابقات  مبسابقات األطفال، في حالة تكريس مقززة، نفَّ

العبقري  ذلك  يَدي  بني  نصي  يقع  ال  كي  املذكور،  املبدع  فيها  يقيم  التي  الدولة  نظمتها  التي 

االستثنائي.

الكاتب: الحلقة األهم والحق املهضوم:
يعترف الكثير من القائمني على ُدور نشر األطفال، أن حق الكاتب مهضوم، برغم أنه األهم 

تها، وبرغم اعترافهم هذا، الذي سمعته شخصًيا عدة مرات، فهم ال يقدمون ما  في العملية بُرمَّ

بالقيمة  يقبل  بإصرار كي  يجادلونه  العكس،  بل على  الضائعة،  له شيًئا من هذه احلقوق  يعيد 

املادية املتدنية، التي يحددونها ملُنَتجه الفكري، متذرعني بعبارة أخرى من عباراتهم اجلاهزة: لدينا 

نصوص كثيرة. 

وهي عبارة فارغة، ألن املهم أن تكون هناك نصوص جيدة ال نصوص كثيرة؛ ولكن هذه 

للطفل،  للكتابة  بصلٍَة  متتُّ  ال  وأحياًنا  متواضعة،  قصص  نشر  على  عملها  خالل  ومن  ور،  الدُّ

شجعت الكثيرين على تصدير بضاعتهم الرخيصة لتلك الدور، وجعلت أصحاب الدور يطلقون تلك 

للخضار. الكتَّاب، وكأنهم في أي سوق  العبارات املضحكة والساَذجة، ويساومون 

الناشر التاجر:
قد يغضُّ الكاتب النظر عن ناشر كتب الكبار، عندما يتعامل مع منتجه األدبي كسلعة، من 

مبدأ أن ذلك الناشر قد اعتاد نشر كل شيء، من كتب األدب إلى األزياء والطبخ وغيرها؛ مما جعله 

يرى األمر سلعة ال أكثر، وطبًعا ال ينطبق هذا الكالم على جميع ناشري كتب الكبار. 

حساسية  من  للموضوع  ملا  األطفال؛  كتب  بنشر  يتعلق  عندما  صعًبا  يبدو  األمر  لكن 

فنان  ناشر  يَدْي  بني  منتجه  يقع  أن  ويتمنى  املساومات،  من  ينفر  الكاتب  وخصوصية، جتعل 

شيء. كل  قبل  وإنسان 

ولكن األمور ال تسير دائًما كما نشتهي.

الذي ال تشكل  التاجر،  الناشر  فاقًعا عن  مثااًل  يبدو  تعاملت معهم،  الذين  الناشرين  أحد 

تراه  لذلك  متجره؛  يحتاجها  لبضاعة  منتجني  إال  ليسوا  وكتَّابها  إال سلعة،  إليه  بالنسبة  الكتب 
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يتعامل معهم كما في أي بازار، فال يترك كالًما معسواًل إال ويستخدمه كي يضمن شراء البضاعة 

بأرخص ثمن، ومياطل في دفع مستحقات الكاتب، مختلًقا عشرات األسباب كي تبقى نقوده في 

حوزته أطول فترة ممكنة، رمبا كي ال يخسر عائداتها املصرفية، أو حتى ينتهي من استثمارها 

في بازار آخر.

وفوق ذلك كله، يقوم ذلك الدخيل على أدب الطفل بعرض موضوع معني على عدة كتَّاب في 

الوقت ذاته، وعندما يحصل على السعر األنسب من ِقبل أحد الكتَّاب، يعتذر من اآلخرين بحجة 

عدم مالءمة ما كتبوه لنهج الدار. 

أمثال هذا الناشر - التاجر، خطر حقيقي على الطفل والكاتب والعملية برمتها، وال بّد من 

وجود آليات معينة للتصدي لهم، وحماية الكتَّاب واألطفال من شرورهم.

أمثاله يشبهون منتجي الدراما التلفزيونية الذين َقِدموا إلى الوسط الفني من تعهدات البناء 

وجتارة األغذية واملواشي، وتابعوا عملهم في الدراما بالعقلية ذاتها.

كل هذا يقودني لسؤال مهم عن اجلهة التي ميكن للكاتب اللجوء إليها حلماية حقوقه، فما 

يقوم به هذا الناشر، تقوم به ُدور نشر أخرى، وهو ما حصل معي شخصًيا مع دار نشر طلبت 

مني كتابة عدة قصص ضمن محاور معينة، وبعد إجناز كل شيء، وتوقيع العقد من ِقبلي، تذرعوا 

ببعض األمور اإلدارية التي تعيق إجناز العقد، وهكذا حتى اختفوا متاًما، غير عابئني بالوقت 

واجلهد اللذين صرفتهما إلجناز قصص بناًء على طلبهم، وال بصعوبة إيجاد دار نشر أخرى، 

ميكنني عرض القصص عليها.

نقطٌة أخرى تتعلق بأفكار القصص التي ُتعرض على ُدور النشر، وال يتم قبولها. َمن يضمن 

للكاتب أالَّ تستخدم تلك األفكار منِ قبل أشخاص آخرين، وصلتهم فكرة القصة عن طريق أحد 

يات؟ العاملني في تلك الدور، من فرق تربوية أو جلنة قراءة أو غيرها من املُسمَّ

كل هذه النقاط بحاجة إلى جهات مسئولة تناقشها، وتضع آليات معينة وضوابط، تضمن أالَّ 

يضيع حق الكاتب، وأال يقع فريسة جهات تعتقد أنها في منأى عن أي مساءلة، فتخترع قوانينها 

الغبية، وتسعى إلجبار اآلخرين على اخلضوع لها، مستغلًة حاجتهم املعنوية واملادية.

أحالم تأسيس دور للنشر:
يتكلف  البعض  جعلت  والتي  األطفال،  بكتَّاب  احمليطة  الصعبة  الظروف  تلك  كل  ظل  في 
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أعباء نشر قصصه على حسابه الشخصي، يعيش الكثير من أصدقائي ومعارفي من الكتَّاب، 

النشر وشروطهم  ُدور  ردود أصحاب  انتظار  من  تريحهم  بهم،  نشر خاصة  دار  تأسيس  ُحلم 

منهم. الكثير  ومماطالت  وتعديالتهم، 

وبرغم رجائي أن تتحقق أمنياتهم في األَجل القريب، فإني أمتنى عند امتالكهم لُدور نشرهم 

اخلاصة، أالَّ يكرروا ما عانوا منه، مع الُكتاب الصاعدين، ويفقدهم بريق اإلدارة والسلطة روح 

الطفل التي امتلكوها، عندما كتبوا قصصهم.  

اقرتاحات للمسرحيات والقصص الفائزة يف املسابقات
بَغضِّ النظر عن رأينا في نتائِج كثيٍر من مسابقات األطفال، وأسماء احلاصلني على جوائزها، 

فإن هذا ال ينفي أن هناك بعض النصوص اجليدة، بل واملمتازة أيًضا، وهي تستحق أال مير 

فوزها مروًرا عابًرا، بل أن يتم تثبيتها واالحتفاء بها، ليس فقط عن طريق طبع الكتاب الفائز، 

بل يجب إخراجه إلى فضاءات أرحب، من خالل تقدمي النصوص املسرحية الفائزة على خشبات 

املسارح، بعد أن يعهد بالنصوص إلى مخرجني متميزين، والعمل على صناعة نواة سينما أطفال 

مختلفة، من خالل تصوير النصوص املتميزة سينمائًيا، وتنشيط الطقس السينمائي.

النصوص املسرحية بني املسابقات ودور النشر
تبدو النصوص املسرحية األقل حًظا في الوصول إلى أطفالنا، مقارنًة بالقصص والقصائد 

عبد  مؤسسة  ومسابقة  للمسرح  العربية  الهيئة  كمسابقة  املسرحية  املسابقات  ولوال  الشعرية، 

احلميد شومان، لرمبا غاب املسرح كلًيا؛ خاصة أن أصحاب دور النشر يرددون عبارة، يبدو أنهم 

قد اتفقوا عليها في أحد اجتماعاتهم التاريخية: ال نهتم باملسرح حالًيا!

والله وحده يعلم ما املقصود بـ "حالًيا"، وإلى متى سيستمر جتاهل النص املسرحي، وهو أمر 

مرتبط، برأينا، بغياب املسرح عن مدارسنا، فلو ُأوِلي املسرح املدرسي ما يستحقه من اهتمام، 

لتحول النص املسرحي إلى مطلٍب ُمِلحٍّ لُدور النشر، كي تسوقه إلى املدارس.

كلمة ال بد منها
يعلم كاتب هذه السطور أنه سُيحاَرب كثيًرا بعد نشر هذه املادة، ورمبا كما قالت لي إحدى 
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السيدات العربيات، "إن بقيت ُمصًرا على نشر املادة التي تفكر في كتابتها، فاعلم أن باب رزقك 

سُيغلق، وستتوقف معظم دور النشر عن التعامل معك.".

باملناسبة، فهذه السيدة قررت بعد التقاعد من وظيفتها اإلدارية، أن تصبح كاتبة أطفال، من 

مبدأ أن الكتابة للطفل عمل سهل، ال يحتاج أي مؤهالت، )رمبا لم تقرأ رأي الروائي الكولومبي 

غابرييل غارسيا ماركيز في األمر(.

يتوقف،  ال  الذي  مجامالِتها  سيَل  قصصها،  قبل  حاملًة  النشر،  ُدور  اقتحمت  عليه  وبناًء 

األم. وطنها  حساب  على  ولو  فيه،  تعيش  الذي  البلد  مواقف  لتبني  التام  واستعدادها 

أحب أن ُأطمِئن الكاتبة املبدعة أنني غير مكترث بكل ذلك، فمن سيتوقف عن التعامل معي 

وتلميع  املجامالت  عن  بعيًدا  العربي،  الوطن  في  النشر  دور  جتربة  على  الضوء  سلطت  ألنني 

بَراٌء منه. فأنا والطفولة  الصور، 

ونشكر لله أنه برغم كل ضبابية املشهد، تبقى ُدوٌر قليلة، تعرف أن تقدمي منتج مميز للطفل 

قضية مرهقة، تشبه اإلبحار في احمليطات، ال كما يظنها الكثيرون نزهة في السواقي، ومع أمثال 

ور، سيسعى كل ُمجّد لتقدمي رؤيته اخلاصة ألدب الطفل، ُبغيَة الوصول إلى أدب أطفال  هذه الدُّ

عربي، نفخر بتصديره إلى العالم.
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

 يســدد الباحــث مائــة  دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا باجلنيــه املصــري. عــن األبحــاث  •

املرســلة للتحكيــم والنشــر.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.
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ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •

وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

ــة  • ــة وصفح ــة العربي ــة باللغ ــى الصفح ــد عل ــة مبلخــص ال يزي ــة مصحوب ــون الدراس أن تك

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد كلمات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد كلمات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j



178
مجلة الطفولة والتنمية -ع 40 / 2021

ملف العدد القادم

أدب الطفل واستلهام الرتاث

يسعد مجلة الطفولة والتنمية تواصلكم بالكتابة يف ملف العدد القادم، 
والذي سيتناول أدب الطفل واستلهام التراث.

الطفولة  واملهتمني مبجال  للقراء  والتنمية  الطفولة  تؤكد مجلة  كما 
العربية، رغبتها يف تزويدها باقتراحاتكم حول موضوعات أخرى مللفات 

التالية. األعداد 
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The political upbringing of children

Naglaa Ma'mon 

The	research	tackles	the	definitions	of	the	political	upbringing	of	children	

and	how	 it	differs	 in	different	 societies,	and	 reviews	 its	 importance	 for	 the	

individual	and	society,	and	how	 it	 is	considered	one	of	 the	most	 important	

aspects	 necessary	 for	 a	 balanced	 development	 of	 the	 child,	 to	 become	 an	

active citizen in society.

The research stresses the goal of the political upbringing of children 

in helping them understand the reality of their society and the concepts of 

belonging	 and	 loyalty	 to	 the	 homeland.	 In	 addition,	 political	 upbringing	

prepares the mentality of children to confront the cultural and intellectual 

invasion. 

The research also indicates the greater role of the political upbringing of 

children	 in	 supporting	national	unity,	 consolidating	 the	 spirit	of	 integration	

and	strengthening	 the	national	 identity,	especially	 in	 the	 societies	of	ethnic	

diversity.

Finally,	 the	 research	 reviews	 the	 tools	 and	 means	 that	 contribute	 to	

the	 political	 upbringing	 of	 children,	 consecrate	 the	 idea	 of	 citizenship	 and	

stimulate	participation.	The	research	confirms	that	political	participation	and	

the individual's attitudes towards political action begin within the family that 

has - especially in developing societies - a role that surpasses the roles of other 

institutions such as the religious and educational institutions.
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Poetic text in children's literature: thresholds
and representations

Written by: Dr. Naar Mohamed

The	work	of	 this	 research	 is	 influenced	by	 the	 starting	point	 of	 a	 basic	
threshold	that	it	calls	a	process,	meaning	that	reading	in	children's	literature	
is	dependent	on	temporal	sensitivity,	the	sensitivity	of	representations	that	the	
research	sought	to	wear	the	subject	of	the	paper,	aware	of	some	directions	that	
may be out of place. So that the discussion of children's literature is not directed 
-	 even	 if	 there	 is	 a	 justification	 for	 this	 for	 educational	 goals	 -	 ideological	
points	of	view	with	difficulty	acknowledging	 that,	 except	 that	 the	presence	
of	 that	 representation	 is	morally	 and	 symbolically,	 it	 does	 not	 continue	 to	
make	the	entity	of	this	space,	from	a	reasoned	angle	of	view,	on	the	basis	of	
which	is	a	beginner	and	an	end	poetic	Intentional	in	its	kind,	so	that	we	do	
not	get	lost	in	the	chaos	of	representations	-	even	if	it	is	justified	chaos	also	-	
the	one	engaged	in	this	writing	finds	himself	Denkscotia	to	find	a	paradigm	
(pattern)	that	frames	this	writing	in	this	literature,	regardless	of	current	jewels	
-	justified	and	admitting	that	it	 is	very	difficult,	when	this	happens.	The	act	
with	the	slogan	of	the	national	cause	is	not	arbitrary,	invoking	the	signs,	and	
if	 the	 distance	 and	permissibility	 in	 this	 case	 allows	 another	 parallel	 error,	
then childhood life as a text and its presence as a verb is a parallel text for 
neighboring	lives,	in	which	there	are	dualities:	the	forces	of	oppression	and	
tyranny	on	the	one	hand,	and	the	forces	of	freedom	and	salvation	on	the	other	
hand.	The	research	tries	to	represent	this	semantic	fence	of	childhood,	within	
a	poetic	text	(Grandmother:	Ahmed	Shawky),	through	which	we	infer:	How	
was	he	able	to	generate	from	simple	words	that	semantic	flow?	How	are	our	
feelings programmed toward him? And the chosen text carries a clear and 
targeted	work,	which	can	be	inferred	to	understand	and	represent	the	threshold,	
when	it	touches	a	sensitive	nerve	in	the	conscience	of	the	Arab	community,	
when what is meant here is the novelty..
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The Arab child in the shadow of wars and armed conflicts
causes, damages, and protection

Written by: Dr. Mohamed Mahmoud Al-Attar

Progress in any society is measured by the extent of the care and attention 
that	is	provided	to	children.	Children	today	are	the	youth	of	tomorrow,	men	
and	women	of	the	future,	and	upon	them	nations	and	societies	hold	their	hopes.

Wars	and	armed	conflicts	pose	a	great	danger	to	children,	as	all	their	rights	
are	violated,	including	the	right	to	life,	the	right	to	health,	development,	care	
and protection.

The	 causes	 of	 wars	 and	 armed	 conflicts	 are	 due	 to	 the	 multiplicity	 of	
loyalty	 centers	 and	 their	 strife	within	many	 countries,	 as	well	 as	 to	 tribal,	
racial	 and	class	 factors	 and	 the	division	of	 society	 against	 itself.	Likewise,	
the emergence of globalization and the accompanying infringements have 
resulted	in	confusion	in	the	peace	of	loyalties,	an	increase	in	extremism	and	
intolerance,	 and	 a	 decline	 in	 enlightened	 political	 thought.

And due to the experience of the painful and exciting events that have erupted 
in	our	Arab	region,	everyone	follows	the	news	throughout	the	day,	whether	
through	 earth	 stations,	 satellite	 channels	 or	 newspapers,	 every	 individual,	
especially	children,	is	exposed	to	many	emotional	and	psychological	feelings	
in	addition	to	the	emergence	of	introversion	and	isolation,	as	well	as	insomnia,	
tension and loss of appetite.

It should be noted that these children need to provide psychological 
assistance and the necessary rehabilitation to protect them from the effects 
of	armed	conflicts	and	wars	on	 them,	and	 in	 light	of	 these	armed	conflicts,	
children need special protection.

The study reached a set of recommendations, including:
-  Work to encourage states to conclude treaties that guarantee protection of 

children's rights.
-			The	need	to	provide	health	care	to	children	affected	by	armed	conflict.
-   Working on the participation of children in reconciliation and peace-

building	 processes	 and	 rejecting	 armed	 conflicts.
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-  Cyberbullying among the children-Dr.Dalia El-Gizawy

-  Bullying of children who suffer from Irlen syndrome- Rasha Anwar 

Experiences & Revieus: 
-		Children's	publishing	houses	in	the	Arab	world,	responsibility	burden	and	
experiment	errors,	Obada Takla.

-  Publishing Rules & Policies
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